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АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

Про оцінку Європейської Комісії та Європейської служби 
зовнішньої діяльності  поступу Україна у виконанні 

Плану дій з візової лібералізації 
Покладаючи великі надії на результати Саміту Україна – ЄС від 19 грудня 2011 року та 

сподіваючись, що ця подія покладе початок «новим» відносинам сторін у контексті 
якнайближчого підписання такої бажаної для України Угоди про асоціацію, вітчизняні 
чиновники надали дуже вагоме значення позитивній оцінці прогресу Києва у виконанні Плану 
дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, що містилася в Спільній заяві за 
підсумками Саміту. Нібито тепер у проекті Угоди про асоціацію було знято «довгостроковість» 
із перспективи запровадження безвізового режиму для українських громадян. Тим більше, що 
15 листопада 2011 року Європейській Комісії вже було передано другу національну доповідь про 
прогрес України у виконанні І (законодавчої) фази Плану дій щодо візової лібералізації. Однак, 
за офіційними оцінками українських високопосадовців, станом на січень 2012 року фактично 
було виконано лише 80-85% законотворчої роботи, необхідної для скасування ЄС візового 
режиму для українських громадян. Протягом 2012 року тільки-но передбачається здійснити 
перехід до ІІ (імплементаційної) фази Плану дій. Та й то, тільки у разі вдалого завершення 
реалізації І фази документа. А вона, як виявили результати Другої доповіді Європейської 
Комісії та Європейської служби зовнішньої діяльності щодо поступу, який 
робить Україна у виконанні Плану дій з візової лібералізації від 9 лютого 2012 
року, ще також далека до завершення.  

Хоча в цілому даний документ містить досить зважену й збалансовану оцінку поступу 
нашої держави на шляху до імплементації усіх законодавчих вимог у галузі візової 
лібералізації, Доповідь «не представляє офіційної позиції ЄК чи інших органів Євросоюзу». 
Відповідно, повністю покладатися на його висновки апріорі не варто, хоча, розглянути їх з 
точки зору можливості Києва реалізувати вимоги ЄС, звичайно ж, потрібно.  

Висновки Доповіді класифікуються за чотирма блоками:  
1) безпека документів, зокрема питання біометрики; 
2) питання нелегальної міграції, зокрема реадмісії; 
3) громадський порядок та безпека; 
4) зовнішні відносини та основоположні права.  

Доповідь вказує на «обмежений поступ» у першому блоці, адже Україна «не завершила 
створення правових рамок для видачі автоматично зчитуваних біометричних міжнародних 
паспортів, які б відповідали найвищим стандартам Міжнародної організації цивільної авіації 
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(ICAO)»: у жовтні 2011 року Президент України ветував Закон «Про документи, що посвідчують 
особу та підтверджують громадянство України», який створював би правові рамки для 
запровадження документів з електронним чіпом, що містить біометричні дані, коментуючи це 
тим, що такі посвідки порушують фундаментальні права людини та значно підвищують 
бюджетні витрати. Хоча, європейськими чиновниками й було вказано, що законодавче 
обґрунтування діяльності Державної реєстраційної служби є неабияким позитивом для 
України.  

Коментуючи поступ українців у другому блоці (питання нелегальної міграції, зокрема 
реадмісії»), інституції ЄС стверджують, що Україна «ухвалила всі необхідні закони та створила 
інституційні рамки» у сфері управління кордонами, але «потребує більших зусиль для 
зміцнення співпраці між різними агенціями». Крім того, в Києві «у дуже стислі строки було 
створено правові та інституційні рамки» у сфері управління міграцією та імплементації 
міграційної політики. Утім, у сфері міграційного регулювання «потрібно здійснити додаткові 
дії», зокрема «ухвалити додаткові правила, закони та підзаконні акти». Крім того, «певні 
прогалини також присутні у розробці всебічної Національної стратегії управління міграцією».  

Згідно з висновками експертів, у сфері надання притулку «присутня потужна 
законодавча база, яка переважно узгоджується з європейськими та міжнародними 
стандартами». Утім, ЄК пропонує українській владі звернути увагу на недостатній розвиток 
сфери медичного обслуговування для біженців та шукачів притулку, рекомендуючи 
переглянути законодавство у відповідній сфері.  

У третьому блоці Доповіді зауважено, що Україна ухвалила правові рамки з боротьби 
проти організованої злочинності, зокрема відповідну Стратегію; але потрібен ще План дій, який 
міститиме «реалістичні часові рамки, чітко визначені відповідальні структури, бюджет, людські 
ресурси, індикатори успішності, процес моніторингу та всі відповідні залучені сторони». Крім 
того, наша держава повинна пожвавити ухвалення нормативно-правових актів, які б 
відповідали  міжнародним вимогам у сфері боротьби з тероризмом.  

Водночас, Доповідь говорить про «обмежений поступ» у боротьбі проти корупції. 
«Загалом, ухвалене законодавство у цій сфері залишається неповним і в деяких аспектах 
двозначним; воно не досягає повної відповідності вимогам існуючих документів Ради Європи та 
ООН». Національна антикорупційна стратегія, ухвалена в жовтні 2011 року, «містить радше 
загальні вектори подальших дій та не торкається кількох украй важливих питань, таких як 
бюджетування боротьби з корупцією й визначення чітких сфер задля її подолання». Крім того, 
в Україні «досі немає відповідного Плану дій», а існуюче законодавство (за оцінками GRECO – 
Групи держав із протидії корупції Ради Європи) є досить абстрактним і непов’язаним із іншими 
підгалузями вітчизняного права.  

У сфері захисту даних Україна здійснила «серйозний перший крок» – ратифікувала 
Конвенцію № 108 Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою 
персональних даних та її додатковий протокол, а також уперше ухвалила Закон «Про захист 
персональних даних» (від 1 червня 2010 року). Утім, Україна досі потребує «покращення 
законодавчих рамок» та унезалежнення наглядового органу, який відповідає за цю сферу.  

Щодо четвертого блоку, який стосується зовнішніх відносин та основоположних прав, 
інституції ЄС говорять про «певний поступ», зокрема ухвалення кількох важливих поправок до 
норм, націлених на усунення необґрунтованих перепон для свободи руху всередині країни. 
Водночас, Доповідь указує на потребу «подальшої законодавчої роботи», яка потрібна для 
інтеграції положень про права людини та фундаментальні свободи в українське законодавство. 
«Ратифікація більшості відповідних міжнародних конвенцій та інкорпорація їхніх цінностей та 
принципів до Конституції, самі по собі недостатні», адже «ефективна реалізація цих принципів 
вимагає ухвалення спеціального законодавства, а також гармонізації наявного законодавства з 
положеннями ратифікованих договорів та міжнародних конвенцій».  

У підсумках Доповіді інституції ЄС наголошують, що План дій з візової лібералізації є 
«важливим інструментом для поступу реформ у сфері юстиції та внутрішніх справ, а також поза 
її межами». Щойно Україна подасть додаткову інформацію та нові роз’яснення, інституції ЄС 
підготують нову доповідь, а також «ширшу оцінку можливих міграційних та безпекових 
наслідків майбутньої лібералізації візового режиму для українських громадян, що подорожують 
у ЄС». На основі цих висновків ЄС ухвалить рішення, «чи починати оцінку другого набору 
критеріїв, відповідно до методології Плану дій з візової лібералізації». 

Тобто, по суті, маємо ще чимало недоліків у роботі з виконання усіх необхідних 
критеріїв ЄС. Проте українські високопосадовці наголошують, що Доповідь оцінює результати, 
досягнуті Києвом станом на листопад 2011 року, тому значна кількість наявних у документі 
рекомендацій вже виконана. Зокрема, затверджено Державну програму щодо запобігання та 
протидії корупції на період до 2015 року та План заходів із реалізації концепції державної 
політики у сфері боротьби з організованою злочинністю. Крім того, завершено розробку 
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Загальнодержавної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року, нормативно-
правових актів, необхідних для належної імплементації законів України «Про біженців та осіб, 
які потребують додаткового або тимчасового захисту» та «Про правовий статус іноземців та осіб 
без громадянства», продовжується робота над підготовкою нормативно-правової бази для 
запровадження документів з біометричними даними. Звичайно ж, робота зроблена досить 
значна, проте до відміни європейських віз для українців ще далеко. Адже надалі маємо ще одну 
фазу Плану, яку на практиці здійснити буде втричі важче. А от перевірити з боку європейців 
надзвичайно легко. І вони, напевно, не забаряться з такими перевірками. 

 

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 
 

Ukrainian European Perspective 

15.02.2012. ЄС не підпише "найбільш далекосяжну" угоду без волі для 
Тимошенко 

Комісар ЄС з питань розширення й політики сусідства Штефан Фюле переконаний, що у 
справі проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко є помилка. 

"На нашу думку, у справі проти неї (Тимошенко) є якась помилка. Людину посадили у 
в'язницю за виконання політичної відповідальності, на підставі двох статей кримінального 
кодексу, який бере коріння від радянського законодавства 1960-х років", – зазначив Фюле. 

"Не цього ми очікуємо від країни з європейськими прагненнями, країни, яка прагне 
підписати найбільш далекосяжну з усіх угод, про які ЄС вів переговори із своїми партнерами", – 
підкреслив він. 

На думку Фюле, "від президента, від влади залежить, як найефективніше вирішити це 
питання в існуючих правових рамках, конституційних рамках". 

Фюле наголосив, що для підписання та ратифікації угоди Україна мусить дотримуватися 
політичних умов. 

"Зловживання судочинством у політичних цілях, як це відбувається у справі колишнього 
прем'єр-міністра і низки колишніх політиків, є ознакою слабкого верховенства права в Україні. 
Тож Україні потрібно зробити багато чого для успішного завершення цього процесу, для того, 
щоб ми змогли отримати вигоду з нових відносин, які передбачає Угода про асоціацію", – 
сказав комісар ЄС. 

 
Ukrainian European Perspective 

15.02.2012. Відновлено дію угоди про наукове і технологічне 
співробітництво між Україною та ЄС 

Відновлено дію Угоди про наукове і технологічне співробітництво між Україною та 
Європейським Союзом. Як повідомили у Представництві України при ЄС, відповідну 
інформацію оприлюднено 14 лютого в Офіційному журналі ЄС. 

Угода про наукове і технологічне співробітництво створює юридичну базу для 
координації співпраці України та Євросоюзу у сфері наукового і технологічного 
співробітництва.  

Згідно з повідомленням Представництва України при ЄС, цей документ, зокрема, 
надасть імпульс інтеграції вітчизняних наукових установ до Європейського дослідницького 
простору та використання ними існуючих інструментів і механізмів забезпечення актуальних 
досліджень і розвитку.  

"Доступ до сучасних європейських науково-технологічних розробок сприятиме 
відновленню позицій України як країни-постачальника, а не лише споживача 
високотехнологічної продукції", – йдеться у повідомленні.  

При цьому у представництві зазначили, що важливим елементом відновленої угоди 
стало створення Спільного Комітету зі співробітництва в галузі науки і технологій, перше 
засідання якого відбулося 23 листопада 2011 року.  

 
Нагадаємо, Угоду про наукове і технологічне співробітництво було підписано 4 липня 

2002 року в Копенгагені. Термін дії угоди завершився 8 листопада 2009 року. Для відновлення 
дії угоди на наступні 5 років сторони мали пройти відповідні внутрішні процедури. Європейська 
сторона завершила цей процес у березні 2011 року, українська – у грудні 2011 року, про що 
поінформувала Секретаріат Ради ЄС 21 грудня 2011 року. 

Угода про відновлення Угоди про наукове і технологічне співробітництво набула 
чинності 21 грудня 2011 року. 

Німецька хвиля 
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15.02.2012. Ферхойґен: євроінтеграція України опинилася в стадії 
застою 

Колишній комісар ЄС з питань розширення, екс-віце-президент Єврокомісії Ґюнтер 
Ферхойґен застеріг Україну перед загрозою політичної ізоляції.  

Відносини між Україною та Європейським Союзом, на думку колишнього комісара ЄС з 
питань розширення Ґюнтера Ферхойґена, опинилися нині в замороженому стані, а 
євроінтеграція переживає застій. "Адже наступний крок для поглиблення відносин між 
Україною та Європейським Союзом відкладений", – констатує політик. Водночас він нагадав, 
що єдина "опція на майбутнє України – це європейська інтеграція". "Росія не може 
запропонувати Україні нічого цікавого щодо її майбутнього, – продовжив політик. – Росія – це 
не альтернатива для України". 

Відповідаючи на запитання, чи не свідчать призупинення фінансової допомоги Україні з 
боку ЄС та фактичне уникання зустрічей з президентом Віктором Януковичем очільниками 
європейських держав про можливість політичної ізоляції України, Ферхойґен сказав: "Вважаю, 
що ці спостереження на даний час підтверджуються. Ризик ізоляції України має місце". 

 
"Кнопка запуску заморожування відносин" 
 
Німецький політик не заперечує, що така ситуація пов'язана з ув'язненням екс-прем'єр-

міністра України Юлії Тимошенко. "Цей процес став кнопкою запуску для практичного 
заморожування відносин. Український уряд знав про цей ризик – достатньо часто про нього 
нагадували. І уряд свідомо на нього пішов", – сказав політик. Ферхойґен, однак, додав, що може 
оцінити, чи висуватимуть держави ЄС у цьому сенсі певні умови до України, аби саме цей 
конкретний випадок був вирішеним для продовження відносин. 

На думку самого Ферхойґена, загальний розвиток відносин між Україною та 
Європейським Союзом не може бути залежним від одного єдиного питання, яке не має 
однозначних відповідей. Окрім політики, наголосив екс-віце-президент єврокомісії, Україна 
має й інші привабливі сторони. Ферхойґен нагадав, що Україна є стратегічно важливою для 
Євросоюзу хоча б тільки з економічної точки зору як країна-транзитер газу. Він наголосив на 
важливості для обох сторін створення зони вільної торгівлі між ЄС і Україною. 

 
В очікуванні парламентських виборів 
Європейський політик висловив припущення, що доля Угоди про асоціацію "Україна-

ЄС" залежатиме від парламентських виборів в Україні 2012 року, чи відповідатимуть вони 
демократичним стандартам, принципам верховенства права, чи будуть вони чесними і 
відкритими. "Лише після цього буде ухвалено певне рішення у ЄС", – сказав Ферхойґен. 
Німецький політик підсумував, що вирішальною для України є послідовне дотримування 
принципів правової держави. Саме його повне запровадження сприятиме і вирішенню 
проблеми, пов'язаної з іменем Тимошенко. 

Під час відвідування Києва, Ґюнтер Ферхойґен виступив цього тижня в Дипломатичній 
академії України. Під час промови він висловив переконання, що Євросоюз зможе чітко 
окреслити перспективу членства України в ЄС, якщо Україна буде в стані виконати критерії для 
вступу до Європейського Союзу. Водночас він наголосив, що Україна має проблеми з рівнем 
політичної культури населення. "Проблеми посткомуністичних країн у період трансформації 
зароджуються в головах людей. Це як зачароване коло – невіра в демократію призводить до 
появи слабких демократичних інституцій", – сказав Ферхойґен. 

 
УНІАН 

16.02.2012. Фюле і Брок закликають українську владу не втрачати 
можливостей, які надає Угода про асоціацію 

Комісар Євросоюзу з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан 
Фюле і голова Комітету Європарламенту з питань закордонних справ Ельмар Брок закликають 
українську владу не втрачати можливостей, які надає Угода про асоціацію. Про це йдеться у 
їхній спільній заяві.  

У документі, зокрема, зазначається, що Угода про асоціацію, переговори про яку були 
нещодавно завершені, забезпечить тісні та міцні відносини між Європейським Союзом та 
Україною, що базуватимуться на спільних цінностях.  

При цьому, зазначають Ш.Фюле та Е.Брок, реалізація цієї угоди стане вирішальним 
кроком на шляху прогресу України до модернізації та процвітання, а також поглиблення 
відносин між Україною та ЄС.  
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"Разом з тим, останні політичні події в Україні порушують серйозні питання щодо 
бажання української влади поважати зобов'язання, закріплені в угоді, особливо в галузі 
верховенства права та поваги до політичного плюралізму", – йдеться у заяві.  

"Тому ми закликаємо українську владу забезпечити повну реалізацію можливостей, 
створених Угодою про асоціацію, та виконання необхідних політичних умов для швидкого 
підписання та ратифікації угоди", – підкреслюють Ш.Фюле та Е.Брок.  

Як повідомлялося, 19 грудня 2011 року на саміті Україна-ЄС у Києві сторони заявили про 
завершення переговорів про Угоду про асоціацію. Водночас, підписання та ратифікація угоди 
залишаються під питанням через політично вмотивовані переслідування в Україні 
представників опозиції та членів колишнього уряду. 

 
УНІАН 

21.02.2012. Владу закликають пришвидшити парафування Угоди про 
асоціацію з ЄС    

Парламентський клуб Україна-ЄС закликає українську владу та Європейський 
парламент активізувати процес парафування Угоди про асоціацію. 

Як повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН народний депутат Ірина 
ГЕРАЩЕНКО, відповідну заяву було ухвалено на засіданні Парламентського клубу Україна-ЄС 
та найближчим часом буде направлено українським та європейським інституціям. 

"Ми звертаємося з проханням приділити особливу увагу забезпеченню парламентської 
підтримки укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ми закликаємо обидві сторони 
до якнайшвидшого парафування проекту угоди", - сказала І.ГЕРАЩЕНКО. 

За її словами, якнайшвидше парафування цієї угоди пов`язане з необхідністю 
виконання владою України політичних зобов`язань, а також з майбутнім розвитком держави. 
"Якщо сторона сама говорить про своє бажання асоціації до Європейського Союзу, тому вона 
має виконувати певні зобов`язання", - наголосила вона.  

"Після 4 березня тиск з боку Росії на Україну буде посилений у контексті втягування 
України у Євразійський простір, який є головним зовнішньополітичним проектом ПУТІНА. І 
для того, щоб в українських можновладців, чиновників і політиків не було жодного шансу 
звернути зі шляху євроінтеграції, нам потрібно парафувати цю угоду. Якнайшвидше, бажано це 
зробити в лютому-березні", - наголосила І.ГЕРАЩЕНКО. 

У свою чергу, народний депутат Ірина БЕРЕЖНА зауважила, що найбільш складним для 
України буде процес імплементації цієї угоди. "Парафування - це не найбільш складна 
процедура у даному процесі, тому що потім буде ратифікація. Але навіть якщо, за самими 
кращими прогнозами, це буде зроблено у найближчі роки, самим складним питанням є саме 
імплементація. І на цьому процесі потрібно робити наголос вже сьогодні", - переконана депутат. 

Депутат Європарламенту Олександр МІРСЬКИЙ, який також входить до складу клубу 
Україна-ЄС, зазначив, що процес парафування угоди загальмувався через внутрішню ситуацію 
в Україні. "Але я - оптиміст. Україна буде в Європі, але для цього треба виконати велике 
домашнє завдання", - зазначив він. 

За словами народного депутата Миколи КАТЕРИНЧУКА, усі першочергові завдання вже 
поставлені у відповідних документах та резолюціях європейських інституцій. "Перша проблема 
- верховенство права, друга - декриміналізація, третя - амністія (політв`язнів - УНІАН), 
четверта - демократичність парламентських виборів", - резюмував депутат. 

Як повідомляв УНІАН, Парламентський клуб "Україна-ЄС" (група друзів України) був 
створений у вересні 2010 року, але перше засідання групи відбулося 24 травня 2011 року. До 
складу цієї неформальної групи входять депутати усіх політичних груп і фракцій як 
Європарламенту, так і Верховної Ради України. 

Групу створено для того, щоб допомогти Україні якнайшвидше інтегруватися у ЄС. 
 
 

УНІАН 

22.02.2012. Доля Угоди про асоціацію опиниться під загрозою, якщо 
лідери опозиції не братимуть участі у виборах – Комітет з 
парламентської співпраці України і ЄС 

У випадку, якщо лідери опозиції не зможуть взяти повноцінної участі у парламентських 
виборах восени 2012 року, підписання та ратифікація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
буде поставлено під загрозу, йдеться у Заключній заяві Комітету з парламентського 
співробітництва між Україною та ЄС, ухваленій напередодні. 
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Як повідомили у прес-службі партії "Баткьівщина", 18 засідання комітету відбувається з 
20 по 22 лютого у Києві та Івано-Франківську під спільним головуванням лідера НРУ Бориса 
Тарасюка та Павела Коваля (Група європейських консерваторів та реформаторів, Польща).  

У роботі комітету беруть участь посол України в Європейському Союзі Костянтин Єлісєєв 
від імені уряду України і заступник голови Місії ЄС в Києві Марія Юрікова від імені 
Європейського Союзу. 

Комітет також висловив "глибоке розчарування" обвинувальним вироком екс-прем'єр-
міністра Юлії Тимошенко та закликав Верховну Раду скасувати ст. 365 Кримінального кодексу, 
оскільки вважає, що "політик повинен нести політичну відповідальність перед виборцями за 
свої політичні рішення" (п. 34 заключної заяви).  

Комітет закликав владу забезпечити неупередженість суду під час розгляду касаційної 
скарги Ю.Тимошенко (п. 35).  

Крім того, Комітет з парламентського співробітництва між Україною та ЄС "стурбований 
станом здоров'я Ю.Тимошенко, Юрія Луценка та інших політиків, які переслідуються в 
судовому порядку, і закликає українську владу продовжувати надавати можливість незалежним 
міжнародним експертам здійснювати повноцінне їх діагностування та, у разі необхідності, 
лікування за межами тюремної системи", йдеться у п. 36 Заключної заяви. 

Комітет також "наполегливо рекомендував" українській владі виконати рекомендації і 
вимоги, викладені у Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи від 27 січня 2012 року (п. 
33). 

 
Радіо свобода 

23.02.2012. Україна регресує на шляху до Європи – Дональд Туск 
Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, стосовно процесу євроінтеграції України 

звичайно висловлюється дуже дипломатично. У середу він порушив це неписане правило. 
Оцінюючи перші 100 днів діяльності свого уряду, зокрема польську зовнішню політику, Туск 
заявив про виразний регрес України на шляху до Європи. Завмирання євроінтеграційних 
процесів в Україні Туск, серед іншого, пов'язує з тим, що Польща вже не має такого впливу на ці 
процеси як торік, коли Варшава головувала в Раді ЄС. 

Підбиваючи підсумки перших 100 днів свого уряду, Дональд Туск передусім зосередився 
на зовнішній політиці Польщі. За його словами, Польща стала однією з шести найвпливовіших 
держав Європейського Союзу. Польща зробила чи не найбільше, твердить прем'єр, щоб 
фактично на півдорозі зупинити процес ерозії Євросоюзу. 

Туск нагадав, що 2 місяці тому, під час укладення фіскального договору, ЄС міг 
розпастися на 2 частини – групу країн з євровалютою та держави, які користуються 
національними валютами. 

За словами польського прем'єра, Варшава стала незаперечним авторитетом в ЄС у 
такому питанні як східна політика Євросоюзу. Польща, говорив Туск, стала країною, яка готує 
так звані "східні проекти" всього ЄС. Саме польська точка зору на східноєвропейські проблеми, 
наголосив прем'єр, дуже часто стає точкою зору всього Європейського Союзу. 

У Варшаві сумно, бо в Києві сповільнили 
Утім, Дональд Туск визнає, що не всі польські плани щодо країн Східної Європи 

вдається реалізувати. Розповідаючи журналістам про підсумки своєї розмови з міністрами, Туск 
несподівано заговорив про Україну. 

"Одним із підсумків сьогоднішньої зустрічі, обґрунтованим підсумком, але сумним, є 
той факт, що Україна втратила темп на шляху євроінтеграції, Це пов'язане з внутрішніми 
подіями в Україні, з певними стандартами, зокрема з тим, що Україна не пристосовується до 
сподівань щодо неї, викликаних Угодою про асоціацію з ЄС", – сказав голова уряду Польщі. 

Туск навів також думки деяких міністрів його уряду щодо процесу євроінтеграції 
України. "Є таке відчуття, – говорив голова кабміну, – що цей процес завмер. Під час 
головування Польщі в ЄС усі мали багато енергії, здавалося, що й у Києві цієї проєвропейської 
енергії було значно більше. Натомість тепер ми можемо говорити про виразний регрес, якщо 
йдеться про наближення України до Європи". 

Доповнюючи Дональда Туска, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 
розповів про важливе, як він наголосив, політичне рішення польського уряду. Варшава, сказав 
Сікорський, працює над багаторічним планом допомоги країнам "Східного партнерства", до 
якого зокрема належить Україна. 

 
Дзеркало тижня 

27.02.2012. Відносини Києва та Брюсселя на роздоріжжі, — ЄС 
Єврокомісар наголошує, що дії української влади в деяких сферах викликають 

стурбованість у ЄС: виборче правосуддя, бізнес-клімат і конституційна реформа. 
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 Відносини Україна та ЄС перебувають на роздоріжжі, заявляє європейський комісар з 
питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле (Štefan Füle). 

 Як випливає з анонсу його виступу, про це Фюле заявить у рамках політичного діалогу 
«Україна-ЄС:шлях попереду», який пройде в Брюсселі сьогодні, в понеділок 27 лютого. 

 «Цей рік має вирішальне значення для визначення характеру шляху, який слід пройти 
для відносин України з ЄС. І є кілька викликів, які стоять перед нами», — сказав Фюле у своєму 
виступі. 

 Єврокомісар наголошує, що все ще залишається низка важливих сфер, які своїм 
розвитком і діями української влади викликають стурбованість у ЄС: виборче правосуддя, 
бізнес-клімат і конституційна реформа. 

 «Важливо, щоб Україна продемонструвала свою тверду прихильність основним 
цінностям», — відзначає він, кажучи про необхідні реформи в сфері підтримки демократії, прав 
людини, верховенства права, як основних передумов Європейської політики сусідства та її 
східного виміру — Східного партнерства. 

 Фюле також зазначив, що минулоріч Україні та ЄС вдалося узгодити текст 
безпрецедентної Угоди про асоціацію, але Фюле має намір підкреслити, що час підписання та 
ратифікації Угоди буде виключно залежатиме від того, як успішно Україна виконає необхідні 
реформи, — йдеться в анонсі заходу. 

 У  зв'язку з цим він відзначив конкретні ключові сфери, в яких ЄС бачить необхідність, 
щоб українська сторона вжила заходів, — недоліки судової системи, підготовка до вільних і 
справедливих виборів, просування конституційної реформи 

 
Дзеркало тижня 

28.02.2012. Клюєв запевнив ЄС, що євроінтеграція — стратегічний 
пріоритет України 

Андрій Клюєв запевняє ЄС у тому, що євроінтеграція залишається для України 
стратегічним пріоритетом і одним з найважливіших напрямків у сфері безпеки. 

Секретар РНБО Андрій Клюєв запевняє ЄС у тому, що євроінтеграція залишається для 
України стратегічним пріоритетом. 

 «Питання європейської інтеграції стає для нас все більш актуальним, і будь-які 
інтеграційні процеси не бувають простими, особливо коли мова йде про повну трансформацію 
суспільно-політичної економічної системи держави та адаптацію її під нові стандарти і вимоги. 
Хочу підтвердити, що прагнення до повномасштабного зближення з ЄС залишається незмінним 
стратегічним пріоритетом розвитку України і одним з ключових питань національної безпеки», 
— заявив він в понеділок у Брюсселі в рамках політичного діалогу «Україна-ЄС: шлях 
попереду». 

 Крім того, як зазначив Клюєв, питання євроінтеграційної перспективи залишається 
одним з найважливіших напрямків у сфері напрямку безпеки, «яким мені доведеться 
займатися найближчим часом». 

 У зв'язку з цим секретар РНБО підкреслив, що ЄС буде грати «ключову роль у питаннях 
безпеки на європейському просторі". 

 «Забезпечення внутрішньополітичної стабільності у країні на базі спільних з ЄС 
цінностей є одним з найважливіших завдань українського керівництва», — сказав він. 

 У своїй спільній заяві верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і 
політики безпеки, віце-президент Європейської комісії Кетрін Ештон і єврокомісар з питань 
розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле висловили розчарування 
вироком «щодо пана Луценка, який сигналізує про те, що в Україні тривають суди, які не 
дотримуються міжнародних стандартів щодо справедливого, прозорого і незалежного судового 
процесу» 

 
Дзеркало тижня 

28.02.2012. В ЄС вважають, що провести угоду про асоціацію з 
Україною буде "самогубною місією" 

Угода про асоціацію Україна-ЄС буде парафована протягом місяця, а її підписання – 
"десь восени, якщо ситуація в Україні зміниться". Міністр закордонних справ Швеції Карл 
Більдт впевнений, якщо ситуація в Україні залишиться незмінною, буде "самогубною місією – 
спробувати провести угоду про асоціацію через національні парламенти". 

Угода про асоціацію Україна-ЄС буде парафована протягом місяця, а її підписання – 
"десь восени, якщо ситуація в Україні зміниться". Про це заявив європейський комісар з питань 
розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле в понеділок у Брюсселі в рамках 
політичного діалогу "Україна-ЄС: шлях попереду". 
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"Говорячи про парафування – це не гра, це не трюк, це серйозна справа, яка вимагає 
поставити ініціали на кожній сторінці. Сподіваюся, що парафування відбудеться протягом 
тижня. Коли відбудеться підписання? Я бачу підписання десь восени", – зазначив він. 

Єврокомісар зазначив, що, ймовірно, деякі країни-члени ЄС "можуть підписати після 
виборів". 

Окрім того, Фюле пояснив, що інституції ЄС не є такими оперативними і швидкими в 
роботі, але готують документ до підписання у найкоротші терміни. З його слів, іноді цей процес 
забирає від місяців до півтора року. 

Також єврокомісар зазначив, що минулий саміт Україна-ЄС, який відбувся 19 грудня у 
Києві, чітко позначив "критерії для підписання і ратифікації". 

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт також погодився з тим, що підписання 
документа можливе тільки в умовах, якщо ситуація в Україні зміниться, інакше це було б 
"самогубною місією – спробувати провести угоду про асоціацію через національні парламенти". 

"Це не буде працювати, це – реальність. Ми стали більш чутливими щодо критеріїв 
тепер, ніж у минулому, і я думаю, що це добре. Європейська інтеграція – це великий механізм 
для того, щоб трансформувати і реформувати країну", – підкреслив він. Він також упевнений в 
тому, що якщо ситуація у країні не зміниться, то документ підписано не буде. 

Перший віце-прем'єр України Валерій Хорошковський наголосив на важливості 
підписання цього документа для України. "Ми повинні знайти рішення, тому що наша стратегія 
та сама – ми хочемо стати членом європейської родини. Це – моя власна мета і ціль країни", – 
додав він. 

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв також упевнений 
у тому, що угоду про асоціацію буде парафовано до кінця березня. "Ми зробимо все для того, 
щоб це відбулося. А що стосується підписання, то я згоден з паном Фюле – якщо це буде восени, 
то це буде дуже добре. І що б це відбулося, то з нашого боку повинні бути здійснені дуже істотні 
кроки у сфері реформи судової системи і конституційна реформа. Ми саме цим шляхом і 
йдемо", – підкреслив секретар РНБО України. 

У своїй спільній заяві верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і 
політики безпеки, віце-президент Європейської комісії Кетрін Ештон і єврокомісар з питань 
розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле висловили розчарування 
вироком "щодо пана Луценка, який сигналізує про те, що в Україні тривають суди, які не 
дотримуються міжнародних стандартів щодо справедливого, прозорого і незалежного судового 
процесу". 

 
Дзеркало тижня 

29.02.2012. Євросоюз відстоює право свого посла критикувати 
Януковича 

Звинувачення українського МЗС на адресу Жозе Мануеля Пінту Тейшейри в Євросоюзі 
розцінили як «необґрунтовані і невиправдані атаки на особисту чесність і професіоналізм 
посла». 
  Євросоюз обурений звинуваченнями українського МЗС на адресу глави представництва 
Єврокомісії в Україні Жозе Мануеля Пінту Тейшейри, який раніше виступив із критикою 
української влади, у тому числі президента Віктора Януковича. 

 Мова про це йде у коментарі прес-секретаря верховного представника з питань 
зовнішньої політики і політики безпеки ЄС, віце-президента Європейської комісії Кетрін Ештон 
Майї Кочьянчіч. 

 «З особливим розчаруванням ми відзначили коментарі Департаменту інформаційної 
політики Міністерства закордонних справ України на адресу глави делегації Європейського 
Союзу Жозе Мануеля Пінту Тейшейри. Ці зауваження є необґрунтованими і невиправданими 
атаками на особисту чесність і професіоналізм посла Тейшейри. Ми їх категорично 
відкидаємо», — заявила Кочьянчіч. 

 За її словами, посол «як і раніше користується повною довірою ЄС і має підтримку з 
боку Ештон та Європейської служби зовнішніх відносин». 

 Нагадаємо, 28 лютого Жозе Мануель Пінту Тейшейра під час круглого столу, 
присвяченого поліпшенню інвестиційного та ділового клімату в Україні, виступив із низкою 
різких заяв. Зокрема, він звинуватив українську владу у «використанні вибіркового правосуддя 
для політичних цілей». Крім того, посол ЄС заявив, що президент Віктор Янукович не виконав 
своїх обіцянок щодо поліпшення бізнес-клімату та боротьби з корупцією. 

 Реакція українського МЗС надійшла швидко — Тейшейрі нагадали, що його 
висловлювання виходять за рамки повноважень європейського дипломата. 

 У МЗС підкреслили, що «від ситуації навколо майбутніх виборів мера Києва до стану 
інвестиційного клімату в Україні — все те, що зазвичай є предметом обговорення українських 
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громадян, політиків та експертів, регулярно стає приводом для коментарів і оцінок людини, до 
чиїх офіційних функцій входить представляти дипломатичні інтереси інтеграційного 
об'єднання іноземних держав». 

 «Ми б спокійно і навіть з радістю спостерігали за „українізацією“ пана Тейшейри, якби 
його політологічні оцінки і судження сприймалися українськими громадянами та ЗМІ як його 
особиста думка, а не офіційна позиція 27 країн-членів Європейського Союзу», — підсумували в 
МЗС. 

Українська правда 

01.03.2012. У ЄС упевнені, що МЗС розгорнув проти їхнього посла 
інформаційну війну 

Різка реакція ЄС убік України викликана не тільки позицією МЗС, але й діями МЗС по 
боротьбі з послом ЄС Жозе Мануелем Пінту Тейшейрой. Про це пише газета Комерсант із 
посиланням на свої джерела. 

Видання зазначає, що з 13 лютого у деяких українських інтернет-ЗМІ були опубліковані 
не менше п'яти матеріалів, що містять жорстку критику на адресу посла, з банерною рекламою 
їхнього розміщення. 

У представництві ЄС ці матеріали вважають "проплаченими". Співрозмовники газети у 
виданнях, що розмістили ці тексти, підтвердили, що вони розміщалися на правах реклами. 
Джерело видання в МЗС на умовах анонімності підтвердив причетність зовнішньополітичного 
відомства до розміщення деяких текстів, що викликали стурбованість ЄС. 

На цьому тлі заява МЗС у вівторок була болісно сприйнята в Брюсселі. "Це виглядало як 
удар не по Тейшейрі, а як зневажливе ставлення до позиції всіх 27 країн Євросоюзу", – сказав 
співрозмовник у структурах ЄС, відзначивши, що цей скандал збігся за часом з 
безпрецедентним обміном обвинуваченнями між ЄС і Білорусією.  

"Заява МЗС за стилем й риторикою збігається із заявами білоруського уряду. Але ж 
Білорусія перебуває в стані глибокої холодної війни з ЄС, а не на етапі переговорів про 
підписання угоди про асоціацію", – відзначив заступник директора фонду ПАУСІ Святослав 
Павлюк. 

Він припустив, що МЗС сподівався на відкликання пана Тейшейри Брюсселем у 
відповідь на обвинувачення Києва: "Тактика – уникнути відповідальності за провал у взаєминах 
з ЄС. Якби вдалося відкликати посла, можна було сказати – бачите, хто винуватий? І ЄС це 
визнав, відкликавши невдаху!" – вважає він.  

Незважаючи на те що Брюссель чітко підтримав у конфлікті позицію свого посла, пан 
Тейшейра незабаром все-таки залишить Україну – але не у зв'язку з відкликанням, а в порядку 
ротації. За інформацією видання, це відбудеться не пізніше липня 2012 року. 

 
BBC Ukrainian 

01.03.2012. EUobserver: через Тейшейру з'являються небажані 
паралелі між Києвом та Мінськом 

Європейське видання пише, що небажані аналогії з Білоруссю самі напрошуються 
Європейський часопис EUobserver пише про суперечку, що виникла між Україною та 

Європейським Союзом через висловлювання голови представництва Єврокомісії в Україні Жозе 
Мануеля Пінту Тейшейру. 

Автор матеріалу, Ендрю Реттман, називає останній тиждень для ЄС "поганим для 
відносин з колишніми радянськими сусідами". 

Видання пише, що в міністерстві закордонних справ України пана Тейшейру попросили 
пояснити його критику на адресу президента Віктора Януковича, озвучену на бізнес-
конференції. 

"Публічні заяви посла Євросоюзу в Україні Жозе Мануеля Пінту Тейшейри ... не 
відповідають традиціям міжнародних відносин в дипломатії. ... Справа не лише в тоні посла 
Тейшейри, але і в тому, що особа, яку прислали в Україну як дипломата, ... намагається 
залучитися у політичний процес", - цитує EUobserver українське зовнішньополітичне відомство. 

Євросоюз відреагував на це наступного ж дня: "Коментар МЗС є необґрунтованими 
нападками на особисту принциповість та професіоналізм посла, і ми категорично відкидаємо 
це". 
 

Аналогії з Білоруссю 
Як пише пан Реттман, "злочин Тейшейри" полягав у тому, що він заявив бізнесменам, 

що президент Янукович не виконав свої передвиборчі обіцянки з поліпшення інвестиційного 
клімату. 
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"Дипломат португальського походження часто дратує адміністрацію відвертою 
критикою", - пише Ендрю Реттман і нагадує, що погіршення відносин з Києвом збіглося у часі з  
висиланням послів  країн ЄС з Білорусі.  

Видання вказує, що за його даними, пана Тейшейру не збираються висилати, але 
одночасність двох подій викликає небажані порівняння. 

Крім того, EUobserver нагадує, що цього ж тижня в Україні був засуджений до чотирьох 
років тюрми колишній урядовець Юрій Луценко.  

"Ця справа - виключно політична, він насправді нічого не зробив. Вони просто 
ненавидять його. Він був мозковим центром опозиції, великим комбінатором та великим 
політичним організатором", - цитує видання неназваного європейського дипломата. 

EUobserver нагадує, що хоча ЄС все ще готовий парафувати текст угоди про політичну 
асоціацію та зону вільної торгівлі з Україною в березні, але не підпише її без чесних та вільних  
виборів, а це неможливо, допоки Юлія Тимошенко та Юрій Луценко - за ґратами. 

Крім того, часопис називає "суперечливою фігурою" новопризначеного віце-прем'єр-
міністра Валерія Хорошковського, який вже висловився за "перезавантаження" відносин Київ-
Брюссель. 

"Колишній головний розвідник відомий у Брюсселі як диригент переслідування 
Тимошенко", - пише видання і додає, що деякі дипломати ЄС переконані, що Валерій 
Хорошковський отримує вказівки із Кремля. 

 
Європейський простір 

02.03.2012.Відповідь МЗС послу ЄС суперечить заявам В. Януковича 
про євроінтеграцію 

Відповідь Міністерства закордонних справ України на заяви посла ЄС Жозе Мануеля 
Пінту Тейшейри не сприятиме цілям і пріоритетам України, у тому числі і президента Віктора 
Януковича, щодо європейської інтеграції та подолання кризи довіри у стосунках з Євросоюзом. 
Про це в коментарі часопису Тиждень заявив заступник генерального директора Центру 
Разумкова Валерій Чалий.  

«По-перше, треба зрозуміти, що така заява прозвучала у відповідь на оцінки діяльності 
саме президента Януковича, хоча подібні заяви представників ЄС щодо ситуації в Україні 
загалом не викликали подібної реакції МЗС. І раніше, і в цьому випадку пан Тейшейра, як 
представник Європейського Союзу, у своїх заявах зосереджувався на критеріях ЄС, які є 
зобов’язаннями України. Наприклад, дотримання принципів верховенства права — це не просто 
бажання, це зобов’язання України. Теж саме стосується і питання протидії корупції. А тому, на 
мій погляд, в даному випадку скоріш за все виникло бажання або можливо вказівка оперативно 
відреагувати на заяви на адресу Януковича. Хоча насправді у висловлюванні пана Тейшейри не 
було нічого нового. Крім цього, про це раніше говорило чимало українських чи іноземних 
політиків та експертів», — зауважив пан Чалий.  

«За дипломатичними звичаями, якщо виникають певні претензії до роботи чи 
висловлювань послів, то обговорення з цього приводу ведуться в рамках відповідних правил і 
механізмів. Будь-яка реакція, її тональність і етапність, найбільш прийнятні механізми і форма 
подачі мають бути ретельно проаналізовані. До прикладу, існує практика виклику посла до МЗС 
для висловлення певних претензій щодо тих чи інших дій дипломатичного представника. 
Проте починати одразу із заяви чи публічного повідомлення, яке, до речі, не містить жодного 
посилання на конкретного представника МЗС, а отже, сприймається як позиція міністерства та, 
очевидно, міністра, не сприятиме просуванню України на шляху до укладення угоди про 
асоціацію. Така, на мій погляд, не виважена реакція була викликана насамперед суб’єктивними 
чинниками, скоріше як бажання вислужитися перед президентом України», — зазначає пан 
Чалий.  

Водночас, як зазначає фахівець, МЗС досить активно інформаційно реагує і на заяви з 
боку представників Росії. Зокрема, абсолютно доречною, за словами Чалого, була реакція 
міністра Грищенка на образливі щодо України заяви російського посадовця пана Оніщенка. 
«Тобто говорити про незбалансованість у роботі МЗС щодо європейських та російських 
представників не можна», — вважає дослідник.  

«У будь-якому випадку, на мій погляд, форма, зміст та механізм подачі заяви МЗС не 
сприятимуть тим цілям і пріоритетам, які сьогодні ключові для України, зокрема і для 
президента Віктора Януковича, — це європейська інтеграція, необхідність подолати кризу 
довіри у стосунках з ЄС, яка зростає. Такі дії навпаки створюють проблеми для реалізації цього 
курсу. Таким чином, у даному випадку МЗС діє проти ідей і пріоритетів президента Януковича», 
— підсумував пан Чалий. 
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ЕНЕРГЕТИКА 
 
 

Ukrainian European Perspective 

15.02.2012. ЄС виділить грант EUR 1,5 млн на реалізацію 
енергоефективних проектів у малих містах України 

Європейський Союз виділить EUR 1,5 млн грантової допомоги на реалізацію 
енергоефективних проектів у 10 малих містах України. Про це повідомили у прес-службі 
Представництва ЄС в Україні. 

Згідно з повідомленням, кошти будуть, зокрема, виділені на реалізацію проектів 
підвищення енергоефективності муніципальних систем тепло- і водопостачання, теплової 
санації будівель соціальної сфери (дитячі садки і школи), а також проектів, пов'язаних з 
переходом на місцеві відновлювальні джерела енергії (біомаса). 

Учасниками програми стануть Гола Пристань (Херсонська область), Бурштин і Долина 
(Івано-франківська область), Рахів (Закарпатська область), Зоринськ (Луганська область), 
Яготин (Київська область), Новоселиця (Чернівецька область), Борщів і Копичинці 
(Тернопільська область), Зеледольськ (Дніпропетровська область).  

Термін реалізації проектів – 13-24 місяці. Проекти виконуватимуться на умовах 
співфінансування з місцевих бюджетів. У рамках програми будуть проведені попередні і 
завершальні енергоаудити з метою підтвердження ефективності реалізованих проектів і 
фактично досягнутої економії коштів. 

Підтримку і консультації за проектами виконуватимуть експерти ЄС ESIB (проект 
"Ініціатива енергозбереження у будівлях в країнах Східної Європи і Центральної Азії").  

 
Дзеркало тижня 

15.02.2012. Єврокомісія: Українська ГТС залишиться затребуваною 
Україна з її унікальним географічним положенням здатна не тільки 

транспортувати газ, але й зберігати і видобувати. 
 Україна залишається найбільшим постачальником російського газу до ЄС. Про це 

заявив у четвер, 23 лютого, на брифінгу представник Єврокомісії Ісаак Валеро Ладрон. 
 «Як очікується, запит на імпорт газу в ЄС буде рости у найближчі роки...Немає сумнівів 

у збереженні важливості української газотранспортної системи для ЄС і всього європейського 
континенту. Українська ГТС є основним шляхом постачань російського газу до Європи», — 
сказав представник Єврокомісії, відповідаючи на прохання прокоментувати можливість 
відмови Росії від транспортування газу в Європу через Україну. 

 «Україна з її унікальним географічним положенням здатна не тільки транспортувати 
газ, але і зберігати і видобувати, що також означає можливість більш гнучких пропозицій з 
боку України з транспортування газу», — сказав він. 

 Разом з тим, як зазначив представник Єврокомісії, Україна потребує розробки 
довгострокової стратегії, щоб залишатися надійним і конкурентним гравцем у сфері 
транспортування газу. 

 У той же час, Валеро Ладрон не відповів на питання, чи відповідають дійсності 
звинувачення, висунуті головою «Газпрому» Олексієм Міллером у несанкціонованому відборі 
газу Україною. 

 Як повідомлялося, у середу, 22 лютого, офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій 
Купріянов заявив, що «Газпром» завдяки будівництву "Північного потоку» і «Південного 
потоку» зведе транзитне значення України для експорту російського газу до нуля. 

 На початку лютого «Газпром» скоротив постачання газу до ряду європейських країн 
через аномально низькі температури. 

 При цьому, як заявили, зокрема, в австрійській OMV, «Газпром» завчасно попередив 
європейських колег про скорочення постачань. Однак після цього керівництво «Газпрому» 
заявило, що скорочення пов'язані з відбором Україною більшої, ніж зазвичай, кількості газу з 
транзитного трубопроводу. 

Європейський простір 

29.02.2012. Україна просить Енергетичне співтовариство захистити її 
інтереси 

Україна, будучи повноправним членом європейського Договору про Енергетичне 
співтовариство, вирішила більш жорстко відстоювати свої енергетичні інтереси. Про це 
повідомляють Экономические известия з посиланням на лист міністра енергетики та вугільної 
промисловості України Юрія Бойка керівнику Секретаріату Енергетичного співтовариства 
Славчо Нейкову.  
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Україна домагається від Енергетичного співтовариства захисту своїх інтересів у рамках 
створення єдиного енергоринку ЄС і просить перевірити дії Словенії з підтримки проекту 
Південний потік на відповідність принципам Енергетичного співтовариства.  

"Головною метою української сторони у рамках приєднання до Договору ... було створення 
єдиного енергоринку з дотриманням правил його функціонування, які відповідають 
законодавчим вимогам ЄС ... Незважаючи на прагнення України ... створювати належні умови 
для забезпечення енергобезпеки Європи, на жаль, ми сьогодні бачимо дії країн ЄС та 
Енергоспівтовариства, спрямовані на просування проекту Південний потік, активне узгодження 
його параметрів ... зокрема, Словенією, що сталося 27 лютого 2012 року", - наголошується в 
листі голови Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.  

 Водночас українська сторона звертає увагу на особливі переваги своєї газової 
інфраструктури, її стратегічну роль у забезпеченні енергобезпеки та ефективної роботи єдиного 
енергоринку ЄС.  

"У цьому контексті ми б хотіли бачити з боку Енергоспівтовариства конкретні дії, 
спрямовані на захист інтересів повноправних країн-членів ... Україна багаторазово звертала 
увагу на важливість модернізації ГТС для країн ЄС і пропонувала надати проекту модернізації 
ГТС статус загальноєвропейського значення", - наголошується в листі.  

 Єврокомісар ЄС з енергетики Гюнтер Еттінгер, захищаючи принципи ЄС щодо прозорості 
та розвитку конкуренції ринку, заявляв, що Південний потік "має політичний характер, а не 
економічний".  

Однак це не заважає деяким країнам ЄС підтримувати плани Газпрому, що суперечать 
лібералізації і спрямовані на посилення монопольного впливу російської корпорації.  

Німецький експерт Олександр Рар також відзначає вибірковість країн-членів ЄС під час 
розгляду енергетичних питань.  

"Подвійні стандарти - у них можна звинуватити всіх. І десь, до речі, і Європейський союз. 
Тому що десь комусь вони роблять поблажки, а комусь ні", - зазначив експерт.  

Нагадаємо, що 27 лютого Газпром і Словенія визначили параметри газопроводу Південний 
потік на території республіки.  

Будівництво газопроводу Південний потік, над реалізацією якого працює Газпром разом із 
низкою європейських компаній, суперечить національним інтересам України, оскільки цей 
трубопровід буде прямим конкурентом української ГТС.  

Як зазначають експерти, проект Південний потік суперечить низці законодавчих актів 
Євросоюзу - так званого Третього енергопакету ЄС, який забороняє енергокомпаніям одночасно 
бути постачальниками, продавцями і транспортерами газу. 

 
Європейський простір 

01.03.2012. Україна скаржиться, що Євросоюз просуває інтереси 
"Південного потоку" 

Україна звинуватила Європейський Союз у просуванні проекту "Південний потік", що 
суперечить договору про Енергетичне співтовариство. Своєю чергою ЄС каже, що газопроводи 
в обхід України – не пріоритетні.  

Міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко звернувся до керівника 
Секретаріату Енергетичного співтовариства Славчо Рейкова з вимогою захистити інтереси 
України в рамках створення єдиного енергетичного ринку.  

"Незважаючи на зусилля та прагнення України належним чином виконувати взяті в 
рамках членства в Енергетичному співтоваристві зобов'язання та створювати належні умови 
для забезпечення енергетичної безпеки Європи, на жаль, сьогодні ми бачимо дії країн-членів 
ЄС та Енергетичного співтовариства спрямовані на просування проекту "Південний потік", - 
йдеться в листі пана Бойка, копія якого є у розпорядженні bbc.ua.  

Зокрема, міністр енергетики нагадує, що 27 лютого Словенія узгодила з російським 
"Газпромом" параметри газопроводу "Південний потік" на території країни.  

Юрій Бойко нагадує, що основною метою української сторони в рамках приєднання до 
Енергетичного співтовариства було саме створення єдиного енергетичного ринку з 
дотриманням відповідних правил його функціонування, які відповідають законодавчим 
нормам ЄС.  

"У цьому контексті, ми хотіли б бачити з боку Енергетичного співтовариства конкретні 
дії, спрямовані на захист інтересів повноправних країн-членів", - йдеться у листі українського 
міністра.  

За словами урядовця, українська газотранспортна система має особливі переваги і вже 
відіграє стратегічну роль у забезпеченні енергобезпеки та ефективній роботі єдиного 
енергоринку ЄС.  
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"Україна неодноразово наголошувала на важливості модернізації ГТС України для 
країн-членів ЄС та Енергетичного співтовариства та пропонувала надати проекту модернізації 
української газотранспортної системи статусу проекту загальноєвропейського значення", - 
вказав український міністр.  
 
"Домашнє завдання" для України  

Європейський союз називає своїм пріоритетом прямий доступ до газу з Азербайджану 
та Туркменістану.  

"Я можу зрозуміти певні побоювання, що Україна може залишитися осторонь після 
будівництва газопроводу, який обійде Україну. Але це не проекти Єврокомісії. Вони не 
пріоритетні", - сказала речниця комісара ЄС з питань енергетики Марлен Холзнер в інтерв'ю 
bbc.ua.  

Водночас, за словами пані Холзнер, "наш пріоритет – "Південний коридор", такі 
газопроводи, як "Набукко", які доставлять газ з Азербайджану".  

Речниця єврокомісара також наголосила, що ЄС пропонує Україні будь-яку допомогу, 
яку ми можемо надати, однак взамін вимагає реальних реформ та модернізації ГТС.  

"Ми вже сплатили 2,5 мільйонів євро за техніко-економічне обґрунтування, як технічно 
здійснити це, ми також пропонували тристоронній діалог", - додала вона.  

"Хоча Україна і схвалила зміни до закону про функціонування ринку газу, водночас 
вона не виконала всіх своїх завдань, всієї домашньої роботи, яку мала б зробити, щоб стати 
реальним учасником цього Співтовариства", - зазначила Марлен Холзнер.  

Україна має запровадити доступ третім сторонам до транспортування газу по своїй ГТС, 
ввести в дію тарифну систему, а також має створити незалежний орган влади, який 
перевірятиме ці тарифи, зазначила речниця єврокомісара.  

Напередодні прем'єр-міністр Росії Володимир Путін запропонував Європі зміцнювати 
енергобезпеку в обхід "капризів" окремих країн.  
 "Потрібно задуматися і про більш глибоку кооперацію в сфері енергетики — аж до 
створення єдиного енергокомплексу Європи. Важливі кроки в цьому напрямку — будівництво 
газопроводів "Північний потік" по дну Балтики і "Південний потік" у Чорному морі", - написав 
Володимир Путін у програмній статті у виданні "Московские новости". 
 

ГУМАНІТАРНА СФЕРА 

 
УНІАН 

15.02.2012. Відновлено дію угоди про наукове і технологічне 
співробітництво між Україною та ЄС 

Відновлено дію Угоди про наукове і технологічне співробітництво між Україною та 
Європейським Союзом. Як повідомили у Представництві України при ЄС, відповідну 
інформацію оприлюднено 14 лютого в Офіційному журналі ЄС. 

Угода про наукове і технологічне співробітництво створює юридичну базу для 
координації співпраці України та Євросоюзу у сфері наукового і технологічного 
співробітництва.  

Згідно з повідомленням Представництва України при ЄС, цей документ, зокрема, 
надасть імпульс інтеграції вітчизняних наукових установ до Європейського дослідницького 
простору та використання ними існуючих інструментів і механізмів забезпечення актуальних 
досліджень і розвитку.  

"Доступ до сучасних європейських науково-технологічних розробок сприятиме 
відновленню позицій України як країни-постачальника, а не лише споживача 
високотехнологічної продукції", – йдеться у повідомленні.  

При цьому у представництві зазначили, що важливим елементом відновленої угоди 
стало створення Спільного Комітету зі співробітництва в галузі науки і технологій, перше 
засідання якого відбулося 23 листопада 2011 року.  

Нагадаємо, Угоду про наукове і технологічне співробітництво було підписано 4 липня 
2002 року в Копенгагені. Термін дії угоди завершився 8 листопада 2009 року. Для відновлення 
дії угоди на наступні 5 років сторони мали пройти відповідні внутрішні процедури. Європейська 
сторона завершила цей процес у березні 2011 року, українська – у грудні 2011 року, про що 
поінформувала Секретаріат Ради ЄС 21 грудня 2011 року. 

Угода про відновлення Угоди про наукове і технологічне співробітництво набула 
чинності 21 грудня 2011 року. 
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ВІЗОВА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 
Європейський простір 

14.02.2012. ЄС оцінює поступ у виконанні Плану дій з візової 
лібералізації 

9 лютого Європейська Комісія та Європейська служба зовнішньої дії опублікували другу 
доповідь щодо поступу, який робить Україна у виконанні Плану дій з візової лібералізації. 
Доповідь оцінює результати, досягнуті станом на листопад 2011 року.  

Висновки доповіді класифікуються за чотирма блоками: 1) безпека документів, зокрема 
питання біометрики; 2) питання нелегальної міграції, зокрема реадмісії; 3) громадський 
порядок та безпека; 4) зовнішні відносини та засадничі права.  

Доповідь вказує на «обмежений поступ» у першому блоці (безпека документів, зокрема 
питання біометрики). Україна «не завершила створення правових рамок для видачі 
автоматично зчитуваних біометричних міжнародних паспортів, які би дотримувалися 
найвищих стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO)». Доповідь нагадує, що 
Президент України не підписав закону «Про документи, що посвідчують особу та 
підтверджують громадянство України», який створював би правові рамки для запровадження 
документів з електронним чіпом, що містить біометричні дані.  

Коментуючи поступ у другому блоці (питання нелегальної міграції, зокрема реадмісії») 
інституції ЄС стверджують, що Україна «ухвалила всі необхідні закони та створила інституційні 
рамки» у сфері управління кордонами, але «потребує більших зусиль для зміцнення співпраці 
між різними агенціями».  

Крім того, Україна «у дуже стислі строки ухвалила правові рамки та створила 
інституційні рамки» у сфері управління міграцією та імплементації міграційної політики. 
«Утім, потрібно здійснити додаткові дії», зокрема «ухвалити додаткові правила, закони та 
підзаконні акти»; «певні прогалини також присутні у розробці всебічної Національної стратегії 
управління міграцією».  

У сфері надання притулку «присутня потужна законодавча база, яка переважно 
узгоджується з європейськими та міжнародними стандартами». Утім, «деякі важливі 
положення вимагають модифікації; крім того, існує потреба узгодження положень в інших 
пов’язаних законах із новим законодавством, а також в ухваленні відповідних підзаконних 
актів».  

У третьому блоці (сфера громадського порядку та безпеки) доповідь говорить про 
«певний поступ в ухваленні необхідних правових рамок». Україна ухвалила правові рамки з 
боротьби проти організованої злочинності, зокрема відповідну Стратегію; але потрібен ще План 
дій, який міститиме «реалістичні часові рамки, чітко визначені відповідальні структури, 
бюджет, людські ресурси, індикатори успішності, процес моніторингу та всі відповідні залучені 
сторони».  

Водночас доповідь говорить про «обмежений поступ» у боротьбі проти корупції. 
«Загалом, ухвалене законодавство у цій сфері залишається неповним і в деяких аспектах 
двозначним; воно не досягає повної відповідності вимогам відповідних інструментів Ради 
Європи та ООН». Національна антикорупційна стратегія, ухвалена в жовтні 2011 року, «містить 
радше загальні вектори подальших дій та не торкається кількох украй важливих питань»; крім 
того, в Україні «досі немає відповідного Плану дій».  

У сфері захисту даних Україна здійснила «серйозний перший крок» - ратифікувала 
Конвенцію № 108 та її додатковий протокол, а також уперше ухвалила закон про захист 
персональних даних. Утім, Україна досі потребує «покращення законодавчих рамок» та 
унезалежнення наглядового органу, що відповідає за цю сферу.  

Щодо четвертого блоку, який стосується зовнішніх відносин та засадничих прав, 
інституції ЄС говорять про «певний поступ», зокрема ухвалення кількох важливих поправок до 
норм, націлених на усунення необґрунтованих перепон для свободи руху всередині України. 
Водночас доповідь вказує на потребу «подальшої законодавчої роботи», яка потрібна для 
інтеграції положень про права людини та засадничі свободи в українське законодавство. 
«Ратифікація більшості відповідних міжнародних конвенцій та інкорпорація їхніх цінностей та 
принципів до Конституції, саме по собі недостатнє», - йдеться у доповіді. «Ефективна реалізація 
цих принципів вимагає ухвалення спеціального законодавства, а також гармонізації наявного 
законодавства з положеннями ратифікованих договорів та міжнародних конвенцій».  

У підсумках доповіді інституції ЄС наголошують, що План дій з візової лібералізації є 
«важливим інструментом для поступу реформ у сфері юстиції та внутрішніх справ, а також поза 
її межами». Щойно Україна подасть додаткову інформацію та нові роз’яснення, інституції ЄС 
підготують нову доповідь, а також «ширшу оцінку можливих міграційних та безпекових 
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наслідків майбутньої лібералізації візового режиму для українських громадян, що подорожують 
у ЄС». На основі цих висновків ЄС ухвалить рішення, «чи починати оцінку другого набору 
критеріїв, відповідно до методології Плану дій з візової лібералізації».  

Нагадаємо, що План дій з візової лібералізації Україна отримала від ЄС на саміті 
Україна-ЄС, який відбувся 22 листопада 2010 року. Відповідно до його методології, Європейська 
Комісія має регулярно звітувати про його виконання Європейському Парламенту та Раді 
міністрів ЄС. Першу доповідь про виконання Плану дій з візової лібералізації було 
опубліковано 16 вересня 2011 року. 

 
УНІАН 

20.02.2012.Молдова досягла більшого поступу у виконанні Плану з 
лібералізації візового режиму з ЄС, ніж Україна – польські експерти 

Молдова досягла більшого поступу в реалізації Плану дій з лібералізації візового 
режиму з Європейським Союзом, ніж Україна. Про це пише експерт польського Центру східних 
досліджень (OSW, Варшава) Рафал Садовські в огляді. 

Він посилається на дані оприлюдненої на початку лютого доповіді Європейської комісії, 
у якій оцінюється реалізація планів щодо запровадження безвізового режиму обома країнами. 
"Молдова практично повністю реалізувала завдання у сфері безпеки документів, а решта 
завдань близькі до реалізації. Натомість прогрес України у більшості сфер оцінили як 
"обмежений" (за винятком питання боротьби з нелегальною міграцією, щодо якої ухвалено 
відповідне законодавство)", – зауважив експерт. 

Р.Садовські назвав найбільшими проблемами України в реалізації першого етапу 
підписаного восени 2010 року плану дій щодо запровадження безвізового режиму відсутність 
законодавства стосовно біометричних документів, достатньої координації дій між органами 
державної влади, повноцінного антидискримінаційного законодавства, а також недостатній 
прогрес в боротьбі з корупцією. 

"У випадку України ключовою проблемою є відсутність політичної волі для 
запровадження змін. Київ хоче отримати візову лібералізацію з ЄС за лише імітацією дій 
(ухвалення законодавства, що пізніше не буде втілено у життя)", – вважає польський експерт. 

Він також зауважив, що реалізації Плану дій з лібералізації візового режиму заважають 
конфлікти в самій українській владі, серед яких суперечності щодо ухвалення закону про 
біометричні паспорти. Р.Садовські нагадав, що Президент України Віктор Янукович у жовтні 
минулого року ветував відповідний закон, а нову редакцію цього закону підготували окремо 
Міністерство юстиції та Партія регіонів. 

"Одночасно з'являються повідомлення, що кожен з цих проектів вигідний для різних 
компаній, які можуть виробляти біометричні паспорти", – зауважив експерт. 

Він додав, що Україна та Молдова заявляли про наміри виконати перші етапи планів дій 
щодо запровадження безвізового режиму з ЄС до 2012 року. 

Нагадаємо, Україна розпочала переговори з ЄС про запровадження безвізового режиму 
для своїх громадян 2008 року.  

Євросоюз надав Україні План дій з лібералізації візового режиму на саміті у листопаді 
2010 року. Виконання Плану дій має стати підставою для скасування візового режиму між 
Україною та ЄС. План складається з двох етапів: підготовка необхідного законодавства та 
реалізація реформ, а його положення стосуються чотирьох сфер: безпеки документів, 
нелегальної міграції, безпеки громадського порядку та громадянських прав та свобод. 

У жовтні 2010 року Президент України Віктор Янукович заявляв про намір реалізувати 
першу частину плану до липня 2011 року. 

3 лютого 2012 року глава держави заявив, що за півтора-два місяці Україна завершить 
виконання першого етапу Плану дій з лібералізації візового режиму з Євросоюзом. 

 
Дзеркало тижня 

22.02.2012. В ЄС побоюються масового напливу українців після 
запровадження безвізового режиму 

Депутат Європарламенту Олександр Мірський застеріг Україну від можливості масового 
виїзду українців до країн-членів Європейського Союзу в разі, якщо безвізового режиму з ЄС 
буде досягнуто. 

За його словами, у результаті останнього перепису населення після вступу Латвії до ЄС 
вона втратила 700 тис. осіб населення. 

"Ці 700 тис. осіб – найкращі, здібні, заповзятливі, вони знаходяться в Англії, в Ірландії, 
у Франції, вони поїхали туди працювати. Такий самий ефект може бути і у вас", – сказав він. 

Мірський підкреслив, що перш ніж відкривати кордони з ЄС, в Україні необхідно 
забезпечити належний рівень життя. 
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"Інакше ви втратите дуже значну частину найбільш дієздатного населення, а, значить, 
втратите гроші у бюджет", – зазначив він. 

Європарламентар зазначив, що українській владі потрібно зважити всі ризики, які може 
спричинити євроінтеграція. 

Раніше Янукович заявив, що розраховує на завершення перемовин про введення 
безвізового режиму між Україною і ЄС до кінця 2014 року. 

Нагадаємо, за 2011 рік населення України скоротилося на 145 тисяч осіб до 45 млн 633,6 
тисячі. Максимальний рівень народжуваності був зареєстрований у Рівненській області – 15,3 
на 1000 жителів, а мінімальний – у Сумській. 

УНІАН 

22.02.2012. Парламентський клуб Україна-ЄС запроваджує 
моніторинг ситуації щодо відмов українцям у видачі віз 

Парламентський клуб Україна-ЄС запроваджує моніторинг ситуації щодо безпідставних 
відмов громадянам України у видачі шенгенських віз. Про це вчора, 21 лютого, на прес-
конференції в УНІАН повідомила народний депутат Ірина Геращенко. 

"Ми запроваджуємо моніторинг з виконання візової угоди. Ми будемо відстежувати 
кожен факт порушень, дискримінації українців щодо візового режиму", – сказала І.Геращенко. 

У свою чергу, народний депутат Ірина Бережна запропонувала надсилати таку 
інформацію членам Парламентського клубу через соціальні мережі та іншими технічними 
засобами.  

"Кожна заява буде вивчатися. Після цього ми робитимемо запити до наших 
європейських колег у Європейському парламенті, а вони, згідно зі своїм статусом, уже можуть 
звертатися до відповідних європейських структур. І, таким чином, уже буде сигнал, на який 
обов'язково реагуватимуть", – зауважила вона. 

Як повідомлялося, Парламентський клуб Україна-ЄС (група друзів України) був 
створений у вересні 2010 року, але перше засідання групи відбулося 24 травня 2011 року. До 
складу цієї неформальної групи входять депутати усіх політичних груп і фракцій як 
Європарламенту, так і Верховної Ради України. 

Групу створено для того, щоб допомогти Україні якнайшвидше інтегруватися у ЄС. 
 

Європейський простір 

02.03.2012. Скасування віз піде на користь і Україні, і Євросоюзу 
Візова лібералізація не зумовить масову еміграцію українців, а дозволить заохотити 

громадянське суспільство в Україні, переконані учасники українсько-німецького форуму 
"Київський діалог".  

"Міграція як європейський виклик на прикладі України" – під такою назвою 28-29 
лютого у Берліні відбувся щорічний форум німецько-українського громадянського суспільства 
"Київський діалог". Однією з головних, хоча і парадоксальною на перший погляд, тез форуму 
стало твердження, що доволі ефективним інструментом для оптимізації міграційної політики 
може бути візова лібералізація. Адже, як пояснила у своєму виступі Ірина Сушко, координатор 
ініціативи "Європа без бар'єрів", питання міграційної політики, включно з реадмісією, входять 
до другого з чотирьох блоків завдань Плану дій з візової лібералізації, наданого Євросоюзом 
Україні у листопаді 2010 року. Поетапне виконання Україною поставлених у ПДВЛ завдань має 
забезпечити не лише так званий безвізовий режим як кінцеву мету, а й запровадження 
глибоких змістовних реформ в самому процесі.  
 

Політична складова  
Водночас, як зазначив у розмові з Deutsche Welle Олександр Сушко, науковий директор 

Інституту євроатлантичного співробітництва, "дуже важко собі уявити успіх процесу візової 
лібералізації без нормальної політичної атмосфери відносин". Варто лише згадати, що саме у 
переддень "Київського діалогу" було оголошено вирок у справі Юрія Луценка, який викликав 
негативні реакції офіційних представників Євросоюзу.  

"В принципі такий процес як візова лібералізація передбачає певну довіру, нормальні 
конструктивні робочі стосунки. За таких умов в Україні зрозуміло, що всі ці стосунки під 
питанням, тому цей процес може зазнати додаткових труднощів", - застеріг Олександр Сушко. 
За його словами, деякі блоки в процесі візової лібералізації дотичні до проблем забезпечення 
прав людини і демократії. Так, за умов авторитарного режиму в Україні відповідно обмежено 
буде співпрацю правоохоронних органів, хоча б тому що вона передбачає обмін даними, 
зауважує експерт.  

 
"Ні – українській владі, так – українському народу"  
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"З іншого боку ми повинні враховувати, що Євросоюз розглядає послаблення візових 
вимог як один з засобів заохочення громадян більшою мірою, ніж урядів, і тому, наприклад, є 
статистика, яка свідчить, що в останні роки найбільшою мірою лібералізувалася візова політика 
ЄС саме в Білорусі", - зауважує Олександр Сушко. Зокрема, пропорційно до кількості населення 
громадянам Білорусі видається втричі більше віз до країн ЄС, ніж українцям, а кількість відмов 
білорусам – 1% - один з найменших показників у світі.  

З тезою українського експерта про процес лібералізації візової політики як радше 
інструмент заохочення суспільства, а не політиків, погоджується і Віола фон Крамон, депутат 
Бундестагу від опозиційної партії Союз 90/Зелені. "Нам необхідно у великих масштабах 
запрошувати українське населення, до Європейського Союзу мають приїжджати більше людей, 
які згодом братимуть активну участь у політичному житті і, сподіваємося, невдовзі оберуть 
новий уряд", - пояснила фон Крамон Deutsche Welle. Водночас політик відверто зізналася: "Я 
переконана, що нам не слід щось дарувати Януковичу та сигналізувати цьому уряду, що ми 
схвалюємо його політику".  

"Євросоюз за жодних обставин не піде на повне згортання процесу візової лібералізації, 
- вважає Олександр Сушко. – Але це не повинно розхолоджувати українську владу, тому що 
насправді, хоча цього ніхто й не проголошує, але Україна на кожному етапі залежить від 
рішення всіх членів, тобто сама атмосфера впливає на перспективу ухвалення таких рішень".  
 

Масову від'їзду українців до ЄС не буде?  
Скептиками щодо візової лібералізації України з ЄС, зауважує Ірина Сушко, можна назвати, 
наприклад, Італію, Нідерланди та Німеччину. Такий скепсис базується, на її думку, передусім, 
на певних упередженнях та фобіях, зокрема й через схильність до перебільшення ризику 
масового відтоку населення України до країн-членів Європейського Союзу у випадку скасування 
віз.  

Утім, як запевнила у своєму виступі Ірина Сушко, згідно з результатами вимірювання 
міграційного потенціалу України, "чіткі плани стосовно виїзду за кордон на тривалий термін 
проживання – більше півроку – мають сьогодні всього п’ять відсотків громадян". 3,7 відсотків 
планують поїхати до країн Шенгенської зони і лише 1,5 відсотка планують трудову міграцію чи 
переселення для постійного проживання.  

Опираючись на результати дослідження ініціативи "Європа без бар'єрів", Олена 
Малиновська, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, озвучила основні 
причини, що утримують українців від масового виїзду за кордон. "По-перше, це фінансові 
причини. Українці просто великою мірою не можуть дозволити собі зарубіжних поїздок. Другий 
момент – це незнання мов. І нарешті третій момент – якщо говорити про населення в цілому, 
страх відкритого простору і незвичність до закордонних подорожей притаманні великій частині 
населення України". Тож, якщо українці і будуть виїжджати, то в основному з метою туризму, з 
метою навчання і далеко меншою мірою – з метою еміграції, зауважила Малиновська.  
 

Безвізовий режим - реальний, але віддалений  
Порівнюючи нинішні авторитарні режими з тоталітарним режимом Радянського Союзу, 

науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко зазначає, що 
ті сповідують дещо іншу тактику і намагаються "виштовхнути найбільш активне населення 
громадянське свідомо, щоб воно не заважало їм розвивати авторитаризм". Тож візова 
лібералізація такій владі лише на руку. Утім, попри обіцянки Януковича, очікувати скасування 
віз раніше 2015 року не варто, переконаний Олександр Сушко.  

Оцінюючи прогрес виконання Україною ПДВЛ, координатор ініціативи "Європа без 
бар'єрів" Ірина Сушко зазначає, що йдеться не про успіх, але й не про провал. "Приблизно на 85 
відсотків сьогодні зафіксовано виконання урядом критеріїв саме за напрямком міграційна 
політика. Підкреслю, що йдеться лише про певне необхідне запровадження законів і появу 
певних рамкових документів, однак наскільки вони є якісними і наскільки вони – головне! – 
якісно будуть імплементуватися – це зовсім інше питання, яке не входило до фокусу нашого 
дослідження", - поділилася результатами проведеного ініціативою "Європа без бар'єрів" 
моніторингу Ірина Сушко, зауваживши водночас, що у порівнянні з менш задовільним 
виконанням завдань за іншими блоками, зокрема коли йдеться про безпеку документів (досі 
виконано на 25 відсотків) та фундаментальні права (40 відсотків), відчувається певна 
диспропорція. 

 
 

СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

Урядовий портал 



INTERNATIONAL WEEKLY#4-5 (30.01-13.02.12)  22 of 64 

 

22 of 64 

24.02.2012. 5 млн. євро отримав Житомир у рамках 
Східноєвропейського Партнерства у сфері енергоефективності та 
екології  
  Грант став доповненням до кредиту в розмірі до 10 млн. євро, який надав місту 
Житомир Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). Фінансування буде спрямовано 
на пріоритетні інвестиційні програми, основна мета яких - скорочення енерговитрат, зниження 
споживання газу та електроенергії, а також модернізація систем теплопостачання та 
водопостачання.  

Додаткову технічну підтримку проекту надасть Уряд Швеції. 
Кредит строком на 10 років надано муніципальному комунальному підприємству з 

теплопостачання "Житомиртеплокомуненерго", яке забезпечує теплом і гарячою водою 
близько 75 тис. квартир в місті. Кредитні кошти будуть використані для впровадження 
когенераційної установки, індивідуальних теплових підстанцій з теплолічильниками, для 
реконструкції та модернізації бойлерних, а також для заміни зношених труб системи. 

Коштами гранту буде профінансовано переведення об’єктів теплопостачання на 
використання відходів місцевої деревопереробної промисловості, а також встановлення 
додаткових індивідуальних теплових підстанцій. 

"Інвестиції в енергоефективну комунальну інфраструктуру входять в число наших 
головних пріоритетів в Україні, проект з "Житомиртеплокомуненерго" ще раз підтверджує це. 
Той факт, що проект отримує фінансування від Східноєвропейського партнерства у сфері 
енергоефективності та екології, робить його ще важливішим для міста та для всієї країни в 
цілому", - сказав директор представництва ЄБРР в Україні Андре Куусвек. 

«Надана фінансова підтримка це можливість цивілізованого розвитку комунального 
господарства нашого міста. Впевнений, що житомиряни вже у найближчому майбутньому 
відчують покращення якості послуг з постачання тепла і гарячої води», зазначив  мер 
Житомира Володимир Дебой. 

 
 

ІНШІ ПОДІЇ В ЄС 
 

Ukrainian European Perspective 

20.02.2012. Греція отримала 130 мільярдів євро  
 
На тривалому нічному засіданні міністри фінансів країн єврозони узгодили програму 

фінансової допомоги Греції. Країна отримає кредит у 130 мільярдів євро і ще майже 100 їй 
пробачать приватні позичальники. 

Жан-Клод Юнкер, голова Єврогрупи:  
 “Після зустрічі тривалістю, я думаю, 13 чи 14 годин, ми досягли далекоглядної угоди по 

грецькій програмі”. 
Крістін Лаґард, голова МВФ: 
 “Ми починаємо сьогодняшній день із домовленості скоротити борг до 120,5% ВВП. Цей 

значний прогрес, що його було зроблено за ніч, поставить Грецію у вигідну позицію в рамках 
тієї програми, щодо якої останні кілька тижнів тривали переомовини”. 

Нині грецький борг складає 160% ВВП. Щоб досягти запланованого показника у 2020-
му, уряд країни нещодавно затвердив план дуже непопулярних економічних заходів. Вони 
задовольнили хіба що чиновників у Брюсселі, передає кореспондент euronews Маргеріта 
Сфорца: 

“Переговори тривали усю ніч і на кону був кожний цент. Тепер залишається дочекатися, 
як ці новини зустрінуть афінські вулиці”. 

 
Дзеркало тижня 

21.02.2012.Рада ЄС схвалила другий антикризовий пакет заходів для 
країн Єврозони 

Ініціатива передбачає розширення контролю над проектами бюджетів держав-членів 
єврозони, що зазнають дефіциту скарбниці. 

  Рада ЄС на рівні міністрів економіки і фінансів схвалила другий антикризовий пакет 
заходів, спрямованих на подальше зміцнення економічного регулювання у країнах єврозони. 

 Згідно з підсумковим комюніке, ініціатива передбачає розширення контролю над 
проектами бюджетів держав-членів єврозони, що зазнають дефіциту скарбниці, а також 
посилення нагляду за фінансовою політикою країн-учасниць зони євро, які звернулися за 
наданням економічної допомоги. 
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 Розроблений Радою ЄС проект документа має бути пізніше погоджений з 
Європарламентом і винесений на обговорення саміту ЄС. 

 «Держави-члени єврозони будуть зобов'язані щорічно до 15 жовтня направляти до Ради 
(ЄС) свої проекти бюджетів на наступний рік. Ретельний нагляд буде здійснюватися щодо 
країн-учасниць зони євро, що зазнають значного бюджетного дефіциту. Це дасть 
[Європейській] комісії можливість краще оцінити існуючі ризики щодо дотримання термінів 
прийняття заходів для боротьби з негативним балансом держскарбниці. Ще більш пильний 
контроль буде здійснюватися за державами єврозони, які отримують фінансову підтримку, або 
мають проблеми з економічною стабільністю», — наголошується у прес-релізі Ради. 

 Мета всіх цих заходів — забезпечити фінансову координацію дій між державами, які 
використовують єдину валюту і які є учасниками єдиного європейського ринку. 

 Як показала практика, однієї політичної волі без дієвих контрольних механізмів 
виявилося недостатньо, щоб всі держави співтовариства виконували «золоте фінансове 
правило» ЄС — Пакт стабільності і зростання. Цей документ встановлює межу бюджетного 
дефіциту для держав співтовариства на рівні 3% від їхнього ВВП, а стелю держборгу — на рівні 
60%. Ці норми регулярно порушувалися практично за весь час дії пакту, а після початку у 2008 
році світової фінансової кризи 20 із 27 країн Євросоюзу вийшли за ці рамки, що стало однією з 
базових причин кризи євро, що вибухнула у 2010року і триває досі. Рекордсменом в області 
порушень стала Греція, дефіцит держбюджету якої в 2009 році перевищив 16% ВВП, а 
держборгу — 150%. 

 Вперше ідея контролю Єврокомісії за бюджетами країн зони євро була висунута у 
середині 2010 року і отримала назву "європейський триместр". В умовах кризи і загрози розвалу 
зони євро це безпрецедентне посилення економічних повноважень Брюсселя було реалізовано 
швидко і майже без опору національних урядів. Держбюджети країн зони євро на 2012 рік вже 
розроблялися у взаємодії і під наглядом Єврокомісії.  

 
Дзеркало тижня 

21.02.2012. В Євросоюзі виключають повторення грецького сценарію 
в інших країнах 

Греція — це унікальний і ізольований випадок, який не повториться у жодній іншій 
країні ЄС.  

  Зона євро не допустить повторення грецького сценарію у жодній іншій країні 
спільноти. Про це заявив у вівторок, 21 лютого, єврокомісар з економічної та фінансової 
політики Оллі Рен за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів економіки і фінансів 
(ЕКОФІН). 

 «Греція - це унікальний і ізольований випадок, який не повториться у  жодній іншій 
країні ЄС. Ірландія і Португалія ефективно виконують свої програми фінансової консолідації та 
їхня ситуація не співвідносна з грецькою», — підкреслив він. 

 «Грецька політика протягом останнього десятиліття призвела до драматичного 
зростання вартості робочої сили, в першу чергу, у державному секторі. Нинішня програма 
структурних реформ у Греції спрямована на виправлення цієї ситуації та відновлення 
конкурентоспроможності країни», — підкреслив він. 

 Він також виключив можливість поширення кризи на інші країни зони євро, для чого 
«передбачається значне розширення позикових можливостей нині діючого тимчасово 
Європейського фонду фінансової стабільності і постійного Європейського стабілізаційного 
механізму, що запускається в липні йому на зміну», — підкреслив Оллі Рен. 

 Наразі позикові можливості європейських стабілізаційних структур не підвищують 500 
млрд євро. Питання про їхнє збільшення буде обговорюватися на самітах ЄС і зони євро 2 
березня у Брюсселі. 

 Як повідомлялося, міністри фінансів єврозони затвердили остаточний план з порятунку 
Греції від боргової кризи. Афіни отримають транш у 130 млрд євро в обмін на зобов'язання 
скоротити держборг з нинішніх 160% до 121% ВВП до 2020 року. 

 Ця фінансова допомога допоможе Греції уникнути банкрутства у березні, коли прийде 
час величезних виплат за держборгом. Також буде списано близько 100 млрд євро, позичених 
Греції приватними кредиторами: вони згодні на 70% зменшення суми боргу 

 
Дзеркало тижня 

21.02.2012.Сербія отримала статус кандидата у члени ЄС 
 
Лідери 27 країн ЄС на саміті у Брюсселі ухвалили рішення надати Сербії статус 

кандидата у члени ЄС. 
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 Сербія отримала офіційний статус країни-кандидата у члени Євросоюзу. Таке рішення 
було прийнято на саміті ЄС, що відкрився 1 березня у Брюсселі. 

 Відповідної домовленості було досягнуто на зустрічі голів зовнішньополітичних 
відомств країн Євросоюзу 27 лютого, через кілька днів після того, як Белград і Приштина 
уклали угоду про статус Косово. 

Присвоєння Сербії статусу кандидата до Євросоюзу було відкладено у грудні 2011 року 
саме через невирішене косовське питання. 

 У даний час членами Євросоюзу є 27 держав. У грудні минулого року договір про вступ 
до ЄС підписала Хорватія. Статус кандидата також має Чорногорія. 

 На саміті ЄС 1 березня було прийнято рішення про переобрання Германа ван Ромпея на 
посаду глави Євросоюзу. Альтернативних кандидатів висунуто не було. Ван Ромпей заявив, що з 
великим задоволенням приймає пропозицію про другий мандат, додавши, що для нього «честь 
служити Європі у такий вирішальний час». Він залишиться на чолі Євросоюзу до 30 листопада 
2014 року. 

 У той же час лідери країн ЄС відклали ухвалення рішення про вступ Румунії та Болгарії 
до Шенгенської зони до вересня 2012 року. 

 
 

Європейський простір 

02.03.2012.Сербія стала офіційним кандидатом на вступ до ЄС 
Саміт Європейського Союзу оголосив Сербію офіційним кандидатом на вступ до 

спільноти. Раніше Румунія зняла свої претензії до Белграда. 1 березня стало омріяним днем для 
тих сербів, які бачать своє майбутнє в Євросоюзі.  

Після того, як Румунія відмовилася від претензій до сербів (Бухарест вимагав гарантій 
захисту румунської меншини), а сама Сербія врегулювала гострі тертя з Косовим, це відкрило 
шлях до одностайної ухвали. Голови держав та урядів ЄС дозволили балканській країні 
розпочати переговори про вступ до спільноти. Рішення було одностайним, адже безпосередньо 
перед початком саміту свої заперечення проти призначення Сербії офіційним єврокандидатом 
зняла Румунія.  

Румунія нарікала на недостатній захист у Сербії румунської нацменшини – влахів. Утім, 
решта країн побачила в цьому неприхований шантаж з боку одного з партнерів. Дипломатичну 
міні-кризу розв'язали, за повідомленням Mediafax, після того, як Белград погодився на 
сербсько-румунську угоду про захист меншин. Єврокомісія зі свого боку запевнила, що буде 
уважно стежити за становищем румунськомовних на Балканах.  

 
Поворотний пункт  
Власне, значно більш серйозною перешкодою для євроінтеграційних прагнень сербів 

було питання Косово. Після оголошення цим сербським краєм незалежності у 2008 році 
розпочався гострий прикордонний конфлікт. У результаті переговорів минулого тижня обом 
країнам вдалося домовитися про спільний контроль на кордонах та форму представлення 
Косова на міжнародних конференціях. Це стало, як сказала чільний дипломат ЄС Кетрін Ештон, 
поворотним пунктом на шляху Сербії до ЄС.  

Офіційний кандидатський статус означає, що країна може починати інтенсивний діалог 
та структурні реформи з метою наближення до європейських стандартів. Інша балканська 
країна Хорватія, яка стане 28-м членом ЄС улітку 2013 року, отримала статус країни-кандидата 
ще у 2004-му. Сербський президент Борис Тадіч привітав рішення про надання його країні 
статусу кандидата, водночас зазначивши, що Белграду ще належить виконати багато роботи 
перед вступом.  

На сьогодні офіційними кандидатами на вступ до ЄС є Хорватія, Македонія, Чорногорія, 
Ісландія, Туреччина та Сербія. До потенційних кандидатів зараховують нині Албанію, Косово та 
Боснію і Герцеговину. 

 
BBC Ukrainian 

02.03.2012.Бюджетну угоду підписали 24 країни-члени 
Європейського союзу 

Лідери Європейського союзу, за винятком Великобританії і Чехії, підписали нову угоду 
щодо забезпечення бюджетної дисципліни. Вона спрямований на те, щоб 17 країн єврозони не 
накопичували величезні борги. 

Угоду повинні ратифікувати парламенти всіх країн, а у випадку з Ірландією її 
затверджуватимуть на референдумі. 

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала бюджетну угоду "великим стрибком", 
першим кроком на шляху до стабільності та політичного союзу. 
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Проте угода може відразу ж зіткнутися з проблемами, тому що Іспанія і Нідерланди вже 
визнали, що не зможуть досягти цілей зі скорочення бюджетного дефіциту, повідомляє 
європейський редактор ВВС Гевін Х'юїт. 

На саміті акценти були зміщені "з режиму кризи на режим зростання". Але, за словами 
одного високопосадовця, цього буде важко досягти, поки йдуть жорсткі скорочення витрат, 
каже пан Х'юїт. 

Виступаючи на церемонії підписання бюджетної угоди, президент Європейської Ради 
Герман Ван Ромпей сказав: "Сильне самообмеження кожного з вас щодо боргів і дефіцитів 
важливе саме по собі". 

"Це допоможе запобігти повторенню кризи суверенного боргу. Тим самим це зміцнить 
довіру між державами-членами, що теж політично важливо", - додав він. 

 
"П'ятихвилинка розчарування" 
Своєю чергою прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, який разом з лідером 

Чехії відмовився підписати угоду, поскаржився, що його пропозиції, спрямовані на розвиток 
бізнесу, проігнорували. 

Проте Герман Ван Ромпей заявив, що пропозиції Великобританії щодо стимулювання 
економіки ЄС були сприйняті всерйоз, і він спробував переписати проект висновку саміту у 
відповідності з ними. 

Угода з'явилася в результаті вето, яке Девід Кемерон наклав на плани зі зміни угод ЄС 
для забезпечення більшої бюджетної дисципліни в грудні минулого року. 

Девід Кемерон розчарований тим, що його ігнорують на саміті Євросоюзу 
Раніше прем'єр-міністр Великобританії висловив розчарування тим, що його ігнорують 

на саміті ЄС із зайнятості та економічного зростання. 
Він показав лист від 12 урядів (без Франції та Німеччини) із закликом послабити 

регулювання європейської економіки, що, на думку цих країн, має сприяти економічному 
зростанню ЄС. 

Франція та Німеччина також написали листа, де визначалися заходи, яких потрібно 
вжити для відновлення економіки. Проте офіційні особи ЄС кажуть, що істотних відмінностей 
між країнами, що входять в ЄС, нема. 

Політичний оглядач ВВС Ієн Вотсон каже, що невдоволення, висловлене Девідом 
Кемероном на вечері лідерів ЄС, яка відкривала саміт, було "п'ятихвилинкою розчарування". 

Джерела в уряді Великобританії кажуть, що це був попереджувальний постріл пана 
Кемерона в бік брюссельських бюрократів. 

За словами критиків Девіда Кемерона, британський прем'єр, скоріше, грає на руку 
лондонським євроскептикам, замість того, щоби створювати союзи в Європі. 

Прем'єр Великобританії заявив, що збирається наполягати на ухваленні заходів, 
викладених в листі. 

 
Європейський простір 

02.03.2012. Герман Ван Ромпей залишився на посту голови 
Європейської Ради 

Лідери 27 країн Євросоюзу продовжили мандат бельгійця Германа ван Ромпея на посту 
голови Європейської Ради. -AAA+ Про це повідомляє агентство Reuters.  

Політик очолив Раду глав держав і урядів 27 країн Євросоюзу. Альтернативних 
кандидатів на крісло президента ЄС висунуто не було.  

Голова Європейської Ради обирається на 2,5 роки з правом однократного переобрання.  
Планувалося також, що учасники зустрічі у верхах покладуть на 64-річного 

бельгійського політика головування на самітах Єврозони, що об’єднує 17 держав ЄС.  
«Я дуже задоволений, що члени Європейської Ради вирішили просити мене залишитися 

на посту голови Європейської Ради на другий термін», – написав ван Ромпей в своєму 
мікроблозі на Twitter.  

Герман ван Ромпей, прем’єр-міністр Бельгії, був одноголосно обраний європейськими 
лідерами у листопаді 2009 року першим головою Європейської Ради. Офіційно він вступив на 
посаду 1 січня 2010 року. Аби зайняти крісло президента ЄС, представник партії християнських 
демократів бельгійської Фландрії склав повноваження глави федерального уряду Бельгії. 
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АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

НАТО і проблема врегулювання Придністровського 
конфлікту 

Мабуть що, зважаючи на все активніший рух Молдавської Республіки у напрямі 
Європейського Союзу й, що чи не найголовніше, взаємного визнання сторонами 
обґрунтованості таких устремлінь, проблема визнання Придністров’я чи хоча б чіткого 
визначення його статусу постала для Кишинева з новою силою. Тим більше, що у його 
остаточному вирішенні апіорі не зацікавлена Росія. Адже утримуючи власні військові 
контингенти на території ПМР, Москва здатна впливати не лише на хід переговорного процесу 
щодо врегулювання ситуації в невизнаній навіть з росіського боку республіці, а й  контролювати 
кожен новий крок Молдови у бік НАТО чи ЄС і, як наслідок, впливати на всі миротворчі 
процеси й акції з роззброєння на континенті.  

Відповідно, не дивним видається той факт, що 4 березня поточного року усім 140 
тисячам російських громадян, котрі проживають на території ПМР, було надано можливість 
проголосувати за своїх обранців на виборах президента РФ. Більше того, місцева влада навіть 
агітувала жителів віддати свої голоси за Володимира Путіна. Останній, як відомо, досить 
активно виступає за збереження російської присутності в регіоні й абсолютно не збирається 
змінювати формат миротворчої присутності в ПМР, чого вже не вперше домагається офіційний 
Кишинів. Тирасполь заохочений такими намірами налаштований  приєднатися до 
Євразійського союзу. 

Відповідно, якихось суттєвих кроків на шляху до залагодження існуючого в 
Придністров’ї конфлікту не було зроблено й під час другого раунду офіційних 
консультацій у форматі «5+2» (Україна та РФ – гаранти врегулювання, ОБСЄ – 
посередник, ЄС та США – спостерігачі + Молдова та ПМР – сторони 
конфлікту) з придністровського врегулювання у Дубліні 28-29 лютого 2012 
року. Звичайно, якщо зауважити, що офіційні переговори у форматі «5+2» було відновлено у 
Вільнюсі 30 листопада 2011 року після майже шестирічної перерви, можна говорити про те, що 
переговорний процес між сторонами пожвавився.  

Проте відомо, що ще 27 січня 2012 року новий президент Придністров’я Євген Шевчук 
за підсумками своєї першої зустрічі з прем’єр-міністром Молдови Володимиром Філатом в 
Одесі, заявив, що Кишинів і Тирасполь домовилися поки не обговорювати політичний статус 
Придністров’я, а сконцентруватися на вирішенні соціально-економічних проблем громадян, які 
проживають на правому і лівому берегах Дністра. Відповідно, й зустріч у Дубліні стосувалася 
продовження роботи над відновленням повноцінного залізничного пасажирського і 
вантажного сполучення по придністровській ділянці залізниці, а також відновлення 
телефонного зв’язку в ПМР, включаючи стаціонарну та мобільну мережі. Так, ПМР представила 
учасникам переговорів свої пропозиції з розблокування транспортного залізничного 
сполучення через територію Придністров’я, а також з основ системи гарантій в процесі 
придністровського врегулювання. 
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Було досягнуто згоди щодо принципу сумлінного виконання сторонами 
взаємоузгоджених домовленостей. Крім того, молдавська сторона погодилася з позицією 
Тирасполя про те, що всі підготовлені документи підлягають підписанню сторонами в 
усталеному порядку. Надалі ж при виробленні домовленостей Кишинів і Тирасполь 
враховуватимуть досягнуті раніше компроміси. На думку придністровської сторони, 
використання існуючих напрацювань у багаторічному переговорному процесі підвищить 
ефективність подальшої роботи переговорного формату «5+2». 

Натомість, молдавська сторона не погодилася зафіксувати принцип рівноправності 
сторін у рамках переговорного процесу, незважаючи на те, що інші учасники схвалили це 
положення, розглядаючи його як основоположне для ведення конструктивного діалогу. У 
результаті, сторонам не вдалося домовитися про підписання документа про принципи і 
процедури ведення переговорів: його обговорення буде продовжено лише в ході наступного 
раунду консультацій у квітні поточного року. Хоча, віднині при виробленні домовленостей 
сторони мають рахуватися одна з одною.  

Водночас, усі намагання Молдови обговорити принципи зміни нинішнього формату 
розташування миротворчих сил на Дністрі, що втілюється під егідою Російської Федерації, на 
міжнародну цивільну місію, зазнали невдачі, адже ані РФ, ані ПМР (враховуючи, звичайно ж, 
позицію своєї покровительки) на це не погодились. До речі, заяву було зроблено багато в чому у 
зв’язку з трагічним інцидентом, що стався на кордоні ПМР 1 січня 2012 року, коли 
військовослужбовець миротворчих сил Росії смертельно поранив 18-річного молдаванина. 

Однак, і сама Москва у даному випадку керувалася низкою причин щоб не дати 
можливості навіть обговорювати своє право на контроль лівого берега Дністра. Так, 17 лютого 
2012 року парламент Молдови прийняв у першому читанні законопроект «Про порядок дій 
проти повітряних суден, що незаконно використовують повітряний простір Республіки 
Молдова», який передбачає, що до 2015 року країна витратить понад 240 млн. дол. на 
закупівлю військових літаків і вертольотів для забезпечення безпеки свого повітряного 
простору. На думку російського керівництва, борти, котрі супроводжують перебування в регіоні 
російських миротворців, також легко можуть увійти до числа «небажаних».  

По суті, у випадку військового переоснащення Молдови, країна напряму 
співпрацюватиме з НАТО. Остання, до речі, досить вдало впроваджує Індивідуальний план дій 
партнерства РМ – НАТО.  23 січня 2012 року інспекційна група з Канади в супроводі 
військовослужбовців Національної армії Республіки Молдова приступила до перевірки 
військових частин і військових об’єктів розміщених на території, що включає Зону безпеки і 
велику частину Придністровської Молдавської Республіки. Це рішення молдавської сторони не 
було погоджене з Об’єднаною контрольною комісією (ОКК) і про нього не було своєчасно 
оповіщено. Відповідно, міністерство закордонних справ ПМР не просто висловило 
стурбованість фактом проведення односторонніх неузгоджених військових інспекцій в Зоні 
безпеки, а й зауважило, що інспектори країни-учасниці НАТО прагнули проникнути на 
військові об’єкти на території Придністровської Молдавської Республіки, які ніяк не пов’язані з 
миротворчими силами. 

Як відомо, ці військові об’єкти, зокрема, склади російських озброєнь в селі Колбасна, а 
також придністровські заводи, на яких виробляється зброя або окремі деталі до неї, давно 
привертали увагу західних інспекторів. Хоча така перевірка передбачена в рамках формату «5+ 
2», придністровська сторона виступала категорично проти таких перевірок, мотивуючи це тим, 
що склади знаходяться на придністровській території. Тирасполь таким чином прикривав 
Москву, якій не хотілося ніяких інспекцій на складах колишньої 14-ї армії, але й заборонити їх 
вона не могла.  Росія, так само як і Республіка Молдова, підписала Віденський документ 1999 
року про заходи зміцнення довіри і безпеки, в якому йдеться про обмін країнами-підписантами 
інформацією про збройні сили. А от Придністров’я, як невизнана держава, цей документ не 
підписувало.  

Хоча цього разу на тлі постійних конфліктів щодо розміщення ЄвроПРО, Москва 
відмовчуватися не стала. Засуджуючи кроки молдавської влади, РФ наголосила на тому, що 
миротворча операція в ПМР проводиться відповідно до Угоди про принципи мирного 
врегулювання молдавсько-придністровського конфлікту 1992 року. Денонсація цієї Угоди 
порушила б усю канву врегулювання, тож природно, що це – дуже небажаний шлях розвитку, 
тому нові спроби змусити виконати рішення Стамбульського саміту ОБСЄ про виведення 
російських військ із Закавказзя і Придністров’я можуть просто «обнулити» вірогідність 
розробки нового режиму контролю за звичайними озброєннями в Європі. 

Крім того, Зона безпеки, що від 1992 року охоплює значну частину Придністров’я, де є 
присутніми спільні миротворчі сили (Росії, Молдови і ПМР) підконтрольна ОКК, а рішення 
останньої приймаються консенсусом. І всі проблеми, що виникають в Зоні безпеки, повинні 



INTERNATIONAL WEEKLY#4-5 (30.01-13.02.12)  28 of 64 

 

28 of 64 

вирішуватися тільки за її участі. Відповідно, і вхід комісії Альянсу на територію Придністров’я 
напряму суперечив існуючим домовленостям та порушив створений у регіоні режим безпеки. 

Однак, і європейцям, і Україні, й Молдові, і РФ зрозуміло, що такі дії Кишинева із 
залученням до спільних інспекцій представників держав-членів НАТО порушують, перш за все, 
інтереси Москви, а аж ніяк не ПМР чи її громадян. Як наслідок, маємо постійні «затримки» в 
переговорному процесі, вагомий вплив РФ у регіоні, нівелювання української позиції і, що 
найстрашніше, потенційну можливість розвитку подій у ПМР за осетинським сценарієм. 

 

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 
 

Європейський простір 

14.02.2012.У НАТО стверджують, що двері Альянсу відчинені для 
України 

Двері НАТО залишаються відчиненими для України, незважаючи на її позаблоковий 
статус. Про це під час круглого столу «Безпека у 21-му столітті: виклики та механізми 
забезпечення» сказав із штаб-квартири НАТО у Брюсселі заступник помічника генсека НАТО з 
питань нових викликів і загроз Джеймі Шей.  

Зокрема, він зазначив, що політика партнерства України і НАТО не зазнала змін, 
незважаючи на обраний країною курс на позаблоковість.  

Дж. Шей додав, що Україна і НАТО працюють і будуть працювати у більш гнучких 
форматах, таких, як боротьба з піратством і попередження злочинів у кібернетичній сфері.  

«Україна бере участь в операціях НАТО, і сподіваюся, що буде продовжувати участь і у 
подальшому», - зазначив він.  

Також заступник помічника генсека НАТО заявив, що Альянс поважає вибір України у 
плані позаблоковості.  

«Проте варіанти (вступу до НАТО. - Ред.) можуть залишатися на порядку денному, якщо 
Україна коли-небудь захоче приєднатися до Альянсу», - підкреслив він.  

У той же час Дж. Шей додав, що для розвитку спільних програм України і НАТО не 
обов'язкове приєднання України до Північноатлантичного альянсу. 

 
Дзеркало тижня 

01.03.2012.Новини про Росію складають 13% від усіх подій, що 
висвітлюються телеканалами. Євросоюзу і США приділяється 
набагато менше уваги. НАТО в новинах не згадується взагалі. 

  У лютому у випусках новин українських телеканалів більшість сюжетів про міжнародні 
події були присвячені Росії і її лідерам. Євросоюзу і США приділяється набагато менше уваги. 
Блок НАТО, діяльність якого  раніше широко висвітлювалася на телебаченні, нині в новинах не 
згадується взагалі. 

 Про це свідчить дослідження «Моніторинг українських новин», що був проведений 
Академією української преси за участі співробітників Інституту соціології НАН України. 

 Експерти проаналізували лютневі випуски новин каналів УТ-1, 1+1, «Інтер», «Новий 
канал», ICTV, СТБ, ТРК «Україна» і ТВІ. 

 Згідно з дослідженням, текст якого є у розпорядженні ZN.UA, новини про Росію 
складають 13% від усіх подій. 8% сюжетів присвячені країнам Великої вісімки. 7% новин 
торкається країн Євросоюзу (окрім Великої вісімки). Новини із США складають 6%. Іншим 
країнам присвячено 11% новин. 

 У випусках майже не представлені сюжети про міжнародні організації і об'єднання. 
Діяльності виконавчих органів Євросоюзу присвячено 2% сюжетів. ООН і МВФ — не більше 1% 
новини. 

 Діяльність блоку НАТО в лютому в новинах не висвітлювалася взагалі 
 

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 
 

Мій вибір - НАТО 

14.02.2012. Кишинів запросив туди " спостерігачів" з Канади, не 
погодивши це ні з Москвою, ні з Тирасполем 

Здавалося б, військові НАТО в Придністров'ї - річ абсолютно немислима. В усякому разі, 
в нинішній ситуації: адже є ж Угода про принципи мирного врегулювання молдавсько-
придністровського конфлікту, підписана 21 липня 1992 року президентами Росії і Молдавії у 
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присутності президента ПМР. А відповідно до цієї Угоди в регіоні утворена Зона безпеки, що 
охоплює значну частину Придністров'я, де є присутніми спільні миротворчі сили(Росії, 
Молдавії і Придністров'я - приблизно в рівній пропорції від кожної із сторін). В цілях 
забезпечення режиму безпеки у вказаній Зоні сторонами заснована Об'єднана контрольна 
комісія(ОКК) з штаб-квартирою у Бендерах, рішення якої приймаються консенсусом. І усі 
проблеми, що виникають в Зоні безпеки, повинні вирішуватися тільки з її участю. Чи мислимо, 
щоб Тирасполь або та ж Москва погодилися зараз на присутність натовців в Придністров'ї? 
Зрозуміло,  що ні. 

І, проте, військові НАТО в Придністров'ї все ж з'явилися. Їх, виявляється, покликала 
Молдавія, яка не погодила питання з двома іншими учасниками ОКК, а лише повідомила їх, що 
називається, по факту. 

24 січня цього року, повідомляє придністровський МЗС, Об'єднана контрольна комісія 
була проінформована про те, що 23 січня на території, що включає Зону безпеки і велику 
частину Придністровської Молдавської Республіки, приступила до перевірки військових частин 
і військових об'єктів інспекційна група з Канади, що супроводжується військовослужбовцями 
Національної армії Республіки Молдова. Це рішення молдавської сторони не було погоджене з 
ОКК і про нього не було своєчасно оповіщено Об'єднане військове командування, говориться в 
прес-релізі МЗС ПМР. 

Міністерство закордонних справ ПМР виразило стурбованість фактом проведення 
односторонніх неузгоджених військових інспекцій в Зоні безпеки. Більше того, особливу 
заклопотаність МЗС ПМР викликали спроби інспекторів країни-учасниці блоку НАТО 
проникнути на військові об'єкти на території Придністровської Молдавської Республіки, в т. ч. 
Зони безпеки, що знаходяться зовні, і ніяк не пов'язані з миротворчою операцією, що 
проводиться в регіоні. 

Чим же пояснила Молдавія рішення запросити в Придністров'я канадських військових? 
А Кишинів послався на підписаний у Відні в 1999 році багатосторонній документ по заходах 
зміцнення довіри і безпеки в Європі, який передбачає обмін країнами-підписантами 
інформацією про збройні сили один одного. Але справа-то все в тому, що Придністров'я як 
невизнана держава цей документ не підписувала, на відміну від Молдавії і Росії. 

МЗС ПМР нагадав, що Молдавія і раніше робила спроби проникнення на територію 
Придністров'я з різного роду військовими інспекціями. До речі, Росія, пов'язана умовами 
документу 1999 року, в цих випадках завжди відмовчувалася: протестував тільки Тирасполь. Це 
давало Москві можливість дотримуватися видимості наслідування умов документу 1999 року, 
який вона підписала, а за допомогою Придністров'я блокувати шлях інспекторам НАТО в 
республіку. 

Цього разу Москва відмовчуватися, правда, не стала. Виступаючи в минулу п'ятницю в 
Тирасполі, посол РФ в Молдавії Валерій Кузмин, що приїхав туди, підкреслив: "Миротворча 
операція проводиться відповідно до Угоди 1992 роки. Денонсація цієї Угоди порушила б усю 
канву врегулювання. Природно, що це - дуже небажаний шлях розвитку. 

А раніше з аналогічним попередженням виступив і глава департаменту з питань безпеки 
і роззброєння МЗС РФ Михайло Ульянов, що попередив, що спроби витіснити військову 
присутність Росії з Придністров'я можуть просто поховати розробку нового режиму контролю за 
звичайними озброєннями в Європі. "Переконаний, що основні біди Договору про звичайні 
збройні сили в Європі(ДЗЗСЄ), що привели його фактично до краху, пов'язані з наполегливим 
прагненням низки країн пов'язати загальноєвропейський режим контролю над звичайними 
озброєннями з врегулюванням локальних конфліктних ситуацій в Закавказзі і Придністров'ї в 
надії витіснити звідти легітимну російську військову присутність", - заявив високопоставлений 
російський дипломат. "Ці спроби були свідомо приречені на провал, що і підтвердило розвиток 
подій, - продовжив він. - Але їх можуть знову реанімувати. В цьому випадку вірогідність 
розробки нового режиму прагнутиме до нуля". 

Інцидент із запрошенням Молдавією канадських військових в Придністров'ї виглядає 
ще більше провокаційним на тлі деякого зближення, яке спостерігається останнім часом між 
сторонами. Нещодавно в Одесі за активним посередництвом України пройшло перше після 
зміни в Тирасполі влади засідання переговорного формату "2+5", де " 2" - Молдавія і 
Придністров'я(сторони конфлікту), а " 5" - Росія, Україна(гаранти і посередники), 
ОБСЄ(посередник), Євросоюз і США(спостерігачі). І ось на цій зустрічі керівництво Молдавії, 
що побажало було поставити питання про переформатування миротворчої операції в 
Придністров'ї у бік заміни російських військових " незалежними" спостерігачами, було 
вимушене поступитися Тирасполю, що категорично відмовився зараз міняти формат 
миротворчого контингенту. На тлі цієї домовленості інцидент з канадськими військовими 
виглядає дійсно як явна провокація. 
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У кінці лютого в Дубліні(Ірландія) намічений новий раунд переговорів у форматі "2+5". 
Напередодні цієї зустрічі і Тирасполь, і Москва знову підтвердили солідарну, по суті, позицію. 
Російський посол Валерій Кузьмін на тій же прес-конференції в Тирасполі нагадав, що мандат 
миротворчої операції в Зоні безпеки молдавсько-придністровського конфлікту не може 
обговорюватися у форматі "5+2". За його словами, які приводить ИА REGNUM, у 
Братиславському протоколі від 20 лютого 2002 року, який є базовим документом формату 
"5+2", немає згадок про миротворчу операцію. 

Посол Росії в Молдавії підтвердив, що найближчим часом очікується зміна глави 
російської дипмісії в Кишиневі, хоча він не зміг назвати ім'я дипломата, який прийде йому на 
зміну, а також точні терміни заміни. Проте, досить значимі кадрові перестановки на 
придністровському напрямі російської зовнішньої політики останнім часом вже сталися. 
Правда, не в МЗС РФ, а " вище" - в Адміністрації Президента Росії, колишній керівник якої 
Сергій Наришкін минулого року доклав немало зусиль для лобіювання на придністровських 
президентських виборах "кандидата Кремля" Анатолія Камінського. Останній, як відомо, з 
тріском програв новому президентові ПМР Євгенію Шевчуку в другому турі. 

Тепер кремлівською адміністрацією керує Сергій Іванов. І в ході свого візиту в Москву 
на початку січня цього року Євгеній Шевчук зустрівся з новим головою Адміністрації 
Президента РФ. За підсумками цієї зустрічі президент ПМР заявив, що у нього склалася 
упевненість, що "Росія і надалі залишиться найважливішим гарантом світу в нашому регіоні 
Європи, прибічником справедливого врегулювання молдавсько-придністровських стосунків, 
дієвим захисником прав і свобод своїх співвітчизників за кордоном". Президент Придністров'я 
виразив надію, що після приходу Сергія Іванова на пост глави президентської адміністрації 
російсько-придністровське співробітництво буде розвиватися в новій динаміці на всіх рівнях. 

 
 

Мій вибір - НАТО 

21.02.2012. Угорщина підтримала вступ Грузії в НАТО 
Минулого тижня Будапешт відвідала урядова делегація Грузії у складі прем'єр-міністра 

Грузії Ніка Гілаурі і міністра фінансів Грузії Дмитро Гвіндадзе. У результаті кавказькій 
республіці вдалося заручитися підтримкою Угорщини в питанні вступу до НАТО. 

 "У Грузії є підтримка Угорщини в НАТО. Це ще один голос серед членів альянсу. 
Абсолютно на всіх рівнях була висловлена підтримка, як з боку прем'єра, так і президента і 
голови парламенту", - заявив Гілаурі, наводить "Ехо Кавказу". 

 На думку експертів, тепер Грузія стала ще ближче до отримання довгоочікуваного 
Плану дій щодо членства в Альянсі, який можуть надати Тбілісі вже в ході саміту НАТО в 
Чикаго. Співрозмовник GeorgiaTimes, грузинський політолог Іраклій Сесіашвілі, проте вважає, 
що говорити про євроатлантичні перспективи країни поки рано. 

 "Саміт в Чикаго, звичайно ж, дуже важливий. Але ми повинні пам'ятати про саміт в 
Бухаресті в 2008 році, де було заявлено, що Грузія вступить в НАТО, якщо буде зацікавлена в 
цьому в достатній мірі. Після цього в Грузії було проведено референдум, в ході якого більше 80 
відсотків населення проголосували за вступ до НАТО. По-перше, ми розуміємо, що Альянс - це 
одна з найбільш могутніх систем безпеки. По-друге, це організація, що об'єднує демократичні 
країни, і наша держава бажає стати членом цієї демократичної сім'ї. Важко сказати, чи дадуть 
Грузії ПДЧ в травні, оскільки для цього має бути дано згоду всіх країн НАТО. Проте я 
впевнений, що прогрес у відносинах Тбілісі та Брюсселя, безумовно, буде враховано. І це 
повинно дати старт новому формату співпраці. Може Можливо, це буде не сам план дій, а 
наближення до його отримання. Але і це, звичайно ж, дуже важливо ", - сказав Іраклій 
Сесіашвілі. 

 Глава Мінфіну Грузії підписав з угорським колегою договір про уникнення подвійного 
оподаткування. У приміщенні міністерства економіки пройшов спільний бізнес форум. Однак, 
як пише Regnum, зазначені заходи мають швидше чисто церемоніальний характер, оскільки, за 
відомостями угорських джерел, загальний товарообіг за 11 місяців 2011 року не перевищив 31 
мільйони доларів. 

 
Мій вибір - НАТО 

21.02.2012. НАТО вибачилося перед афганцями за спаплюження 
Корану  

Американське командування військами НАТО в Афганістані вибачилося за своїх 
солдатів, які спалили копії Корану та інші релігійні ісламські тексти, і ініціювало розслідування 
інциденту. Про це йдеться в заяві командувача Міжнародними силами сприяння безпеці в 
Афганістані (ISAF) генерала Джона Аллена (John Allen), опублікованій на сайті ISAF. 
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 Генерал приніс свої вибачення, зокрема, президенту Афганістану Хаміду Карзаю, уряду 
країни, а також народу Афганістану. Він підкреслив, що це відбулося неумисно, і пообіцяв не 
допустити подібного в майбутньому. 

 Першим звинувачення на адресу американських солдатів з приводу осквернення 
Корану прозвучали від члена афганського уряду, передає Agence France-Presse. Ці повідомлення 
спровокували протести місцевого населення. Демонстрації пройшли у головної американської 
військової бази в Баграмі, а також в Кабулі. 

 У Баграмі на акцію протесту зібралися більше 2 тисяч чоловік, повідомляє місцева 
поліція. Вони скандували "Аллах акбар!" і кидали в ворота військової бази коктейлі Молотова. 
Американські військові у відповідь почали стріляти по ним гумовими кулями. Представник 
міністерства внутрішніх справ Кабула Сідік Сіддікі підтвердив інформацію про демонстрацію і 
додав, що туди надіслано підкріплення, щоб запобігти зіткнення. 

 На акцію в Кабулі зібралися близько 500 осіб, зазначив представник поліції Ашамат 
Естанакзай. Вони зібралися недалеко від великої військової бази НАТО. За словами 
поліцейських, правоохоронні органи контролюють ситуацію. 

 В середині січня американському військовому командуванню вже довелося вибачатися 
за своїх солдатів, які помочилися на мертвих талібів. Скандал вибухнув після того, як відеозапис 
цього інциденту просочилася в Інтернет. Про те що біля ніг морпіхів лежали тіла талібів, відомо 
тільки з підпису до відеоролика. 

 Командування обіцяло розібратися в цій справі і покарати винних. Інцидент міг 
перешкодити мирним переговорам з "Талібаном", проте екстремісти, хоч і засудили поведінку 
американських військових, обіцяли, що на переговорному процесі це ніяк не позначиться. 
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АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

Візит  голови Держдуми Росії Сергія Наришкіна до Києва 
як презентація порядку денного політики В.Путіна щодо 

України 
Постійно доводячи своє бажання рухатися у бік ЄС чи хоча б долучатися до його 

ключових ініціатив, українська влада, на противагу, має постійно відбиватися від численних 
«нападків» з боку РФ, стримуючи «пострадянський запал» останньої щодо території республік 
колишнього СРСР. Й особливо тепер, коли діючі керманичі насмілилися не погоджуватися з 
планами Кремля. Адже офіційна Москва аж ніяк не передбачала такого опору у газових й 
інтеграційних питаннях. Більше того – росіяни навіть і уявити не могли, що після такого 
російського тріумфу з підписанням «Харківських угод», здавалося б, вдалого «початку» 
відносин нового формату у 2010-му, українці захочуть контролювати пересування 
Чорноморського флоту чи відмовлятимуться від вступу до Митного союзу (МС) вже у 2012 році. 
Відповідно, повернення нового/старого президента РФ Володимира Путіна у Кремль не може 
пройти безслідно для України. Адже, за всіма прогнозами він не залишить жодного випадку 
непокори Києва без належного розгляду, а політичний тиск, що створиться за його правління, 
буде нещадним.  

Відповідно, робочий візит до Києва вірного соратника пана Путіна голови 
Держдуми Росії Сергія Наришкіна 19-20 лютого 2012 року став знаковим, у першу 
чергу, в ракурсі попереднього окреслення відносин між країнами, адже тепер усе має 
змінитися: жодних бонусів Україна не отримуватиме. Офіційно було заявлено, що російський 
спікер їде до України заради того, щоб обговорити зі своїм українським колегою Володимиром 
Литвином формування Міжпарламентської комісії та її порядок денний на 2012 рік. Однак, 
список зустрічей одним лише головою Верховної Ради не обмежився. Московський гість провів 
переговори з Президентом України, Прем’єр-міністром, і секретарем РНБО.  

Та, незважаючи на спроби створити райдужну картину відносин між Києвом і Москвою, 
результати візиту С. Наришкіна до України виявилися досить неоднозначними. Адже часто-
густо українська сторона почала «суперечити» своєму «старшому братові». Так, російський 
спікер повідомив, що Державна Дума і Верховна Рада одночасно ратифікують Угоду про зону 
вільної торгівлі в рамках країн-учасниць СНД, підписану 18 жовтня 2011 року у Санкт-
Петербурзі. Однак, як з’ясувалося пізніше, Угода про зону вільної торгівлі з СНД не готова до 
імплементації українським парламентом.  

З іншого боку, для щоб отримати позитивний економічний ефект від запровадження 
зони вільної торгівлі в межах СНД має відбуватися уніфікація технічних регламентів і 
стандартів. Голова Держдуми РФ запропонував зосередитися на уніфікації технічних 



INTERNATIONAL WEEKLY#4-5 (30.01-13.02.12)  33 of 64 

 

33 of 64 

регламентів у тих галузях, де між країнами існує найбільша інтенсивність торгівлі. І це, 
звичайно ж, продаж енергоносіїв, сталеливарної продукції та сільськогосподарських товарів. 
Тобто, знову ж таки, повертаємося до питання врегулювання ціни на газ, постачання до РФ 
української сирної продукції та цукру, на що в межах СНД передбачаються відповідні 
обмеження. А от у рамках Митного союзу таких обмежень немає. Та й технічні регламенти 
також існують у межах МС.   

Отже, за логікою пана Наришкіна виходить так, що допоки офіційний Київ 
відмовляється від такої вагомої можливості долучитися до нового угруповання, ввозити сир до  
РФ можна буде лише знизивши його вартість на 30% (до речі, українське МЗС уже знайшло 
нового покупця на молочну продукцію в Йорданії). Рекордна ж ціна у 560 доларів за тисячу 
кубометрів блакитного палива, яку наразі платять українські промисловці російському 
«Газпрому», зможе змінитися лише після прийняття Україною умов МС. Тому варіант 
співробітництва у форматі «3+1», який передбачає, що Україна буде вивчати й розглядати 
угоди, підписані в межах Митного союзу, і приєднуватися до тих із них, які не суперечать 
принципам СОТ, Москву аж ніяк не влаштовує. 

Лише у разі вступу України до Митного союзу, ціна для неї на газ буде такою ж, як для 
російських споживачів. Тому, в принципі, анонсований «новий договір», котрий нібито привіз 
до України спікер Держдуми, лише теоретично передбачає покращення умов для українських 
споживачів газу: адже знижку на вуглеводні у розмірі 10% РФ пропонує більшості європейських 
споживачів, намагаючись отримати підтримку у запуску «Південного потоку». До того ж, не так 
давно у наших сусідів зірвався контракт на 20 млрд. дол. з Китаєм, тому вони і намагаються 
тепер домовитися про фінансування з Європою. Остання ж не надто відмовляється від 
постачання скрапленого газу, наприклад, з Катару, що ще більше «порушує спокій» Москви. 

Від України ж за знижку всього-на-всього у 10% очікують достатньо великих 
поступок: Росія, як і раніше, наполягає на одноосібному контролі над українською 
газотранспортною системою що, до речі, заборонено Законом України «Про трубопровідний 
транспорт» від 15 травня 1996 року, і лише в обмін на зобов’язання України не знижувати 
закупівлі у 2012 році до 27 млрд. кубометрів замість належних 33 млрд. кубометрів. І тільки на 
умові всього цього «Газпром» пропонує стандартну для ринку Європи знижку на газ. 

Відповідно, й заяви про несанкціонований відбір Україною газу під час лютневих 
холодів також є порожніми. Адже вітчизняну ГТС було збудовано в Радянському Союзі таким 
чином, що вона об’єднує функції і внутрішнього постачання газу, і його транзиту до інших 
країн, тому російська сторона, перебуваючи в кризовій ситуації, на жаль, спекулює на нашій 
системі. А насправді за всім цим стоїть всього лишень бажання чинити політичний тиск на 
українську сторону на сьогоднішніх переговорах щодо ціни газу, як і на всьому фронті стосунків 
двох країн. 

Отже, візит пана Наришкіна до Києва лише у черговий раз «прозондував грунт» 
майбутніх відносин з Україною, адже тепер, стаючи до державного керма втретє, Володимир 
Путін має використовувати всі можливості впливу на сусідні країни, й для цього якомога краще 
володіти інформацією з надійних рук про ставлення «потенційних союзників» до такого 
ймовірного сценарію «об’єднання сил» на пострадянському просторі. 

 

ПАРЛАМЕНТ 
 

Прес-служба Верховної Ради України 

15.02.2012. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин і Його 
Високість Великий Герцог Люксембурзький Анрі обговорили 
широкий спектр питань двосторонніх відносин і міжнародних 
взаємин  

 Голова Верховної Ради України Володимир Литвин і Його Високість Великий Герцог 
Люксембурзький Анрі обговорили широкий спектр питань двосторонніх відносин і 
міжнародних взаємин. 

 
   В інтерв´ю журналістам В.Литвин зазначив, що відбулася «надзвичайно цікава, багато 

в чому знакова і повчальна з точки зору і поведінки, і знання процесів в Україні, і демонстрації 
державної позитивної налаштованості щодо України». 

   Серед питань, що обговорювалися , сказав керівник парламенту, було питання про 
виконання Україною умов газових контрактів з Росією. За його словами, йшлося про те, «як 
Україна справляється з цією проблемою, і як це питання буде розв´язуватися». «Ми ведемо 
переговори, вимагаючи для України не преференцій, а прозорої і справедливої цінової 
політики, - заявив В.Литвин, - це тема двосторонніх відносин, яка базується на необхідності 
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вести переговори з позицій нашої країни».     На переконання В.Литвина, головне - 
демонструвати публічність у розв´я занні цієї проблеми, вміння знайти аргументи, аби позиція 
нашої держави була взята до уваги. При цьому він наголосив, що вирішення цього питання 
залежатиме як від України так і від Росії. 

   Відповідаючи на запитання Голова Верховної Ради наголосив, що у розв´язанні цієї 
проблеми є корисною будь-яка допомога з боку європейського співтовариства. «Сподіваюся, 
що, окрім намірів, будуть продемонстровані і практичні дії», - сказав він. 

Під час зустрічі також йшлося про політичні процеси в Україні та про її 
Євроінтеграційні прагнення. За словами В.Литвина, з боку Люксембургу є побажання, аби 
якомога швидше були унормовані усі проблемні питання , які є перепоною для розвитку 
відносин Україна-ЄС. 

Йшлося й про взаємини України з країнами-сусідами, про підходи до врегулювання 
Придністровського конфлікту. 

Сторони торкнулися також питання подолання наслідків Чорнобильської трагедії. 
 

 
УНІАН 

20.02.2012.Єфремов: ВР поки не готова до ратифікації угоди про ЗВТ 
в рамках СНД.   

Голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що Верховна Рада наразі 
не готова до синхронної ратифікації Угоди про зону вільної торгівлі з країнами СНД. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні під час брифінгу, 
коментуючи можливість синхронної ратифікації угоди парламентами України та Росії.  

«Ми не готові на сьогодні до того, щоб імплементувати той документ, який є», - сказав 
О.ЄФРЕМОВ. 

За його словами, наразі над документом продовжується робота спільно з 
представниками Російської Федерації. «Якщо ми доопрацюємо його до того стану, який ми 
розуміємо, ми готові будемо вийти на імплементацію в будь-який день. Але на сьогодні така 
робота ще не закінчена», - наголосив О.ЄФРЕМОВ. 

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 лютого, голова Державної думи Федеральних зборів 
Російської Федерації Сергій НАРИШКІН заявив про досягнення домовленості між Україною та 
Росією щодо синхронної ратифікації Угоди про зону вільної торгівлі в рамках СНД. 

За його словами, досягнуто домовленість про те, що угода про зону вільної торгівлі на 
теренах СНД буде «одночасно синхронно розглядатися».  

Водночас С.НАРИШКІН не уточнив, чи є домовленість про дату такої синхронної 
ратифікації цього документа. 

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 р. у Санкт-Петербурзі (Росія) прем`єр-міністри країн-
членів СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір про ЗВТ підписали 
Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія. Договір не 
підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом із тим, було заявлено, що ці країни 
планують приєднатися до нього. 

20 грудня 2011 р. у Москві Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна готова 
обговорити питання синхронної ратифікації країнами-членами Співдружності Незалежних 
Держав угоди про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД. 

21 грудня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ повідомив, що Росія готова до 
синхронної ратифікації договору про ЗВТ у рамках Співдружності. 

 

ВИКОНАВЧА ВЛАДА 
 

Департамент інформації та  
комунікацій з громадськістю  

секретаріату КМУ 

18.02.2012.Микола Азаров: Ми приречені на добрі відносини з РФ 
 Прем'єр-міністр України Микола Азаров переконаний у тому, що відносини з Росією 

після тамтешніх президентських виборів розвиватимуться динамічніше. Таку думку він 
висловив в ефірі програми "Шустер Live". 

"Ми приречені на добрі відносини з нашим великим сусідом", - сказав він. 
За його словами, історично склалося так, що Україна має великого і впливового сусіда – 

Росію. "Ми маємо враховувати, що поруч з нами розташована велика країна зі своїми 
інтересами. І наше завдання - зробити так, щоб вони враховували наші інтереси, а ми 
враховували їх інтереси», - підкреслив Микола Азаров. «Я думаю, що процес неминучий. 
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Завершиться ця виборча кампанія, і наші відносини будуть розвиватися по висхідній", - 
упевнений Прем'єр-міністр. 

 

 

 

 
Департамент інформації та  

комунікацій з громадськістю  
секретаріату КМУ 

18.02.2012.Микола Азаров наполягає, що газовий контракт треба 
переглянути найближчим часом 
  Прем'єр-міністр України Микола Азаров зустрівся з Головою Державної Думи 
Російської Федерації Сергієм Наришкіним. Під час зустрічі сторони обговорили актуальні 
питання двостороннього співробітництва та стан реалізації спільних проектів. 

Зокрема, Микола Азаров підкреслив, що уніфікація технічних регламентів і стандартів 
дозволить активізувати рівень двосторонньої торгівлі та зніме проблемні питання, які інколи 
виникають у торгових відносинах. «Уніфікація технічних регламентів дозволить значно 
спростити нашу взаємодію і усуне ті проблемні питання, які інколи виникають в процесі нашої 
співпраці», - сказав він. 

У свою чергу Голова Держдуми РФ запропонував зосередитися на уніфікації технічних 
регламентів у тих галузях, де найбільша інтенсивність торгівлі. 

«Ми вважаємо, що в торгівлі між нашими країнами, необхідно докласти максимум 
зусиль для того, щоб у першу чергу погодити та синхронізувати стандарти і технічні регламенти 
щодо особливо чутливих позицій, товарних груп, за якими іде інтенсивна торгівля», - сказав 
Сергій Наришкін. Крім того, він додав, що ратифікація угоди про створення зони вільної 
торгівлі в СНД значно спростить режим торгівлі, зокрема, і між нашими країнами. 

Глава Уряду також наголосив, що  взаємовигідне рішення щодо перегляду газових 
контрактів повинно бути знайдено найближчим часом. «Ми докладаємо значних зусиль для 
того, щоб знайти передусім взаємовигідний та взаємоприйнятний варіант вирішення цієї 
задачі. Рішення повинно бути знайдене найближчим часом», - зазначив Микола Азаров. Він 
додав, що зараз українська промисловість платить за газ $560 доларів за тисячу кубометрів. «Це 
рекордна ціна. Такої ціни у Європі практично немає», - констатував Прем’єр. 

 
Прес-служба Державної служби з контролю за наркотиками 

20.02.2012. Україна і Група Помпіду Ради Європи: розвиток 
співробітництва 

 У Києві відбулася консультативна зустріч Голови Державної служби України з 
контролю за наркотиками Володимира Тимошенка з представником Групи з боротьби зі 
зловживанням та незаконним обігом наркотичних засобів (Група Помпіду) Ради Європи 
Робертом Телцров. Україна і Група Помпіду, як відомо, прагнуть розвивати й поглиблювати 
взаємовигідне співробітництво, вивчається питання щодо набуття членства нашої держави в 
цій міжнародній організації. 

 
Сторони обмінялися думками з питань, що становлять взаємний інтерес: підготовка 

ДСКН Міжнародної конференції високого рівня, яку планується провести в Києві 21–23 травня 
цього року у взаємодії з міжнародними організаціями, і розробка проекту Національної 
стратегії контролю за наркотиками на період до 2020 року. Учасники зустрічі обговорили також 
основні напрями дальшого двостороннього співробітництва й можливості реалізації спільних 
проектів щодо профілактики наркоманії та наркозлочинності.  

Роберт Телцров запропонував розглянути проект поширення досвіду боротьби з 
розповсюдженням наркотиків у пенітенціарній системі країн Східної Європи. Зі свого боку 
ДСКН інформувала Групу Помпіду Ради Європи про власне бачення розв’язання цих проблем, 
які знайдуть відображення в проекті згаданої Стратегії, а також про підготовку в Україні 
пілотного проекту, втілення якого даватиме шанс наркозалежним особам, що звільняються з 
місць позбавлення волі, розпочати нове життя без наркотиків і адаптуватися в соціумі.  

На зустрічі досягнуто домовленості щодо подальшої активізації робочих контактів з 
питань контролю за наркотиками. 

 
УНІАН 
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22.02.2012. В Азарова вже почали шукати альтернативу кредиту від 
МВФ    

Уряд сподівається домовитися зі Світовим банком щодо альтернативних вимог до 
кредитування України, зокрема, переглянути питання про збільшення тарифів на газ. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив віце-
прем`єр-міністр - міністр соціального розвитку України Сергій ТІГІПКО. 

«Ми шукаємо компенсатори і розробляємо альтернативні рішення. Зараз таку програму 
розробляємо зі Світовим банком. Чекаємо нового представника СБ по Молдові, Білорусі і 
Україні, який до нас приїде на початку березня, і спробуємо разом з ним просунутися з 
альтернативними пропозиціями», - відзначив він. 

За словами С.ТІГІПКА, позиції Міжнародного валютного фонду у питанні тарифів на газ 
залишаються жорсткими. 

Водночас він нагадав, що Президент «категорично наполягає на тому, що тарифи 
піднімати не можна, тому що паралельно не зроблено цілу низку інших рішень, які б допомогли 
людям подолати цю проблему». «Тому ні уряд, ні Президент не готові до підняття тарифів, і це 
є основною проблемою в переговорах з МВФ», - відзначив С.ТІГІПКО. 

Як повідомляв УНІАН, 24-25 січня українська делегація перебувала у Вашингтоні на 
переговорах з МВФ. Очолив делегацію перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ. Також у 
складі делегації перебували новопризначений міністр фінансів Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ. 
Перед поїздкою В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що завданням візиту є відновлення програми 
співпраці і «одержати кредит, якщо це можливо, насамперед, у рамках тієї програми, яка була 
підписана раніше, у нас там залишилося десь 10 млрд. дол.».  

Раніше повідомлялося про те, що в результаті досягнутих на початку листопада 2011 
року домовленостей Україна і МВФ повернуться до перегляду програми співпраці після 
завершення газових переговорів з Росією.  

31 січня прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що сподівається на розуміння у МВФ 
ситуації, що є в Україні з тарифоутворенням. 

Він відзначив, що в житлових будинках України, які будувалися за часів СРСР, коли ціна 
на газ була низькою, недостатньо були продумані системи енергозбереження, і зараз, перш ніж 
підвищувати тарифи, необхідно провести роботу саме з удосконалення цих систем.  

«Зараз ціна на газ, наприклад, зросла, якщо порівняти з радянським часом, напевно, в 
сотні разів – 500 доларів зараз. Виникає питання – чому наші люди мають платити за те, що 
вони живуть в таких недосконалих будинках, з такими втратами. Нам говорять, що газ має 
коштувати стільки, скільки коштує. Але, напевно, спочатку ми маємо модернізувати наше 
житлово-комунальне господарство, привести втрати до нормальних параметрів, а потім сказати 
– от, друзі, платіть стільки, скільки це коштує», - сказав М.АЗАРОВ. 

 

 
Дзеркало тижня 

23.02.2012. Азаров: якщо Росія припинить транзит газу, Україна 
знайде вихід 

Прем’єр-міністр відповів на погрозу «Газпрому» «звести до нуля» транзитну роль 
України для експорту російського газу. 
   Україна знайде вихід із ситуації, якщо Росія припинить транзит газу через країну. Про 
це 23 лютого повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров, коментуючи обіцянку «Газпрому» 
«звести до нуля» транзитну роль України. 

 «Давайте не будемо нагнітати цю ситуацію. Ми прекрасно усвідомлюємо, що з того 
моменту або того пункту, що сказав цей пан (Купріянов) до моменту реалізації — багато води 
витече, чимало пройде часу», — заявив Азаров. 

 «Я завжди кажу — допомогай вам Бог, якщо у них вирішені всі проблеми у Росії, скрізь 
лікарні побудовано, все зроблено... Будь ласка, 20 млрд євро — і будуйте. Тоді у вас є 
можливість використовувати нашу загальну систему, але якщо ви хочете 20 млрд євро загнати 
незрозуміло куди, то будь ласка. Україна знайде вихід із цієї ситуації", — сказав прем'єр. 

 Нагадаємо, що вчора, 22 лютого, представник ВАТ «Газпром» Сергій Купріянов заявив, 
що «Газпром» завдяки будівництву «Північного потоку» і «Південного потоку» зведе 
транзитне значення України для експорту російського газу до нуля. 

 Як відомо, Україна виступає проти будівництва «Південного потоку», оскільки він є 
прямим конкурентом української газотранспортної системи (ГТС). Київ заявляє, що вартість 
реалізації цього проекту в рази перевищує можливі інвестиції в українську ГТС, які можна 
вкласти і тим самим збільшити пропускну здатність українського маршруту постачань газу в 
Європу. 
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Голос Америки 

23.02.2012. Микола Азаров: Україна не боїться погроз РФ залишити 
ГТС без газу 

В Європі також піддали сумніву заяви російських посадовців про начебто нові випадки 
несанкціонованого відбору Україною експортного палива з трубопроводу під в зимовий час. 

Україна не боїться погроз керівництва російської енергетичної монополії Газпром 
залишити українську газотранспортну систему без газу. Прем’єр-міністр Микола Азаров піддав 
критиці наміри компанії позбавити Київ значних надходжень за транзит. Про них напередодні 
заявив речник Газпрому Сергій Купріянов, висловивши сумнів у доцільності використання 
української ГТС для експорту російського газу до Європи після введення в експлуатацію 
альтернативних маршрутів – Південного і Північного потоків. 

Микола Азаров дав зрозуміти, що український уряд має час для того, щоб знайти 
варіанти використання власної ГТС: 

«Я завжди кажу: Бог вам в поміч. Якщо в Росії всі проблеми вирішені: всюди такі 
лікарні збудовані, все у вас зроблено, все у вас добре в країні – будь ласка, будуйте. У вас є 
можливість використовувати нашу, у минулому спільну, газотранспортну систему. Але якщо ви 
хочете 20 млрд. євро направити невідомо куди, то будь ласка, Бог вам у поміч. Україна знайде 
вихід з цієї ситуації. Не потрібно за це переживати». 

Слова російських посадовців фактично заперечили і в Європі. Речник Єврокомісії Ісаак 
Валеро-Ладрон заявив у четвер про ключову роль української ГТС в системі забезпечення газом 
споживачів на континенті: 

«У найближчі роки попит на газ в Європі буде зростати. З огляду на це у нас немає 
сумнівів у тому, що українська газотранспортна система залишатиметься важливою для 
Євросоюзу і континенту в цілому. Українська газотранспортна система є одним із ключових 
шляхів постачання російського газу в Європу. Як ви знаєте, унікальне географічне 
розташування України та можливості не тільки транзиту газу, а й його зберігання та 
видобування, означає, що Україна може запропонувати більшу гнучкість для поставок газу. 
Однак Україна має негайно розробити стратегію довготермінового використання своєї ГТС, щоб 
залишитися конкурентним гравцем на ринку». 

В Європі також піддали сумніву заяви російських посадовців про начебто нові випадки 
несанкціонованого відбору Україною експортного палива з трубопроводу під в зимовий час. 

НАК Нафтогаз України оприлюднила повідомлення, що під час аномальних холодів не 
вдавалася до скорочення транзиту газу до країн ЄС.  

«З початку 2012 року Національна акціонерна компанія Нафтогаз України не відібрала 
жодного кубометра природного газу із транзитних обсягів, які транспортувалися ВАТ Газпром 
до країн Європи. Відповідно до умов діючого контракту на постачання природного газу, добові 
обсяги споживання газу Україною не фіксуються, натомість, визначається щоквартальні обсяги 
поставок енергоресурсу», – йдеться у повідомленні.  

У Нафтогазі зауважують, що були готові підняти додаткові обсяги палива із підземних 
сховищ, щоб покрити недопоставлені Газпромом обсяги. Однак не отримували таких прохань 
від постачальника. «Якби російська сторона звернулася до нас, ми б могли допомогти 
європейським споживачам у ситуації із критичним зниженням постачання газу, як ми 
допомогли Туреччині», – заявив один із топ-менеджерів НАК Вадим Чупрун. 

Навіть у провладній Партії регіонів розцінили останні заяви російських посадовців як 
недружні.  

«Дуже прикро, що наш стратегічний партнер, Російська Федерація, замість 
конструктивних переговорів та формування балансу інтересів держав-постачальників, 
транзитерів і споживачів в Європі, знову вийшла на рівень методів, які характеризуються 
політико-економічним, психологічним тиском», – заявив один із лідерів партії Анатолій Кінах. 

Тим часом російські медіа повідомляють про поступову переорієнтацію транзиту газу на 
маршрути, які йдуть в обхід України. За деякими даними, з початку року транспортування 
палива через українські трубопроводи зменшилося на 17%. Для українського бюджету це може 
означати суттєві втрати валютних надходжень та послаблення позицій на переговорах про 
перегляд газових контрактів. 

 
Урядовий портал 

29.02.2012. Голова Держмитслужби та Посол Франції констатують 
позитивну динаміку українсько-французьких економічних відносин 

Голова Держмитслужби привітав Надзвичайного та Повноважного Посла Франції в 
Україні Алена Ремі у Держмитслужбі. 
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Та відзначив плідну співпрацю відомства з попередником пана Ремі Жаком Фором, з 
яким вдалося дійти спільної думки з багатьох принципових питань. Ігор Калєтнік висловив 
сподівання, що взаємодія з новим головою дипмісії Франції в Україні буде не менш 
ефективною. 

Адже Франція є важливим торгівельним партнером для України. Лише минулого року 
товарообіг між нашими країнами збільшився на 37 відсотків. Та склав майже 2 мільярди 
доларів. Тому дуже важливо обговорити усі проблемні питання 

Голова Держмитслужби також відзначив співпрацю у правоохоронній сфері між 
митними відомствами України та Франції. Регулярний обмін інформацією оперативного 
характеру призвів до цілого ряду серйозних затримань. 

Та розповів, що у жовтні в Україні пройде Форум високого рівня, я у якому візьмуть 
участь керівники митних відомств усіх країн ЄС та СНД. В рамках Форуму митники України та 
Франції планують обговорити уніфікацію підходів до здійснення митних процедур, класифікації 
товарів та подальше посилення боротьби з контрабандою.  

Пан Посол зазначив, що задоволений позитивною динамікою економічних відносин 
між нашими країнами. Але це – лише ще один стимул рухатися далі та збільшувати товарообіг. 
А відповідно – створювати всі умови для роботи бізнесу. Ален Ремі також відмітив зміни, які 
відбулися за останні два роки у зв’язку з реформуванням Митної служби. 

Також досягнуто домовленості про те, що найближчим часом відбудеться зустріч 
керівництва Держмитслужби та пана Ремі з представниками французького бізнесу. 

 
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ 

29.02.2012. Валерій Хорошковський: Влада України віддана 
реалізації програми реформ з метою наближення України до 
стандартів ЄС 

 Влада України віддана реалізації програми реформ з метою наближення України до 
стандартів ЄС. На цьому наголосив Перший віце-прем’єр-міністр України Валерій 
Хорошковський під час зустрічі з Членом Європейської Комісії з питань торгівлі Карлом де 
Гухтом, яка відбулася в Києві. 

Перший віце-прем’єр-міністр України підкреслив, що реформи, які впроваджуються в 
Україні, безпрецедентні за своїми масштабами. За його словами, перетворення проводяться 
практично у всіх сферах життєдіяльності країни, і це дозволило стабілізувати загальну 
макроекономічну ситуацію, поліпшити умови діяльності суб’єктів господарювання та відновити 
позитивну динаміку економічного зростання. 

Разом з тим, як зазначив Валерій Хорошковський, особлива увага приділяється 
зміцненню демократії, утвердженню верховенства права та поваги до прав людини відповідно 
до стандартів ЄС. 

Перший віце-прем’єр-міністр також запевнив Члена Єврокомісії, що український Уряд є 
і надалі буде відкритим для діалогу з бізнесом. За його словами, питання створення 
сприятливого інвестиційного клімату – серед пріоритетів діяльності Кабінету Міністрів 
України. «Основними пріоритетами державної політики щодо підтримки розвитку бізнесу 
визначено дерегуляція підприємницької діяльності, усунення адміністративних бар'єрів, 
удосконалення дозвільної системи. Особлива увага приділяється стимулюванню малого та 
середнього підприємництва», - зазначив Валерій Хорошковський. 

Під час зустрічі сторони обговорили і питання перспективи завершення процедур, 
необхідних для набрання чинності Угоди про асоціацію з ЄС. Перший віце-прем’єр-міністр 
висловив сподівання, що зазначена Угода буде парафована найближчим часом. «Ми 
розраховуємо на її підписання до кінця поточного року, бажано на наступному Саміті Україна - 
ЄС в Брюсселі», - заявив він. 

Крім того, Перший віце-прем’єр-міністр запевнив, що в умовах загострення кризових 
явищ у світовій економіці Україна прагне підтримувати співробітництво з Міжнародним 
валютним фондом. За його словами, домовленість щодо продовження переговорів була 
досягнута під час останніх зустрічей з керівництвом МВФ. Валерій Хорошковський повідомив, 
що Уряд підготував для МВФ пакет пропозицій щодо вирішення проблемних питань, і зараз 
відпрацьовується переговорна позиція. 

 

ПРЕЗИДЕНТ 
 

Прес-служба Президента України Віктора Януковича 
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20.02.2012. Президент: Постійний діалог на високому рівні 
сприятиме розвитку відносин між Україною та Росією 

Постійний діалог на високому рівні сприятиме ефективному розвиткові двосторонніх 
відносин між Україною і Росією. Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час 
зустрічі з Головою Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації Сергієм 
Наришкіним. «Ми віримо, що контакти на високому рівні між нашими країнами завжди 
приноситимуть позитивний результат і будуть стабілізуючим фактором наших відносин», – 
сказав Глава держави, нагадавши про стратегічний характер українсько-російських взаємин. 

Глава держави також висловив упевненість, що відносини двох країн розвиватимуться й 
на рівні законодавчих органів. «Немає сумнівів, що ми створимо атмосферу дружби і 
взаєморозуміння між двома парламентами», – підкреслив В.Янукович. Він, окрім того, привітав 
С.Наришкіна з обранням Головою Державної Думи та побажав успішної роботи на цій посаді. 

Зі свого боку С.Наришкін подякував за можливість відвідати Україну, підкресливши: 
цей візит є першим, який він здійснює як Голова Державної Думи Федеральних Зборів РФ. «Я 
дуже сподіваюся, що цей візит буде продуктивним, ефективним, тим більше, що на тлі дуже 
активного політичного діалогу, який ведуть керівники наших країн, було дано хороший імпульс 
для розвитку співпраці у всіх сферах – економічній, гуманітарній, політичній», – сказав він. 

«Нам дуже б хотілося, щоб міжпарламентське співробітництво і діалог допомагали 
зміцненню наших контактів та співпраці в усіх напрямках. Ми рішуче налаштовані на дуже 
активну й ефективну роботу», – зазначив С. Наришкін.   

 
Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

21.02.2012. Президент доручив Прем’єр-міністру запропонувати 
кандидатуру віце-прем’єра, який відповідатиме за взаємодію України 
з ЄС 

Президент України Віктор Янукович доручив Прем’єр-міністру Миколі Азарову 
запропонувати кандидатуру Віце-прем’єр-міністра, який відповідатиме за взаємодію України з 
Європейським Союзом.  

«Враховуючи досвід роботи, який є в України у питаннях європейської інтеграції, ми 
знаємо: ця робота потребує окремої уваги. Тому, будь ласка, Ви разом із Віце-прем’єр-
міністрами опрацюйте це питання і внесіть пропозицію», - сказав Глава держави керівнику 
Уряду під час засідання Ради регіонів. Президент додав, що раніше ці функції неофіційно 
виконував Андрій Клюєв. 

Віктор Янукович запропонував внести це питання до сьогоднішнього рішення Ради 
регіонів, розширивши пункт, в якому йдеться про необхідність активізації взаємодії України з 
ЄС на рівні територіальних одиниць і розширення присутності українських регіонів у Комітеті 
Регіонів Євросоюзу - зокрема шляхом визначення відповідальних за таку взаємодію в апаратах 
Ради міністрів Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. 

 
Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

24.02.2012. Україна активно працюватиме над диверсифікацією 
джерел газопостачання - Віктор Янукович 

Україна активно працюватиме над диверсифікацією джерел газопостачання та 
питанням застосування альтернативних видів палива. Про це Президент України Віктор 
Янукович заявив в інтерв’ю журналістам у Дніпропетровську. 

«Україна пішла шляхом скорочення споживання природного газу, і ми значно знизили 
закупки. Ми пішли шляхом застосування альтернативних видів палива, диверсифікації джерел 
постачання газу», – зазначив Глава держави. 

За словами Віктора Януковича, ця програма розвиватиметься незалежно від перебігу 
газових переговорів із Росією. «Якщо не буде альтернативи для України – наша позиція буде 
завжди слабкою, ми це добре розуміємо. Це розуміють і наші партнери в Росії», – сказав він. 

Глава держави зазначив, що газове питання завжди було серед основних в українсько-
російських відносинах. У цьому контексті він вкотре нагадав, що через невигідний для України 
контракт 2009 року наша країна сьогодні має найвищу ціну на газ у світі і несе значні збитки. 

Президент висловив сподівання, що у ході українсько-російських переговорів буде 
знайдено розумне, компромісне рішення. «Я думаю, вони (переговори) приведуть до якогось 
компромісного рішення»,– сказав Президент, додавши, що переговори не припиняються і 
тривають практично два роки. 

Глава держави водночас наголосив на неприпустимості підвищення ціни на газ для 
населення України. 
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Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

25.02.2012. Справедлива ціна на газ є для України принциповим 
питанням - Президент 

Формування справедливої ціни на газ є для України принциповим питанням, оскільки 
йдеться про збереження конкурентоздатності національних підприємств та недопущення 
підвищення тарифів для населення. Про це Президент України Віктор Янукович заявив в 
інтерв’ю у програмі "Вечори з Віталієм Коротичем". 

"Ціна на газ, безумовно, має для нас принципове значення… Ми скоротили обсяги 
споживання і головна причина в тому, що ми такі гроші не можемо платити", - сказав 
Президент. 

Глава держави вкотре наголосив: перекладати на людей завищену ціну на газ було б 
несправедливо. "Тому я не пішов на це", - сказав він. 

Безумовно, зазначив В. Янукович, газове питання сьогодні є ключовим у відносинах 
України та Росії. «Я сподіваюся, що після виборів ми знайдемо рішення, відповіді на ці 
питання", - сказав він. 

Водночас Глава держави підкреслив, що Україна реалізовуватиме програму розвитку 
вітчизняного видобутку та пошуку нових джерел газопостачання. "Програма 
енергозбереження, яку ми прийняли на Раді національної безпеки і оброни, затверджена, і вона 
працюватиме незалежно від того, якою буде ціна на газ. Все одно ми зацікавлені в тому, щоб 
скорочувати обсяги споживання газу та шукати альтернативні шляхи газопостачання", - сказав 
Президент. 

 
УНІАН 

01.03.2012. Янукович поставив Азарову дедлайн підготовки 
парафування угоди з ЄС    

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру України Миколі 
АЗАРОВУ до 2 квітня виконати в установленому порядку заходи щодо парафування тексту 
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Про це йдеться у дорученні стосовно розробки і затвердження плану першочергових 
заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2012 рік, розміщеному на 
офіційному сайті Президента. 

Міністр закордонних справ Констянин ГРИЩЕНКО має до 15 березня подати 
узгоджений зі стороною ЄС консолідований текст Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом українською та англійською мовами. 

Крім того, до 2 квітня М.АЗАРОВ має забезпечити розробку і затвердження плану 
першочергових заходів щодо євроінтеграції на 2012 рік. 

В.ЯНУКОВИЧ поставив завдання перед прем’єром щодо завершення виконання заходів 
стосовно підготовки і прийняття законодавчих та інших нормативно-правових актів, 
передбачених Національним планом з виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового 
режиму для України. 

М.АЗАРОВ має провести комплексний аналіз положень проекту Угоди про асоціацію 
між Україною та Євросоюзом, які стосуються економічного і секторального співробітництва, 
створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі, на предмет необхідності 
реформування галузей економіки України, підготовку за результатами аналізу відповідних 
пропозицій та їхнього урахування при розробці й перегляді прогнозних і програмних 
документів економічного і соціального розвитку України. 

Президент доручив підготовку та узгодження з Єврокомісією пропозицій щодо 
розширення форм і збільшення обсягів залучення Україною допомоги ЄС для імплементації 
Угоди про асоціацію, опрацювання з ЄС проблемних питань діяльності в Україні інвесторів з 
держав – членів Євросоюзу, визначення разом з ЄС переліку програм Європейського 
Співтовариства, в яких доцільною є участь України, та підготовку відповідних меморандумів 
про взаєморозуміння. 

Прем’єр має щоквартально доповідати про виконання пріоритетів Порядку денного 
асоціації Україна – Європейський Союз. 

До 3 травня М.АЗАРОВ повинен підготувати та узгодити з Єврокомісією пропозиції 
щодо потреб України у допомозі Європейського Союзу для забезпечення імплементації 
положень Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. 

Внести пропозиції щодо розбудови національної системи координації діяльності, 
спрямованої на імплементацію Угоди про асоціацію прем’єр має до 2 липня. 
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Протягом року М.АЗАРОВ повинен забезпечити активізацію роботи з підготовки і 
реалізації проектів модернізації газотранспортної системи України за підтримки ЄС і 
міжнародних фінансових організацій. 

Серед завдань іншим урядовцям - вжиття заходів щодо завершення переговорів з 
Євросоюзом стосовно укладення Угоди між Україною та Європейським Союзом про Спільний 
авіаційний простір; розробка і забезпечення виконання плану зовнішньополітичних заходів, 
спрямованих на одержання підтримки інституцій ЄС і держав – членів ЄС у питанні підписання 
Угоди про асоціацію; вжиття заходів щодо активізації взаємодії України з учасниками процесу 
Придністровського врегулювання в рамках відновлених офіційних переговорів у форматі 
«5+2»; проведення заходів щодо підписання Угоди про внесення змін до Угоди між Україною та 
ЄС про спрощення оформлення віз і подання в установленому порядку для внесення 
Президентом України на розгляд Верховної Ради України законопроекту про ратифікацію цієї 
угоди; поведення в установленому порядку заходів щодо розвитку співробітництва України з 
Євросоюзом у рамках Спільної політики безпеки і оборони Європейського Союзу, зокрема 
стосовно розширення участі України в операції ЄС «EU Navfor Atalanta». 

 

ОПОЗИЦІЯ 
 

УНІАН 

20.02.2012. "БЮТ-Батьківщина" вимагає негайно розглянути 
проекти документів, що стосуються виконання резолюції ПАРЄ 

Фракція "БЮТ-Батьківщина" вимагає в середу, 22 лютого, розглянути проект постанови 
щодо плану виконання резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи. Про це сьогодні під 
час Погоджувальної ради заявив лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій Кожем'якін. 

Він нагадав, що Комітету ВР із закордонних справ було доручено розглянути це питання 
і комітетом підготовлено відповідний проект постанови. "Тому ми наполягаємо в середу 
розглянути проект постанови про заходи реалізації рекомендацій і вимог ПАРЄ, яка має назву 
"функціонування демократичних інституцій в Україні", – сказав А.Кожем'якін. Він додав, що ця 
постанова вже зареєстрована у ВР. 

Крім того, додав він, сьогодні народним депутатом з фракції "БЮТ-Батьківщина" 
Віктором Швецем був зареєстрований проект закону, який передбачає внесення змін до 
Кримінального кодексу України щодо усунення необґрунтованості деталізації кримінально-
правових заборон. "Цей законопроект спрямований на виконання вимог резолюції ПАРЄ", – 
сказав А.Кожем'якін, нагадавши, що невиконання цих вимог тягне за собою ізоляцію України. 

Як повідомляв, 26 січня на сесії у Страсбурзі Парламентська Асамблея Ради Європи 
ухвалила резолюцію "Функціонування демократичних інституцій в Україні". 

Асамблея, зокрема, закликала Україну негайно провести конституційну реформу з 
урахуванням висновків Венеціанської комісії, а також висловила стурбованість недосконалістю 
нового закону про вибори в Україні. 

Крім того, у документі ПАРЄ висловила стурбованість станом здоров'я ув'язнених 
колишніх урядовців України: екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, колишнього т.в.о. 
міністра оборони Валерія Іващенка і колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко.  

Також ПАРЄ виступила за скасування обвинувачень членам колишнього уряду України. 
ПАРЄ не виключила застосування санкцій проти України за невиконання її вимог. 
Президент України Віктор Янукович сформував робочу групу, яка має працювати над 

втіленням рекомендацій, викладених у резолюції. 
 

Радіо свобода 

21.02.2012. Євродепутат Зузана Ройтова готує звіт про здоров'я 
Тимошенко і Луценка для Європарламенту 

Депутат Європейського Парламенту Зузана Ройтова, яка зараз перебуває в Києві, готує 
звіт для Європарламенту про стан здоров'я двох опозиційних політиків, які зараз знаходяться у 
в'язниці, Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. 

Зузана Ройтова провела в Києві низку зустрічей, у тому числі й з українськими 
лікарями, на основі яких вона рекомендуватиме подальші кроки у справі лікування Тимошенко 
та Луценка, повідомляють чеські засоби масової інформації. 

Ройтова відмовилася надавати подробиці, пославшись на те, що вона в Києві є "з 
гуманітарною місією". Проте вона повідомила, що зустріч з колишнім прем'єром Тимошенко в 
колонії "є неможливою". 
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Зузана Ройтова, депутат Європейського Парламенту від Чеської Республіки, лікар за 
фахом, на прохання родини Юлії Тимошенко координує роботу незалежної групи іноземних 
лікарів, які займаються обстеженням стану здоров'я Юлії Тимошенко. 

 
Українська правда 

21.02.2012.Депутат Європарламенту підозрює, що над Тимошенко 
знущаються 

Стан здоров'я екс-прем'єра Юлії Тимошенко викликає побоювання у зв'язку з 
можливим жорстоким поводженням з нею у в'язниці. Про це заявила чеський депутат 
Європейського парламенту, колишній міністр охорони здоров'я Чехії Зузана Ройтова, яку цитує 
офіційний сайт Тимошенко. 

"Здоров'я Тимошенко викликає побоювання, що з нею жорстоко поводилися у в'язниці. 
Найближчими днями я направлю результати своєї місії та рекомендації родині Тимошенко, а 
також групі Європейської народної партії", – заявила вона після своєї поїздки до Києва. 

Євродепутат повідомила, що в ході свого візиту ознайомилася з медичною 
документацією про стан здоров'я Тимошенко. "Я ознайомилася з частиною медичної 
документації Тимошенко з листопада 2011 року. І навіть ця частина свідчить про те, що вона 
вимагає належного лікування, а надалі можливе і оперативне втручання, але для цього потрібні 
більш повні аналізи", – зазначає Ройтова. 

"Це було б стандартною процедурою, однак, замість цього вона була позбавлена навіть 
підтримуючих милиць і проводила довгі години на допитах і навіть тимчасово була позбавлена 
знеболюючої терапії", – уточнила вона. 

При цьому Ройтова підкреслила, що її місія була гуманітарною, а не політичною. "Після 
цього я буду більш серйозно ставиться до стурбованості сім'ї Юлії Тимошенко, яка не виключає, 
що її здоров'я може бути піддано токсичної дії ліків з тим, щоб уникнути тиску, який на неї 
здійснюється", – заявила євродепутат. 

На її думку, необхідно продовжити міжнародний тиск на владу Україну для 
забезпечення проведення незалежного обстеження Тимошенко на регулярній основі. 

Водночас євродепутат стурбована кампанією дезінформації, організованою в Україні 
після обстеження Юлії Тимошенко групою німецьких і канадських лікарів. "Я приголомшена 
заявами Міністерства охорони здоров'я та його передчасними інтерпретаціями результатів 
роботи німецьких і канадських медичних експертів, а також атаками в пресі щодо кваліфікації 
канадських лікарів", – резюмувала Ройтова. 

 
Дзеркало тижня 

24.02.2012.Депутат Європарламенту підозрює, що Тимошенко 
отруїли в СІЗО  

Депутат Європейського парламенту Зузана Ройтова підозрює, що Юлію Тимошенко 
могли отруїти токсичними речовинами, коли готували для неї камеру у Качанівській колонії. 
Вона вважає, що Тимошенко має регулярно проходити токсикологічне обстеження, щоб 
підтвердити чи спростувати ці підозри.  

 Депутат Європейського парламенту, колишній міністр хорони здоров’я Чеської 
Республіки, а також кандидат на посаду президента Чехії Зузана Ройтова вважає, що екс-
прем’єра Юлію Тимошенко могли отруїти.  Про це вона заявила в інтерв’ю «Радіо Свобода». 

 «Знаю, що в її камері міняли чи пересували стіну тоді, коли вона була в Києві. Це 
викликало великі підозри, про це, зокрема, говорила Євгенія Тимошенко, що мамі завдають 
впливу якоїсь токсичної речовини», — заявила Ройтова. 

 Ройтова заявила, що інформацію про отруєння можна отримати на основі зразків 
тканини в результаті аналізу:   

 «Токсикологічне обстеження підтвердило б або спростувало, чи зазнала пані 
Тимошенко токсичного отруєння. Було б добре, щоб такі обстеження проводились регулярно, 
вони б діяли як запобіжний засіб. Адже з випадку з паном Ющенком побоювання, що пані 
Тимошенко могла бути отруєна навмисне якимись меншими дозами, не можна недооцінювати. 
На мою думку, європейська і міжнародна спільнота, не тільки ЄС, мала б домагатись, щоб 
проводились такі незалежні обстеження та аналізи». 

 Крім того Ройтова пригадала підшкірні гематоми Тимошенко, до виникнення яких 
ставиться з підозрою. 

 «Знаю, наприклад, що коли її перевозили з Києва до Харкова, то комісія лікарів, яка 
провела обстеження, звернула увагу на те, що в неї на тілі є плями і підшкірні гематоми і що 
вона страждала від кровотеч із носу. Мабуть, десь в якихось протоколах обстеження мало б бути 
записане, що на тілі є підшкірні гематоми. Ми можемо лише здогадуватись, що є причиною цих 
гематом».   
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 Як відомо, канадський лікар Петер Куйтан заявив, що влада України не дозволила 
канадським лікарям зробити необхідні аналізи для встановлення діагнозу Тимошенко, а сама 
ув'язнена від тестів не відмовлялася 

 
 
 
 
 
 

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

СВІТОВИЙ БАНК 
Дзеркало тижня 

17.02.2012. Світовий банк оголосив про нову програму з Україною 
Програма розрахована на на 2012-2016 роки і передбачає виділення банком щорічних 

позик на суму $500 млн, плюс ще $400 млн на рік від Міжнародної фінансової корпорації (IFC), 
яка входить до структури СБ. 

  Рада директорів Світового Банку затвердила нову програму стратегічного партнерства з 
Україною на 2012-2016 роки, спрямовану на покращення ділового клімату і зміцнення 
конкурентноздатності на міжнародній арені. 

 Як повідомляє прес-служба СБ, стратегія пропонує інвестиційну програму 
кредитування у діапазоні від $500 млн на рік. Крім того, Міжнародна фінансова корпорація 
(IFC),  що входить до групи СБ, буде додатково виділяти ще до $400 млн на рік. 
  Програма також включає в себе аналітичні і консультаційні послуги та технічну 
допомогу. 

 Основна мета програми — обернути недовіру українців до проведених владою реформ 
на їхню підтримку, зробити уряд більш підзвітним і ефективним. За словами нового директора 
СБ в Україні Чімяо Фана, серед іншого кошти підуть на підтримку програми економічних 
реформ на 2010-2014 роки, на вдосконалення системи державного управління і реалізацію 
очікувань українського народу. 
 
  Допомога Світового банку буде зосереджена у двох сферах: 

 I — на поліпшення відносин держава-суспільство: управління бюджетом, ефективність 
надання послуг в освіті та охороні здоров'я, послуг ЖКГ, інвестиції в інфраструктуру, реформу 
держзакупівель; 

 II — на покращення відносин держава-бізнес: підтримка зростання і 
конкурентоспроможності за рахунок покращення бізнес-клімату, стимулювання внутрішніх та 
іноземних інвестицій для підвищення продуктивності праці, поліпшення фізичної 
інфраструктури з метою зниження витрат на ведення бізнесу, залучення приватних інвестицій в 
сільське господарство України, щоб отримати вигоду з високого міжнародного попиту на 
продукти харчування та сільськогосподарські товари. 

 

ООН 
УНІАН 

17.02.2012. ООН виділила $100 тис. на допомогу українцям, які 
потерпають від морозів 

Організація Об'єднаних Націй виділила $100 тис. на допомогу українцям, які 
потерпають від морозів. Про це повідомили у Представництві ООН в Україні. 

Як зазначається в повідомленні, ці кошти були надані ООН на прохання Міністерства 
соціальної політики та Товариства Червоного Хреста України та будуть направлені на допомогу 
особам, які потерпають від погіршення погодних, особливо особам без постійного місця 
проживання.  

Грант у розмірі $100 тис. покриє витрати на їжу та іншу допомогу жертвам морозів. 
Виділені кошти будуть розподілені по регіонах, поінформували у Представництві ООН, 
підкресливши, що на сьогоднішній день важливо продовжити роботу пунктів обігріву і медико-
соціальних центрів, що надасть можливість попередити випадки переохолодження, за 
необхідності надати першу допомогу постраждалим, а також забезпечити нужденних обігрівом, 
теплим одягом та взуттям, іншими речами, профілактичними медичними засобами, засобами 
особистої гігієни, надати гаряче харчування.  

Як зазначили також у Представництві, допомога ООН надана в рамках Термінового 
грошового гранту (Emergency Cash Grant), максимальна сума якого становить $100 тис. 
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Адмініструє і розподіляє гранти Офіс ООН з координації гуманітарних питань, який 
знаходиться в Нью-Йорку. Гранти надаються країнам для подолання надзвичайних ситуацій. 
Гроші, виділені в рамках гранту, мають бути використані на придбання речей первинної 
допомоги жертвам стихійного лиха. 

Україна вже декілька разів отримувала допомогу в рамках програми надання 
Термінового грошового гранту для нейтралізації наслідків повені в Західній Україні. 

 

 
МВФ 

Українська правда 

17.02.2012. Світовий банк: МВФ може розірвати кредитну угоду з 
Україною 

Світовий банк (СБ) відзначає ризик розірвання чинної угоди про кредитну програму 
stand-by України з Міжнародним валютним фондом. Таке припущення зроблене у Стратегії 
партнерства СБ з Україною на період 2012-2016 фінансових років, повідомляє портал "Дело". 
  "Один із ключових макроекономічних ризиків пов'язаний із доступом до зовнішнього 
фінансування. Є ризик розірвання чинної угоди про кредит stand-by з МВФ, посилюються 
ризики для реструктуризації заборгованості, пов'язані з тим, що на 2012 рік припадають значні 
суми виплат по обслуговуванню боргу, в тому числі перед МВФ", – наголошується в документі. 
За оцінкою СБ, необхідною умовою стабільного прогресу в критичних сферах, наприклад в 
питанні фіскальної консолідації, в Україну є складні з політичної точки зору реформи. 

"Підвищення тарифів на енергоносії для домогосподарств і комунальних підприємств, 
вирішення структурних проблем в газовому секторі будуть перевіркою серйозності намірів 
уряду, особливо в переддень парламентських виборів в 2012 році", – підкреслюється в стратегії. 

Крім того, СБ зазначає, що загальна сума заборгованості європейським банкам є 
високою, і банківська криза в Європі або зменшення банками частини кредитних коштів може 
призвести до фінансової нестабільності в Україні. 

"Банк не може ефективно пом'якшити ці ризики, проте досвід кризи 2008-2009 рр. дає 
підстави вважати, що влада може швидко реагувати в період кризи, щоб відновити доступ до 
фінансування", – підкреслюється в документі. 

Як повідомлялося, після президентських виборів 2010 року і зміни уряду в Україні було 
вирішено припинити програму stand-by 2008 року, за якою країна отримала $11 млрд. 

Наприкінці липня 2010 року МВФ вирішив відновити співпрацю з Україною за новою 
програмою stand-by на 10 млрд SDR (близько $15,6 млрд ). Тоді ж Київ отримав перший транш у 
розмірі 1,25 млрд SDR. 

У грудні 2010 року МВФ вирішив виділити країні другий транш кредиту stand-by у 
розмірі 1 млрд SDR. 

Програма stand-by передбачала виділення Україні щокварталу ще восьми траншів, 
починаючи з середини березня 2011 року, у разі успішного продовження співпраці. 

Однак місія Фонду, яка працювала в березні 2011 року у Києві, не стала рекомендувати 
раді директорів МВФ приймати позитивне рішення про виділення чергового траншу для 
країни. 

МВФ очікував від України затвердження пенсійної реформи та розв'язання проблеми 
занижених тарифів на газ для населення. 

Якщо закон про пенсійну реформу був прийнятий, то в питанні газових тарифів 
український уряд зайняв жорстку позицію про неможливість їх підвищення. 

Прем'єр-міністр Україна Микола Азаров в січні заявив, що Україні в 2012 році зможе 
обійтися без нових кредитів МВФ, як вона це зробила в 2011 році. 

Разом із тим, за його словами, уряд все ж сподівається відновити кредитування, щоб 
рефінансувати отримані в 2008-2009 рр. кредити Фонду за попередньою програмою stand-by. 

 
Дзеркало тижня 

29.02.2012. Україна почала віддавати кредити МВФ 
НБУ виплатив першу частину в рахунок погашення кредиту, отриманого Україною 

від МВФ ще в розпал фінансової кризи в кінці 2008 року. Це дебютна виплата за основним 
боргом за три з половиною роки відтоді, як Україна отримала перший транш від МВФ.  
   Національний банк Україна (НБУ) повернув Міжнародному валютному фонду (МВФ) 
першу частину позики, яку було отримано ще в кінці 2008 року в розпал світової фінансової 
кризи. 
    Про це повідомила директор генерального департаменту грошово-кредитної політики 
НБУ Олена Щербакова. 
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    «Національний банк виконав зобов'язання перед МВФ і розрахувався за першим 
траншем", — сказала Щербакова. За її словами, обсяг повернутих коштів склав близько $ 600 
млн. 
    Коментуючи нинішні взаємини з Фондом, директор гендепартамента грошово-
кредитної політики НБУ зазначила: «Ми працюємо. Ніколи не припиняється діалог, який ми 
проводимо з експертами і з керівництвом МВФ». 
    Нагадаємо, 10 листопада 2008 року Україна отримала перший транш (у розмірі $ 4,5 
млрд) кредиту МВФ за програмою stand by на загальну суму $ 16,4 млрд на 15 років під 4% 
річних. 
    Як відомо, в 2012 році Україна повинна повернути МВФ SDR2, 433 млрд (або $3,719 
млрд за поточним курсом), у тому числі SDR199 млн у рахунок відсотків. Фонд повідомляє, що в 
2011 році Україна виплатила йому в рахунок обслуговування боргу 230 млн SDR у порівнянні з 
157,7 млн SDR роком раніше, тоді як основний борг у ці роки не погашався. 
    Щербакова підкреслила, що нагнітати ситуацію навколо зовнішньої і внутрішньої 
платоспроможності України немає підстав. Зокрема, за її словами, показники боргового 
навантаження України насправді не такі страшні, як комусь може здатися, зокрема якщо 
порівняти ці показники з іншими країнами. Так, відношення державного боргу України до ВВП 
в 2011 році склало 27%, що гараздо нижче, ніж показники таких успішних в економічному плані 
країн як Австрія (52%), Канада (35%), Нідерланди (31%). Не кажучи вже про проблемні країни 
Єврозони, де цей показник на кілька порядків більший — Греція (153%), Італія та Португалія 
(по 102%). 
    Представник Нацбанку також звернула увагу на тенденцію до поліпшення стану 
платіжного балансу. Зокрема, в січні 2012 року вперше за останні 12 місяців поточний рахунок 
був сформований з профіцитом у розмірі $ 395 млн. 
    При цьому, повідомила Щербакова, в Україну продовжує заходити більше іноземної 
валюти, ніж виходити: з початку 2012 року перерахування валюти від нерезидентів перевищує 
перерахування на їх користь на $ 2,6 млрд 
 
 

Дзеркало тижня 

02.03.2012. Джерело: МВФ змінює главу місії в Україні 
Місію МВФ в Україні очолить нова людина, стверджує джерело в фінансових колах. 
 Міжнародний валютний фонд прийняв рішення замінити главу місії в Україні. Про це 

агентству УНІАН повідомило джерело в фінансових колах. 
 За інформацією джерела, вже найближчим часом новий керівник місії може прибути в 

Україну для обговорення питання щодо продовження програми співпраці. 
 «Очікується, що незабаром новий керівник місії приїде в Україну», — сказав 

співрозмовник агентства. При цьому він не зміг уточнити причини, з яких буде замінено 
керівника місії МВФ в Україні. 

 За непідтвердженою поки інформацією, новий керівник місії раніше займався 
аналогічною роботою в Білорусі. 

 Главою місії МВФ по Україні на сьогоднішній день є Кріс Джарвіс. 
 Нагадаємо, місію МВФ в Україні з грудня 2009 року очолює Танос Арванітіс. Він був 

призначений на цю посаду замість Джейли Пазарбазіолу, яка очолювала місію МВФ з кінця 
2008 року. 

 В останній раз місія МВФ працювала в Україні з 25 жовтня по 3 листопада 2011 року. 
Місія достроково залишила Україну. У заяві, зробленій за підсумками візиту, кажуть, що МВФ 
вирішив взяти паузу у відносинах з Україною, пообіцявши відновити дискусії «в найближчому 
майбутньому» 

 
ЄБРР 

УНІАН 

01.03.2012. ЄБРР і ЄІБ можуть виділити "Нафтогазу" кредит на 
модернізацію ГТС уже до кінця року 

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Європейський інвестиційний банк 
(ЄІБ) підтверджують свій намір допомогти Україні в модернізації газотранспортної системи 
(ГТС) і готові виділити НАК "Нафтогаз України" кредит на суму $308 млн вже до кінця 
поточного року. Про це йдеться у повідомленні ЄБРР. 

"ЄБРР залишається відданим бажанню допомогти Україні у питанні модернізації її 
газотранспортної системи на умовах, закріплених Меморандумом про взаєморозуміння, який 
було підписано Європейським Союзом, Європейським інвестиційним банком, Світовим банком, 
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Європейським банком реконструкції і розвитку і Україною. Серед вимог Меморандуму, зокрема, 
є реформування газового сектора і всеосяжна реструктуризація НАК "Нафтогаз України", – 
заявив директор ЄБРР в Україні Андре Куусвек.  

У повідомленні наголошується, що ЄБРР і ЄІБ на даний момент працюють над 
підготовкою кредитної угоди на суму $308 млн, яку буде направлено на фінансування низки 
екстрених ремонтних заходів на газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород". Проведення цих 
термінових ремонтних робіт необхідне для безпечного і безупинного транзиту газу до Європи.  

"Цей кредит може бути виділено до кінця 2012 року за умови, що українська влада 
зробить реальні кроки з проведення узгоджених реформ", – зазначається в повідомленні.  

Раніше, 19 липня 2011 року НАК "Нафтогаз України" підписав з ЄБРР і ЄІБ документи 
щодо кредитування модернізації ГТС України. Згідно з документами, кошти по $154 млн від 
кожного банку планується виділити на 15 років під держгарантії.  

Нагадаємо, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України має намір 
залучити $6,5 млрд на реалізацію інвестиційних проектів з модернізації ГТС України до 2018 
року.  

Зокрема, на модернізацію і реконструкцію газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" 
планується залучити $1,3 млрд.  

Враховуючи необхідність забезпечення належного рівня надійності роботи газопроводу 
"Уренгой-Помари-Ужгород", керівництво "Нафтогазу" ухвалило рішення щодо фінансування в 
2011 році початку робіт за проектом «Реконструкція лінійних споруд газопроводу Уренгой-
Помари-Ужгород (I черга)" за рахунок власних коштів.  

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" планує вкласти $543 млн у модернізацію 
першої черги газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород". Також планується, що $308 млн з цієї 
суми становитимуть інвестиції, решта – власні фінанси. 

 

ЮНЕСКО 
УНІАН 

22.02.2012. Україна пропонує ЮНЕСКО внести до Списку всесвітньої 
спадщини карпатські дерев'яні церкви та Херсонес Таврійський 

Україна пропонує ЮНЕСКО внести карпатські дерев'яні церкви та Херсонес Таврійський 
до Списку всесвітньої спадщини. Про це на прес-конференції повідомила радник радника 
президента – керівника Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань 
Ганна Герман. 

Г.Герман зазначила, що протягом років дерев'яна архітектура нищилась як в Україні, 
так і в сусідній Польщі. За її словами, запропонований проект має на меті зберегти те, що ще 
можна зберегти. Радник президента зауважила, що церкви нищать передусім самі місцеві 
громади, які самовільно їх реконструюють, але роблять це не фахово.  

З метою збереження церков Міністерство культури, Міністерство закордонних справ, 
Національна комісія України в справах ЮНЕСКО разом із Міністерством культури Польщі 
провели роботу з підготовки спільної транскордонної номінації "Дерев'яні церкви карпатського 
регіону України і Польщі" для внесення найбільш цінних пам'яток дерев'яної сакральної 
архітектури до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. З боку України до переліку пам'яток 
увійшли об'єкти, розташовані в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській областях, які є 
зразками найдосконаліших досягнень в сакральній архітектурі України. Пам'ятки Польщі 
розташовані в Підкарпатському та Малопольському воєводствах. 

Одночасно з тим Україна підготувала ще одну заявку до ЮНЕСКО на внесення до 
Списку всесвітньої спадщини об'єкту "Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора". 
Пам'ятка розташовується у місті Севастополь на території Кримського півострова. Вона 
складається з кількох заповідних ділянок, які охоплюють збережені частини стародавнього 
Херсонеського городища та його сільськогосподарської округи – хори. 

У січні 2012 року обидві номінації було подано до штаб-квартири ЮНЕСКО в Парижі. 
Як сказав на прес-конференції представник Міністерства культури Андрій Вінграновський, у 
відомстві сподіваються, що на 36-й сесії ЮНЕСКО, яка відбудеться цього літа у Петербурзі, 
номінації будуть розглянуті та буде ухвалене позитивне рішення. 

 

РАДА ЄВРОПИ 
Дзеркало тижня 

24.02.2012.Рада Європи розкритикувала судову систему України 
Комісар Ради Європи відзначив системні недоліки у функціонуванні української судової 

системи, які серйозно перешкоджають реалізації прав людини. На його думку, чиниться 
значний вплив з боку прокуратури на суд. 
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  Комісар Ради Європи з прав людини Томас Хаммарберг оприлюднив доповідь про 
ситуацію в Україні. Документ присвячено проблемам у системі судоустрою та проявам 
насильства щодо затриманих. 

 Рада Європи розкритикувала судову систему України. Про це йдеться в доповіді про 
Україну, яку оприлюднив комісар Ради Європи з прав людини Томас Хаммарберг, пише 
Коммерсант Украина. 

 У преамбулі документа йдеться про те, що в українському суспільстві вважають, що 
судді не захищені від тиску ззовні, в тому числі і від політично мотивованого. 

 Хаммарберг кілька разів згадав про незаконний вплив влади на діяльність судової 
системи, у тому числі — на роботу Конституційного суду (КС). 

 «Надійшли відомості, що відставка чотирьох суддів КС у 2010 році відбулася у 
результаті тиску з боку виконавчої влади», — зазначив Хаммарберг. 

 На думку комісара, принцип формування Вищої ради юстиції «не відповідає 
міжнародним стандартам» — у Раді Європи (РЄ) наполягають, що не менше половини місць у 
ВРЮ має бути відведено чинним суддям. 

 Комісар особливо стурбований повідомленнями про значний вплив прокуратури та 
виконавчої влади на суддів за допомогою їхніх представників у ВРЮ. 

 «Були випадки, коли ВРЮ порушувала дисциплінарне провадження за ініціативою 
представників генеральної прокуратури стосовно суддів, які не підтримують позицію 
державного обвинувачення», — зазначив він. 

 У документі також наголошується невдоволення РЄ дуже тривалими термінами 
розслідування кримінальних справ і практикою необґрунтованих досудових арештів. 

 На думку комісара, попереднє затримання повинно бути виключною мірою. 
 Як повідомлялося, Верховна Рада має намір удосконалити систему виконання 

державою рішень судів. 
 У липні комісар Ради Європи з прав людини Томас Хаммарберг відзначив важливість 

швидкого виконання рішень Європейського суду з прав людини. 
 Парламентська асамблея Ради Європи раніше неодноразово критикувала Україну за 

затримки у виконанні постанов суду і закликала ретельніше стежити за виконанням судових 
рішень 

 
 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 
 

РОСІЯ 
Дзеркало тижня 

20.02.2012. Держдума РФ і Верховна Рада одночасно ратифікують 
Угоду про ЗВТ у рамках СНД 

Спікер Держдуми РФ домовився з головою українського парламенту про синхронну 
ратифікацію документа. 

 Державна Дума РФ і Верховна Рада України одночасно ратифікують Угоду про зону 
вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках країн-учасниць СНД. 

 Про це повідомив спікер Держдуми Федеральних зборів Росії Сергій Наришкін після 
зустрічі зі спікером українського парламенту Володимиром Литвином у Києві сьогодні, у 
понеділок, 20 лютого. 

 «Досягнуто домовленості про одночасний, синхронний розгляд цього важливого 
документа, прийняття якого означатиме суттєве полегшення умов здійснення торгових 
операцій між господарюючими суб'єктами наших двох країн», — сказав Наришкін. 

 Нагадаємо, на початку лютого спікер ВР Литвин прогнозував, що угоду про ЗВТ з ЄС 
може бути винесено на голосування орієнтовно у 20-х числах лютого. 

 Він також повідомив, що під час зустрічі з Литвином було досягнуто домовленості про 
ратифікацію Угоди про порядок перетину кордону жителями прикордонних територій України 
та Росії. Наришкін уточнив, що дану Угоду в Росії ратифікувати не треба, а Верховна Рада 
України поставить це питання на ратифікацію вже 22 лютого. 

 Також, за словами російського спікера, обговорювалося відкриття та функціонування 
інформаційно-культурних центрів, «що буде сприяти розширенню гуманітарної співпраці між 
двома нашими країнами». 

 Як повідомлялося, 18 жовтня 2011 року у Санкт-Петербурзі керівники урядів країн СНД, 
у тому числі прем'єр-міністр Україна Микола Азаров, підписали договір про зону вільної 
торгівлі у рамках Співдружності. Згоди щодо цього документу досягнуто раніше того ж дня на 
зустрічі голів урядів СНД. 
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 Нагадаємо, що Кабмін схвалив договір ще 9 листопада. Тоді ж у розпорядження ZN.UA 
потрапив текст документа. Згідно з ним, у разі підписання договору про ЗВТ з СНД очікувалося 
додаткове зростання обсягів випуску: сільського господарства — на 3,86%; харчової 
промисловості — на 3,36%; легкої промисловості — на 3,11%; металургійного виробництва та 
виробництва готових металевих виробів — на 4,2%; хімічної та нафтохімічної промисловості — 
на 4,75%; машинобудування — на 7,19%. 

 В цілому в економіці після набуття чинності даного договору очікується позитивний 
вплив на рівні близько 3-3,5% обсягу випуску в цілому, ВВП - на рівні 2,5%, тобто приріст ВВП 
складе близько 37,5 млрд грн. 

 Додатковий приріст доходів державного бюджету може скласти близько 9,4 млрд грн на 
рік. 

 
Дзеркало тижня 

20.02.2012 Москва погодиться дати Києву знижку на газ, але не 
більше 10% 

На перемовинах про ціну газу для України Росія має намір обмежитися 10%-ю знижкою, 
говорять джерела, знайомі з позицією російської монополії.  

  Росія запропонувала Україні відновити заморожені з середини січня перемовини про 
зниження ціни газу. На цей крок Москва пішла після того, як знижок — у середньому на 10% - 
домоглися європейські компанії. 

 За словами джерела у Мінпаливенерго, перемовини можуть відновитися вже на цьому 
тижні. Проте початок перемовин зовсім не означає, що Росія готова на значні знижки. 

 Для України мова йде про ті ж 10% і лише за умови закупівлі всього законтрактованого 
раніше обсягу палива. Так, у «Газпромі» згодні знизити ціну для України у рамках 
довгострокових контрактів, як це було зроблено для європейських споживачів, пише 
«Коммерсантъ-Украина». 

 У відповідь російська сторона хоче отримати гарантії того, що Україна більше не буде 
наполягати на подальшому зниженні ціни газу і купить у 2012 році 33 млрд куб. м палива, як 
зазначено в угоді між країнами. 

 Зменшення ціни з $415 до $200-250 за тис. куб. м можливе тільки в тому випадку, якщо 
Київ погодиться на російський варіант створення консорціуму з управління газотранспортною 
системою — тобто не менше 50% повинен отримати «Газпром». 

 Однак така пропозиція не влаштовує Україну, і вона поки наполягає на 34% 
«Нафтогазу» і по 33% - «Газпрому» і європейському партнеру. 

   Директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич вважає, що, роблячи 
свідомо нецікаву для України пропозицію, «Газпром» хоче попередити можливе втручання у 
перемовини Єврокомісії. 

 «Україна намагається залучити до перемовин третю сторону — ЄС, показуючи, що Росія 
категорично не згодна створювати рівні умови для європейських споживачів і для „Нафтогазу“. 
А своєю пропозицією „Газпром“ намагається продемонструвати, що встановлює для своїх 
партнерів рівні умови», — говорить експерт. 

 
Дзеркало тижня 

20.02.2012. Росія висунула умови для припинення «сирної війни» 
Росія опублікувала список вимог для виробників українського сиру, охочих організувати 

постачання, але в Україні поки не відреагували. 
 Голова Росспоживнагляду Геннадій Оніщенко заявив, що Росія готова відновити 

ввезення з України сирів, якщо вони будуть належної якості. 
 «Ми опублікували повний перелік документів, дали список вимог виробникам — будь 

ласка, привозьте, ми подивимося. Якщо це нас задовольнить, то поїдемо дивитися все 
виробництво», — сказав Оніщенко на брифінгу у Москві у вівторок. 

 За його словами, Мінсільгосп України «ледарює». Росспоживнагляд направив перелік 
документів, однак відповіді поки не отримано. У зв'язку з цим перелік документів і було 
розміщено на сайті, щоб виробники могли б звернутися безпосередньо до російської санітарної 
організації. 

 Відповідаючи на питання, чи має намір Росія обмежувати ввезення інших українських 
сирів, Оніщенко сказав: «Якщо будуть завозити поганий, то будемо». 

 Нагадаємо, що Росія оголосила «сирну війну» на початку лютого, заборонивши імпорт 
приблизно половини українських сирів. Російська влада стверджує, що в сирі було виявлено 
пальмову олію, українська сторона це категорично заперечує. 

 Раніше урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції України Валерій 
П'ятницький заявив, що Україна буде продавати свій сир на європейському ринку. 
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Дзеркало тижня 

20.02.2012.Перед перемовинами з РФ щодо газу регіонали 
запропонували дозволити здати в оренду українську ГТС 

Рада на вимогу пропрезидентської фракції готується зняти заборону на перегляд статусу 
газотранспортної системи. 

  Партія регіонів запропонувала невідкладно розглянути законопроект, що дозволяє 
серед іншого здачу в оренду газотранспортної системи (ГТС) України. 

 Зокрема на вчорашній погоджувальній раді у Верховній Раді голова фракції ПР 
Олександр Єфремов наполіг на тому, щоб законопроект №9429 «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів з метою забезпечення реформування нафтогазового комплексу» був 
внесений до порядку пленарного тижня (хоча він там був відсутній), пише «Коммерсантъ-
Украина». 

 Литвин проти цього виступати не став. Депутати від опозиції проігнорували ініціативи 
більшості, оскільки акцентували увагу на необхідності звільнення Юлії Тимошенко. 

 «Це відповідь на подачку Москви, яка запропонувала 10-відсоткову знижку на ціну газу 
(див. учорашній „Коммерсант“): мовляв, ви нам — таку мізерну знижку, а ми вам — внесення 
законопроекту до порядку, — пояснив ініціативу ПР народний депутат Олександр Гудима 
(„БЮТ-Батьківщина“). - Тобто це просто привід для торгів про більш серйозні поступки». 

 Нагадаємо, цей проект закону, який передбачає можливість реорганізації (злиття, 
приєднання, поділу, виділення або перетворення) НАК «Нафтогаз України» та її дочірніх 
підприємств, які здійснюють транспортування природного газу магістральними 
трубопроводами, Кабінет міністрів вніс до Ради 8 грудня минулого року. 

 На початку січня-2012 Партія регіонів вже пропонувала дозволити оренду ГТС, але 
після тривалих дебатів парламент прийняв рішення відкласти розгляд документа до 
завершення газових перемовин з Росією. 

 Раніше ZN.UA повідомляло, що тоді в парламенті сталася нетипова, як для Партії 
регіонів, історія. Нібито тоді ще віце-прем'єр Андрій Клюєв не тільки закликав однопартійців 
терміново внести на розгляд ВР законопроект про реформування («оренду», як висловився 
згодом Юрій Бойко) газотранспортної системи і «Нафтогазу», а й наполегливо переконував 
«привідця» регіоналів у парламенті Олександра Єфремова «проголосувати» цей законопроект, 
щоб терміново, до Нового року, мати закон, що розв'язує руки потенційним «орендарям» 
української ГТС — росіянам. Прийняття закону зупинила Банкова. 

 Відповідно нагадаємо, що президент України Віктор Янукович неодноразово заявляв, 
що "перемовини про оренду трубопровідної системи Україною ніколи не велися, оскільки 
Україна навпаки, зацікавлена не втратити позиції країни-транзитера". 

 Як повідомлялося, в лютому НАК «Нафтогаз України» почав двоступеневі торги для 
обрання оцінювача системи магістрального трубопровідного транспорту газу України, 
включаючи підземні сховища газу і об'єкти відповідної інфраструктури 

 
Дзеркало тижня 

22.02.2012. Нова газова війна? Україну знову звинувачують у 
крадіжці   

Президент Росії Дмитро Медведєв доручив "Газпрому" "розібратися" з 
несанкціонованим відбором Україною російського транзитного газу. "Зі своїми колегами в 
рамках корпоративних процедур та цивільно-правових механізмів розберіться", - зажадав глава 
держави від глави "Газпрому" Олексія Міллера. 

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, крім того, Медведєв доручив Міллеру "до українських друзів 
довести позицію, пояснити, чому збільшується потужність газопроводу" Південний потік "і 
продовжити переговори з газового співробітництва". 

Міллер повідомив, що в лютому нинішнього року Україна несанкціоновано відбирала 
російський газ, призначений європейським споживачам. 

"Європейські споживачі збільшили заявку на поставку російського газу," Газпром" 
зробив все необхідне, проте значні обсяги газу до Європи не доходили", - зазначив Міллер. За 
його словами, "в окремі дні на Україну залишалося до 40 млн кубічних метрів газу". 
 "Це завдало фінансових і репутаційний збитків "Газпрому", - підкреслив Міллер. Він 
зазначив, що європейські споживачі російського газу звернулися з проханням збільшити 
поставки через аномально низькі температури на початку лютого, коли замерзли Дунай і 
канали у Венеції. Однак газ до Європи не доходив, залишаючись в Україні. 
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"Мова йшла про традиційне проведення часу українськими друзями - несанкціонований 
відбір?" - уточнив Медведєв. "З експортної труби вони /Україна/ брали стільки, скільки 
вважали необхідним", - зазначив Міллер. "Тобто за рамками існуючих угод?" - перепитав 
президент. "Вони брали стільки, скільки вважали необхідним - газу, який призначався 
європейським партнерам, і вони знали про це", - підтвердив глава "Газпрому". 

Медведєв поцікавився, чи не зверталася Україна з проханням збільшити постачання 
газу. Міллер підкреслив, що Україні навпаки в нинішньому році поставила питання "про 
зменшення поставок з 52 млрд кубічних метрів на рік до 27". "Проте, в умовах холодів брали 
більше", - констатував глава російської держави. Керівник "Газпрому" уточнив, що мова йде про 
понад 60 млрд кубічних метрів газу. 

 

 
Дзеркало тижня 

22.02.2012.  Україна спростувала звинувачення Росії в незаконному 
відборі транзитного газу 

З початку 2012 року «Нафтогаз» не відібрав жодного кубометра природного газу з 
транзитних обсягів, які транспортувалися ВАТ «Газпром» до країн Європи. 

 Компанія «Нафтогаз Україна» не відібрала жодного кубометру російського газу, 
призначеного для країн Європи. 

 Про це йдеться в заяві прес-служби НАК у відповідь на заяву глави «Газпрому» Олексія 
Міллера, текст якої має у своєму розпорядженні  ZN.UA. 

 «З початку 2012 року не відібрала жодного кубометра природного газу з транзитних 
обсягів, які транспортувалися ВАТ „Газпром“ до країн Європи», — сказано в повідомленні. 

 НАК відзначає, що згідно з умовами чинного контракту на постачання природного газу 
між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром», добові обсяги споживання газу Україною не 
зафіксовані, зате визначається щоквартальні обсяги постачань енергоресурсу. 

 У прес-службі компанії повідомили, що в лютому «Нафтогаз» повідомив «Газпром» 
про можливість здійснення додаткових поставок ресурсу європейським споживачам за рахунок 
газу з українських газосховищ. 

 «Якби російська сторона звернулася до нас, ми могли б допомогти європейським 
споживачам у ситуації з критичним зниженням постачань газу, як ми допомогли Туреччині», — 
запевнив заступник голови правління НАК Вадим Чупрун. 

 Нагадаємо, глава «Газпрому» Олексій Міллер 22 лютого заявив, що на початку року 
Україна здійснювала несанкціонований відбір російського газу, що був призначений для 
європейських споживачів. 

 
Дзеркало тижня 

22.02.2012.   «Газпром»: Незабаром значення України для експорту 
російського газу дорівнюватиме нулю 

Представник «Газпрому» підтвердив намір повністю виключити Україну від транзиту 
газу в Європу. 
  Російський газовий монополіст «Газпром" підтвердив намір виключити Україну - 
головного наразі транзитера експорту російського блакитного палива — з системи доставки газу 
на цільові ринки. 

 Про це заявив журналістам офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов у 
середу, 22 лютого. 

 «Після реалізації всіх запланованих "Газпромом» газотранспортних проектів: 
«Південний потік» з максимальною продуктивністю, «Північний потік» з додатковими новими 
нитками, враховуючи вже наявні у власності компанії транспортні потужності в Білорусі і в 
Чорному морі, транзитне значення України для експорту російського газу дорівнюватиме 
нулю», — сказав він. 

 Нагадаємо, раніше в Європейському союзі заявили, що створення тристороннього 
консорціуму між Україною, РФ і ЄС і модернізація української газотранспортної системи (ГТС) 
буде більш ефективним, ніж будівництво нової системи через Чорне море («Південного 
потоку»). 

 Як відомо, Україна виступає проти будівництва «Південного потоку», оскільки він є 
прямим конкурентом української газотранспортної системи (ГТС). Київ заявляє, що вартість 
реалізації цього проекту в рази перевищує можливі інвестиції в українську ГТС, які можна 
вкласти і тим самим збільшити пропускну здатність українського маршруту поставок газу в 
Європу. 
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 За оцінками експерта Центру Разумкова Володимира Омельченка, після будівництва 
першої і другої черг «Північного потоку» обсяги транзиту газу по території України можуть 
скоротитися з сьогоднішніх 100 млрд до 70-80 млрд кубометрів на рік. Проте в свої оцінки 
експерт не закладає фактор запуску «Південного потоку», оскільки вважає малоймовірним його 
будівництво (на думку В.Омельченка, шанси запуску «Південного потоку» складають лише 
40%). 

 
Дзеркало тижня 

22.02.2012.Путін: Росія не планує виводити флот із Севастополя 
Для відходу російського флоту з Криму немає жодних підстав — Харківські угоди діють. 
Росія не збирається виводити з Криму Чорноморський флот і у той же час буде 

розвивати власну базу у Новоросійську, заявив у середу, 22 лютого, прем'єр-міністр РФ 
Володимир Путін на зустрічі з командирами дивізій і бригад збройних сил РФ. 

 «Ми не збираємося йти з Криму. Для цього є всі підстави, маю на увазі, що ми 
підписали з Україною відповідну міждержавну угоду про перебування нашого флоту у Криму», 
— сказав він. 

 Путін назвав цю угоду «унікальною» в частині вартості перебування Чорноморського 
флоту в Україні. Він нагадав, що, за документом, Росія капіталізує знижку на газ в орендну 
вартість. «Там мова йде про мільярди доларів», — сказав глава російського уряду, додавши, що 
таких орендних платежів «ніхто ніде нікому не платить». 

 «Тим не менше, ми думаємо про те, щоб Чорноморський флот мав можливість 
базуватися і в російських портах, тому виділили необхідні фінансові кошти на розвиток пункту 
базування у Новоросійську і будемо його розвивати», — підкреслив Путін. 

 Нагадаємо, що згідно з Харківськими угодами, підписаними у квітні 2010 року 
президентами України і Росії Віктором Януковичем і Дмитром Медвєдєвим, термін 
перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі продовжено з 2017 року до 2042 року. 
При цьому ціна російського газу для України знижена на 100 дол за 1 тис. куб. м. 

 

 
 

Дзеркало тижня 

22.02.2012.    Перемовини щодо газу збільшили ризик дефолту 
України, — Bloomberg  

Перемовини щодо ціни на російський газ накрутили кредитні ризики України — 
закордонні інвестори стурбовані зростаючим боргом держави і передрікають країні дефолт. 

 Спроби України домовитися про зниження ціни на російський газ настільки 
схвилювали інвесторів, що кредитні ризики країни вперше за 2 роки перевищили аргентинські. 

 Як пише Bloomberg, ці чинники посилили побоювання інвесторів щодо того, чи зможе 
Україна цього року впоратися з держборгом в $11,9 млрд. 

 За даними CMA (компілює ціни дилерів на приватних ринках), вартість страхування 
українського державного боргу по відношенню до неплатників протягом п'яти років з 
використанням кредитних дефолтних свопів зросла за останні 6 місяців на 271 базовий пункт до 
позначки у 797 пунктів. Для порівняння, показник Аргентини дорівнює 768 пунктам. 

 Таким чином, серед тих країн, за якими спостерігає Bloomberg, в Україні найбільш 
вірогідний дефолт, за винятком, зрозуміло, Греції, рейтинг якої було сьогодні знижено до 
переддефолтного. 

 Незважаючи на те, що Україна зіткнулася зі збільшенням фінансового розриву у 
поточних операціях, уповільненням економічного зростання і обмеженим доступом до світових 
ринків капіталу, президент Віктор Янукович відмовився підняти тарифи на газ для населення, 
як того вимагає МВФ. Ці заходи є одними з обов'язкових вимог фонду для виділення Україні 
фінансової допомоги на $15,6 млрд. 

 «Це питання готовності заплатити за економіку політичну ціну. Необхідно розуміти, що 
скептичне ставлення до України значно посилиться без відновлення виплат МВФ», — вважає 
фахівець з управління боргами на ринках Raiffeisen Kapitalanlage у Відні Рональд Шнайдер. 

 Нагадаємо, ще восени 2011 року глава НБУ Сергій Арбузов в ексклюзивному інтерв'ю 
ZN.UA повідомив, що Кабмін виконав практично всі умови угоди з МВФ, окрім підвищення 
тарифів на газ. Як висловився тоді Арбузов, різке підвищення тарифів для уряду буде 
рівносильним політичному самогубству. 

 
Дзеркало тижня 
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23.02.2012.  У Росії бояться вступу України до Митного союзу 
Російські чиновники побоюються вступу України до Митного союзу, тому, що це може 

створити багато проблем. Працювати буде ще складніше, якщо приєднаються Киргизія і 
Таджикистан. 

Багато чиновників Росії бояться вступу України до Митного союзу Росії, Казахстану і 
Білорусі. 

 Про це заявив заступник директора Першого департаменту країн СНД МЗС Росії 
Дмитро Полянський. 

 «Є значна частина наших чиновників, яка дуже боїться того, що Україна вступить до 
Митного союзу. Насправді це величезний головний біль — як бути з такою великою країною, з 
величезним потенціалом зростання», — пояснив Полянський. 

 За його словами, якщо українською владою буде прийнято таке рішення, то Україна 
буде приєднуватися не на «приставному стільчику, а на умовах рівноправного члена, який буде 
диктувати свої умови і відстоювати свої інтереси». 

 На його думку, цей фактор доведеться серйозно враховувати. Притому, що робота у 
форматі трійки йде дуже не просто і буде ще складніше у разі приєднання Киргизії і 
Таджикистану, додав він. 

 «Хтось у Росії може і хоче загнати Україну до Митного союзу, але оскільки Митний союз 
— це економічне утворення, то тут діють економічні принципи, а не політичні. Рішення 
виключно за Києвом», — сказав він. 

 Полянський також зауважив, що Киргизстану і Таджикистану для досягнення вимог 
Митного союзу при оптимістичному сценарії буде потрібно близько двох років. При цьому він 
зазначив, що дуже складно сказати, скільки часу займе вступ України до Митного союзу, якщо в 
Києві буде прийнято таке рішення. За його словами, окрім перемовної позиції України у цьому 
питанні, треба враховувати фактор її членства у СОТ. 

 Нагадаємо, раніше президент України Віктор Янукович заявив, що Україна і Росія 
також шукають форми співпраці у рамках Митного союзу. За його словами, це залежатиме від 
«багатьох складових». 

 У свою чергу голова Верховної Ради Володимир Литвин допустив, що через позицію ЄС 
у справі Ю.Тимошенко Україна може віддати перевагу «економічній вигоді» Митного союзу 
(МС) з Росією 

 
УНІАН 

28.02.2012. Міністри оборони України та Росії зустрілися на 
севастопольському аеродромі   

Міністри оборони України та Росії Дмитро САЛАМАТІН і Анатолій СЕРДЮКОВ 
обговорили стан та перспективи розвитку двостороннього співробітництва в оборонній галузі. 

 Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони 
України, зустріч глав оборонних відомств України і Росії відбулася 27 лютого в Севастополі на 
аеродромі “Бельбек”. 

 Зокрема, Д.САЛАМАТІН та А.СЕРДЮКОВ обговорили питання стану та перспектив 
розвитку двостороннього співробітництва в оборонній галузі, військово-технічного 
співробітництва, а також низку питань соціального спрямування. 

 У зустрічі взяли участь начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних 
сил України генерал-лейтенант Володимир ЗАМАНА та начальник Генерального штабу 
Збройних сил Російської Федерації – перший заступник міністра оборони Російської Федерації 
генерал армії Ніколай МАКАРОВ. 
  *** 

 Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України після відвідання фрегату «Гетьман 
Сагайдачний» заявив журналістам, що позитивні зрушення у Збройних силах України 
відбудуться вже в недалекому майбутньому. За його словами, «літаки літатимуть, кораблі 
ходитимуть у морі, розпочнеться реальна робота, заради якої чоловіки йдуть служити в армію». 

 Як відзначив Д.САЛАМАТІН, Міністерство оборони працює «в найтіснішому контакті з 
«Укроборонпромом», що дозволяє нам дуже оперативно вирішувати завдання з ремонту і 
переоснащення (озброєння). Напевно, такої щільної роботи (між військовим відомством і 
«Укроборонпромом») не було ніколи за роки незалежності». 

 Разом з тим, як підкреслив міністр оборони, «наше надбання – це не залізо, це люди». 
За твердженням Д.САЛАМАТІНА, буде зроблено все необхідне, щоб якнайшвидше розв’язати 
соціально-побутові питання військовослужбовців. «Ви побачите, результат буде буквально в 
недалекому майбутньому», - пообіцяв міністр. 

 За його словами, розв’язання соціальних питань військовослужбовців у 
підготовлюваній концепції розвитку ЗСУ буде одним з пріоритетних напрямів. 
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 «Президент України висунув дуже жорсткі вимоги - в найкоротший термін розробити 
нову концепцію розвитку Збройних сил. Безумовно, одним з важливих аспектів буде саме 
розв’язання соціальних питань», - сказав керівник оборонного відомства. 

 За словами Д.САЛАМАТІНА, «річ навіть не в тому, що грошей виділяється мало, справа 
в тому, як вони витрачаються. І ось у цьому я бачу одне з основних завдань, які перед нами 
стоять». 

 Тому, як додав міністр, «ми в найкоротші терміни розробимо нову концепцію. По-друге 
- проведемо тотальну ревізію всього того, що є. По-третє - ми, звичайно ж, дивимося на те, як 
живуть наші військовослужбовці, в яких умовах, на які кошти вони живуть». За словами 
Д.САЛАМАТІНА, «вивчення цього питання свідчить: чим глибше ми занурюємося у цю 
проблему, тим більш кричущою ми її бачимо». У зв'язку з цим, як сказав міністр, «Президент 
висунув перед нами чіткі завдання, вони не підлягають обговоренню, ми будемо їх 
виконуватимемо». 

 
Дзеркало тижня 

29.02.2012. Росія буде домагатися надання російській мові 
офіційного статусу 

Росія має намір домагатися визнання російської мови державною, регіональною або 
офіційною скрізь, де росіяни проживають в масовій кількості. 
   Росія буде домагатися від Євросоюзу надання офіційного статусу російській мові. Про 
це заявив заступник голови уряду РФ Дмитро Рогозін. 

 «Російську мову має бути визнано державною, регіональною або офіційною скрізь, де 
росіяни проживають у масовій кількості. Ми будемо домагатися надання російській мові 
офіційного статусу в Євросоюзі, де живе кілька мільйонів російськомовних», — сказав він. 

 За його словами, необхідно сприяти збереженню, розвитку і розширенню викладання 
російською мовою у школах і вишах, особливо там, де існує небезпека згортання цих програм, 
загрозливе для національної ідентичності співвітчизників. 

 Росія і в цілому продовжить стежити за дотриманням прав та інтересів росіян, які 
проживають за кордоном, підтвердив він. 

 «Безкарну русофобію і дискримінацію, гоніння на російську культуру і переписування 
російської історії на вгоду ідеології — все це необхідно припиняти», — додав Рогозін. 

 На думку віце-прем'єра, необхідно прагнути до того, щоб російська діаспора за 
кордоном стала не менш впливовою, аніж вірменська або єврейська. 

 Віце-прем'єр вважає, що результати минулого 18 лютого референдуму у Латвії, на якому 
74,8% висловилося проти надання російській мові статусу другої державної, свідчить про те, що 
Росія у даний час надає недостатню підтримку співвітчизникам 

 
УНІАН 

29.02.2012.«Сирна війна»: Україна шукатиме правди у СОТ  
Україна має намір звернутися до Світової організації торгівлі (СОТ) для вирішення 

конфлікту з РФ з приводу якості українських сирів. 
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Кабінеті Міністрів 

міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК. 
«Так, ми апелюватимемо, раз така ситуація. Єдине, що Росія - ще не повноцінний член 

СОТ, вони лише з липня місяця стають повноцінними. Зрозуміло, що у них будуть зобов`язання 
також у цьому плані», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК. 

«Складна ситуація із сирами. Я, принаймні, здивований. Ми зараз збираємо 
молокопереробні підприємства і прийматимемо якесь рішення», - сказав міністр. 

У зв`язку з цим він відзначив, що нинішня ситуація призвела до здешевлення цін на 
закупівлю молока у населення, про що, зокрема, сьогодні на засіданні Кабміну говорив 
прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ. «Ми не спостерігаємо поки що здешевлення сирів 
усередині країни, бо, все-таки, сир – продукт тривалого зберігання. А от закупівельні ціни на 
молоко катастрофічно знизилися», - відзначив М.ПРИСЯЖНЮК. За його словами, закупівельні 
ціни знизилися з 2,80-2,90 грн. до 2 грн. за літр. 

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого ц.р. Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті 
інформацію про заборону на ввезення сирів трьох українських підприємств: ПП КФ 
«Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ 
«Гадячсир» (Полтавська обл.). 

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлена велика кількість пальмової 
олії. У свою чергу, в Держветслужбі України ці претензії назвали безпідставними. 

Під час робочої поїздки 8-9 лютого міністр аграрної політики і продовольства України 
Микола ПРИСЯЖНЮК зустрівся з керівником Росспоживнагляду Г.ОНІЩЕНКОМ і обговорив 
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питання постачання сирів українських виробників на ринок Росії. Також вони домовилися про 
проведення інспекції українських виробників сира. 

Водночас, з 27 лютого ц.р., Росія ввела заборону на імпорт сирів Баштанського і 
Лозовського сирзаводів, «Бель Шостка Україна» і Хмельницької маслосирбази. При цьому 
Росспоживнагляд не повідомив про причини такого рішення. 

 
УНІАН 

02.03.2012. У Росії створять підставну "культурну автономію" 
українців?  

Українська діаспора Росії заявляє, що невідомі без її відома мають намір створити нову 
Федеральну національно-культурну автономію українців Росії (ФНКА УР) і з цією метою хочуть 
2 березня провести установчий з’їзд. 

 Про це йдеться у заяві, яку має у своєму розпорядженні УНІАН. 
 “У листопаді 2011 р. в «Российской газете» з’явилося інформаційне повідомлення про 

те, що кілька українських національно-культурних автономій Росії мають намір створити 
Федеральну національно-культурну автономію (ФНКА) українців і з цією метою 2 березня 2012 
р. провести установчий з’їзд. В оголошенні міститься список засновників”, - йдеться у заяві. 

 Зазначається, що, згідно з законом про національно-культурні автономії, громадяни 
Російської Федерації мають повне право створювати такі організації. Проте, як з’ясувалося, 
більшість вказаних організацій-співзасновників федеральної автономії не були поінформовані і 
не давали згоди на участь в установчому з’їзді 2 березня. Що стосується Регіональної 
національно-культурної автономії українців Москви (згаданої в інформаційному повідомленні), 
то про таку українським організаціям Росії нічого невідомо. 

 У заяві наголошується, що існуючі українські національно-культурні автономії Росії 
нині тісно співпрацюють з Об’єднанням українців Росії – єдиною на сьогодні 
загальноросійською громадською організацією українців. 

 “Створення за спиною ОУР та більшості національно-культурних автономій 
федеральної національно-культурної автономії, до того ж без згоди цих автономій (що 
юридичною мовою кваліфікується як «фальсифікація») - є цілеспрямованою спробою внести 
розкол у середовище українських громадських організацій Російської Федерації, самочинно 
виступати від імені російського українства”, - наголошується у документі. 

 Об’єднання українців Росії, українські громадські організації Росії заявляють, що не 
мають жодного стосунку до оголошеного на 2 березня 2012 р. так званого «установчого з’їзду зі 
створення Федеральної національно-культурної автономії українців Росії» і вважають, що це є 
свідомою провокацією, покликаною внести розкол в український рух РФ. 

 “Сподіваємось, що відповідні державні органи дадуть належну оцінку такій 
протиправній діяльності”, - йдеться у заяві. 

 Документ підписало майже 50 керівників українських організацій з усіх регіонів Росії. 
 Вчора, 29 лютого, для запобігання створення невідомими особами нової ФНКА УР у 

Москві пройшов установчий з’їзд зі створення Федеральної української національно-культурної 
автономії (ФУНКА). Передбачається, що ФУНКА має замінити Федеральну національно-
культурну автономію українців Росії, яка існувала з 27 березня 1998 року і була ліквідована 
рішенням Верховного Суду РФ 27 січня 2010 року через скаргу на то, що «веде політичну 
діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію». 

 
Дзеркало тижня 

02.03.2012. Україна намагається заблокувати будівництво 
«Південного потоку» 

Міненерго просить Енергетичне співтовариство не погоджувати проект будівництва 
російського газопроводу «Південний потік». 

  В Енергетичне співтовариство (ЕС) надійшов лист за підписом міністра енергетики та 
вугільної промисловості України Юрія Бойка, в якому міститься прохання не погоджувати 
проект будівництва російського газопроводу «Південний потік». Про це повідомив директор 
секретаріату ЕС Славчо Нейков, пише «Коммерсантъ-Украина». 

 «Україна, як член Енергетичного співтовариства, має право очікувати підтримки з боку 
секретаріату у питанні, що перебуває в межах нашої компетенції. Поряд з цим ЕС буде вітати 
розвиток проектів, які можуть здійснити внесок у диверсифікацію і безпеку постачань», — 
повідомив Нейков. 

 У «Газпромі" це питання поки що не коментують. Однак високопоставлене джерело в 
монополії висловило сумнів, що Україні таким чином вдасться зупинити будівництво обхідного 
газопроводу.  
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 Проте, відзначають експерти, навіть якщо не вдасться скасувати будівництво 
"Південного потоку», перемовини будуть вигідні Україні, вважають у Міненерго (претензії 
Польщі, Литви та Швеції щодо будівництва «Північного потоку» відклали проходження 
проекту мінімум на рік). 

 За словами високопоставленого джерела у департаменті нафтової, газової та 
нафтопереробної промисловості міністерства, самі слухання на цю тему вже здатні створити 
нестійку ситуацію для «Газпрому» і більш зручну позицію для перемовин щодо зниження ціни 
газу для України. 

 Нагадаємо, що Договір про створення співтовариства (ДЕС) було підписано між 
Євросоюзом і країнами Південно-Східної Європи 25 жовтня 2005 року в Афінах. Спільнота має 
сприяти стабільності функціонування енергетичних ринків країн-учасниць угоди: вони 
відкривають один для одного свої ринки газу та електроенергії, погоджують тарифи і 
допомагають у кризових ситуаціях. 

 Україна стала повноправним членом Європейського енергетичного співтовариства 
восени 2010 року. Зараз членами ЕС є 14 держав Євросоюзу, 9 балканських країн, Україна і 
Молдова. 

 «Південний потік» має бути запущено у 2015 році. Це один із газопроводів, який 
пройде в обхід України - по дну Чорного моря з порту Джубга у болгарський порт Варна. 
Будівництво має розпочатися в кінці 2012 року. Запланована потужність газопроводу — 63 млрд 
куб. м газу на рік, оцінна вартість проекту — 8,6 млрд євро. 

 При цьому Україна виступає проти будівництва «Південного потоку», оскільки він є 
прямим конкурентом української газотранспортної системи (ГТС). Київ заявляє, що вартість 
реалізації цього проекту в рази перевищує можливі інвестиції в українську ГТС, які можна 
вкласти і тим самим збільшити пропускну здатність українського маршруту постачань газу в 
Європу. 

 За оцінками експерта Центру Разумкова Володимира Омельченка, після будівництва 
першої і другої черг «Північного потоку» обсяги транзиту газу по території України можуть 
скоротитися з сьогоднішніх 100 млрд до 70-80 млрд кубометрів на рік. Проте в свої оцінки 
експерт не закладає фактор запуску «Південного потоку», оскільки вважає малоймовірним його 
будівництво (на думку В.Омельченка, шанси запуску «Південного потоку» складають лише 
40%). 

 
Дзеркало тижня 

02.03.2012. Азаров: Росія пропонує Україні 10%-ву знижку на газ 
Прем’єр-міністр підтвердив, що «Газпром» передав проект нової угоди, що передбачає 

зниження ціни на газ для України на 10%. За його словами, переговори з цього приводу наразі 
«ведуться». 
  Прем'єр-міністр України Микола Азаров підтвердив, що Росія замість зміни формули 
ціноутворення, на чому наполягає Україна, пропонує чергову «знижку» на газ. 

 Про це він написав у своєму фейсбуці ввечері в п'ятницю, 2 березня, коментуючи 
замітку користувача про те, що «Газпром» уже знизив ціну газу на 10% для своїх компаній-
покупців з Європи. 

 «Газпром не тільки пообіцяв, але вже і знизив для певних компаній ціну газу на 10%. 
Коли в нашій країні був з візитом голова Держдуми Наришкін, він передав нам проект угоди, в 
якому передбачалося також зниження ціни газу на 10%», — написав він. 

 За його словами, «керівництво компанії» Нафтогаз «наразі займається проведенням 
переговорів з „Газпромом“ з цього питання». 

 Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на джерела в російському монополісті повідомляли, що 
«Газпром» готовий знизити ціну газу для України лише на 10%, але тільки за умови покупки 
великих обсягів блакитного палива. 

 Раніше до цього міністр палива та енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко 
заявляв, що Україна готова збільшити закупівлі російського газу за умови зниження Росією 
ціни на нього до європейського рівня. 

 «Я думаю, що як тільки газ буде дешевше, ми будемо закуповувати його більше, але 
сьогодні ми плануємо закупити стільки газу, скільки задекларували і подали заявку", — сказав 
міністр. 

 Як відомо, в поточному 2012 НАК "Нафтогаз Україна» має намір скоротити обсяг 
закупівлі російського газу практично вдвічі - з 52 млрд до 27 млрд куб. м 

 
Дзеркало тижня 
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03.03.2012.У «сирній війні» з Росією з’явилися ознаки закінчення 
Приїзд російських інспекторів — «це ще не допуск української сирної продукції на 

російський ринок, але важливий етап на шляху вирішення ситуації». 
 Російська сторона завершила етап документарної перевірки низки українських 

підприємств, що поставляли сирну продукцію в РФ, і повідомила українську сторону про 
готовність перевірити на місці відповідність їхньої продукції російським вимогам, повідомив 
глава Росспоживнагляду, головний державний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко. 

 За його словами, в минулий четвер дипломатичними каналами російська сторона 
відправила українській стороні підтвердження про готовність приїхати і на місці перевірити 
найбільші підприємства з виробництва сирної продукції у Полтавській області. «А в минулу 
п'ятницю дипломатичними каналами ми підтвердили готовність приїхати і перевірити на місці 
ще два українські підприємства», — сказав Онищенко. 

 Він зазначив, що для поїздки на місце необхідно ще узгодити відповідні процедури. «Я 
думаю, що ми зможемо виїхати не раніше ніж через тиждень», — наголосив глава 
Росспоживнагляду. 

 «Це ще не допуск української сирної продукції на російський ринок, але важливий етап 
на шляху вирішення тієї ситуації, яка виникла у зв'язку із забороною на її ввезення в РФ», — 
сказав Онищенко. 

 Нагадаємо, що Росія оголосила «сирну війну» на початку лютого, заборонивши імпорт 
сирів трьох українських виробників, а потім розширила цей список 

 
Дзеркало тижня 

04.03.2012.Росія підпише нову газову угоду, коли Україна назве ціну 
своєї ГТС 

Терміни укладання нової угоди щодо газу між Україною і Росією будуть залежати від 
терміну оцінки української газової труби. 

 Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Україні Михайло Зурабов вважає, що 
терміни укладення нової угоди щодо газу між Україною і Росією будуть залежати від терміну 
оцінки української газотранспортної системи. Про це він сказав журналістам у Києві 4 березня. 

 «На сьогоднішній день я бачу тільки одне: якщо оцінка української ГТС буде 
здійснюватися до 1 серпня, то, очевидно, в кращому разі на якісь угоди можна сподіватися 
тільки в другій половині року», — зазначив посол. 

 Також Зурабов вважає, що Україна зацікавлена в тому, щоб рішення щодо «Південного 
потоку» не було прийнято до остаточної оцінки української газотранспортної системи. 

 «Цілком очевидно, що Україна зацікавлена в тому, щоб рішення щодо „Південного 
потоку“ до моменту остаточної оцінки української ГТС не було прийнято», — сказав посол. 

 Він вважає, що проекти Північного і Південного потоків впливають на перспективні 
обсяги прокачування газу через ГТС України. Зурабов відзначив, що Росія, навпаки, 
намагається зробити так, щоб «Південний потік» став реальністю і, отже, вартість української 
ГТС була б знижена. 

 Посол зазначив, що, за його інформацією, оцінювачі повинні надати свою оцінку ГТС 
до 1 серпня поточного року. Він також зазначив, що ця робота може бути виконана в більш 
короткі терміни. 

 Крім того, Зурабов розраховує, що після завершення президентських виборів у РФ у тих, 
хто активно залучений у політичний процес на сьогоднішній день, буде можливість почати 
роботу над зовнішньополітичними і внутрішньополітичними пріоритетами. 

 «Відбудеться зустріч керівників наших двох країн на найвищому рівні і буде даний 
новий поштовх тому, щоб ми в строго визначені терміни могли підійти до вирішення або 
кількома варіантами рішення, з яких буде обрано найкращий», — додав Зурабов. 

 Він зазначив, що переговори йдуть по трьом основним групам питань: ціна на газ, 
обсяги споживання газу Україною і кількість газу, споживаного в Європі, який буде 
прокачуватися через українську ГТС. 

 Нагадаємо, за оцінками експертів ринкова вартість газотранспортної системи України 
складає 61 млрд доларів 

 
Дзеркало тижня 

04.03.2012. Україна і РФ підпишуть газові договори на 18 років 
Посол Росії в Україні вважає, що нова газова угода має бути підписана до 2020 року. За 

його словами наразі готується нова міжурядова угода 
 Нова газова угода між Україною і Росією має бути підписана на період до 2020 року. 

Таку думку висловив надзвичайний і Повноважний посол РФ в Україні Михайло Зурабов. 
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 «Треба мати на увазі, що угода має бути підписана не на один рік, і не на два. А, за всією 
вірогідністю, на період до 2020 року», — сказав посол. 

 Він зазначив, що готуються не просто зміни до чинної угоди, а нова міжурядова угода 
щодо газу. 

 Крім того, він вважає, що українська сторона зацікавлена в здійсненні оцінки своєї ГТС 
ще до рішення з Південного потоку. 

 «Цілком очевидно, що Україна зацікавлена в тому, щоб рішення по Південному потоку 
до моменту закінчення оцінки української ГТС не було прийнято», — сказав він. 

За його словами, проекти Північного і Південного потоку впливають на обсяги 
прокачування газу через українську ГТС. Зурабов відзначив, що в свою чергу російська сторона 
зацікавлена в тому, щоб Південний потік став реальністю, і, отже, вартість української  ГТС була 
б знижена. 

Посол нагадав, що за його інформацією, «оцінювачі» повинні надати вартість 
української ГТС 1 серпня 2012. Він також не виключає, що це може статися і раніше. 
 Раніше посол РФ в Україні Михайло Зурабов заявляв, що терміни підписання нової 
газової угоди між Україною та Росією залежать від термінів оцінки української  ГТС. 

 Нагадаємо, що з російської сторони вже неодноразово звучали заяви про поновлення 
переговорів і досягнення домовленостей на «взаємоприйнятних умовах». 

 Відзначимо, що останній раунд переговорів на рівні міністра Бойка і глави «Газпрому» 
Міллера відбувся в Москві 17 січня цього року. Головним досягненням зустрічі стала 
домовленість «продовжити переговори». 

 До цього в кінці грудня 2011 року в Москву їздили прем'єр-міністр Україна Микола 
Азаров і президент Віктор Янукович, де провели паралельні зустрічі з президентом РФ 
Дмитром Медведєвим і прем'єром Володимиром Путіним 

КРАЇНИ СНД 
 

УНІАН 

28.02.2012. Азербайджан готовий постачати газ до України  
Азербайджанська Республіка готова поставляти газ до України. 
 Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в 

Україну Ейнулла ЯДУЛЛА оглу МАДАТЛІ в ході зустрічі з головою Харківської 
облдержадміністрації Михайлом ДОБКІНИМ, повідомили кореспондентові УНІАН у прес-
службі ОДА. 
  «Україна є стратегічним партнером для Азербайджанської Республіки. Ми завжди і 
скрізь підтримуємо один одного. У питаннях енергетики, особливо в газі, Азербайджан 
повністю підтримує Україну. І поступово ця співпраця знайде конкретні шляхи здійснення. Тоді 
Азербайджан у будь-який час буде постачати газ в Україну», - сказав посол. 
  У ході зустрічі сторони обговорили перспективи двостороннього співробітництва між 
Харківською областю та регіонами Азербайджанської Республіки. 
  Як зазначив М.ДОБКІН: «Є певна тривала історія дружніх відносин між нашими 
народами і нашими країнами. Є також низка дуже серйозних заходів, які намічені 
Президентами двох держав. Для того, щоб їх реалізувати, знадобиться дуже серйозна робота в 
кожному регіоні Україні та Азербайджану». 

 
Дзеркало тижня 

01.03.2012.Білорусь направила в Київ представника для переговорів 
щодо молока і свинини 

Після заборони ввезення в Україну молочної продукції і свинини, в Київ терміново 
виїхав головний ветіспектор Білорусі. 

 Головний державний ветеринарний інспектор Білорусі Юрій Пивоварчик у четвер, 1 
березня, виїхав в Україну для з'ясування причин заборони ввезення молочних продуктів і 
свинини. 

 Нагадаємо, Держветфітослужба України з 1 березня 2012 року тимчасово призупинила 
ввезення на територію України молока і молочних продуктів з Білорусі, а також тварин, через 
загрозу африканської чуми свиней (АЧС). 

 Україна вимагає від Білорусі надати гарантії контролю «здоров'я тварин, хвороб 
тварин, вмісту антибіотиків у сировині і готовій продукції». 

Як заявив заступник голови Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України 
Володимир Горжеєв, заборона ввезення молока і молокопродуктів з Білорусі не є політичною, а 
пов'язана виключно з постачаннями з цієї країни продукції, в якій вміст антибіотиків значно 
перевищував встановлені українським законодавством норми. 
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 Говорячи про заборону ввезення в Україну з Білорусі свиней, свинини і продуктів з неї, 
що також набула чинності з 1 березня, Горжеєв відзначив, що вона буде скасована за умови 
надання білоруською стороною доказів відсутності на її території африканської чуми свиней 
(АЧС). Він підкреслив, що санкції до свиней і свинини з Білорусії введені через те, що 
українська сторона не виключає занесення на білоруську територію збудника АЧС 

 
Дзеркало тижня 

01.03.2012. Україна назвала умови припинення «молочної війни» з 
Білоруссю 

Держветфітослужба вимагає від Білорусі контролю над вмістом антибіотиків у молоці та 
молочній продукції. Не виключають також виїзних перевірок на території Білорусі. 

  Україна скасує заборону на ввезення молока і молочних продуктів з Білорусі, введену з 
1 березня 2012 року, за умови надання білоруською стороною гарантій належного контролю за 
наявністю у них антибіотиків, повідомив перший заступник голови Державної ветеринарної та 
фітосанітарної служби України Володимир Горжеєв. 

 «Білоруська сторона повинна надати всі гарантії, що державна ветеринарна служба 
республіки Білорусь повністю контролює ситуацію щодо здоров'я тварин, хвороб тварин, вмісту 
антибіотиків у сировині і готовій продукції», — сказав він журналістам в Києві у четвер, 1 
березня. 

 Як повідомлялося, Держветфітослужба України з 1 березня 2012 року тимчасово 
призупинила ввезення на територію України молока і молочних продуктів з Білорусі, а також 
тварин, чутливих до АЧС, продукції та сировини з них. 

 Горжеєв також не виключив інспекцію українськими фахівцями системи контролю за 
виробництвом молока та молочних продуктів Білорусі. 

 Він запевнив, що заборона на ввезення молока і молокопродуктів з Білорусі не є 
політичною, а пов'язана виключно з постачанням з цієї країни продукції, в якій вміст 
антибіотиків значно перевищував встановлені українським законодавством норми. 

 За словами Горжеєва, українські ветеринарні служби попереджали білоруських колег 
про можливе введення заборони ще восени минулого року, після того як перевірка продукції, 
яка надійшла з Білорусі, виявила в ній значну кількість антибіотиків. 

 Він підкреслив, що цей захід є тимчасовим і спрямований виключно на встановлення 
безпеки харчових продуктів, що надходять у продаж на території України. Горжеєв уточнив, що 
Білорусь постачає в Україну близько 1 тис. тонн молока та молокопродуктів на місяць. 

 Говорячи про заборону ввезення в Україну з Білорусі свиней, свинини і продуктів з неї, 
яка також набрала чинності з 1 березня, Горжеєв відзначив, що її буде скасовано за умови 
надання білоруською стороною доказів відсутності на її території африканської чуми свиней 
(АЧС). Він зазначив, що санкції щодо свиней і свинини з Білорусії введено через те, що 
українська сторона не виключає занесення на білоруську територію збудника АЧС. 

 Горжеєв підкреслив, що проникнення АЧС на територію України спричинить значні 
економічні збитки, оскільки доведеться знищувати все поголів'я в радіусі 20 км від осередку 
цього захворювання. 

 Окрім того, за його словами, деякі країни можуть відмовитися від імпорту українського 
фуражного зерна у разі спалаху АЧС на території країни. 

Дзеркало тижня 

03.03.2012. Білорусь у відповідь на заборону поставок молочної 
продукції в Україну пред’явила зустрічний ультиматум, погрожуючи 
закрити свій ринок для українських продовольчих товарів. 
  Якщо Україна в односторонньому порядку не скасує заборону на ввезення молочної 
продукції, то в понеділок, 5 березня, о 15:00 Білорусь введе заборону на імпорт української 
продукції, зокрема, масла, солі, кукурудзи, кондитерських виробів і шроту. 

 Про це заявив перший заступник директора департаменту ветеринарії і продовольства 
міністерства сільського господарства Білорусі Юрій Пивоварчик на зустрічі з головою 
Держветфітослужби України Іваном Бісюком у п'ятницю, 2 березня, в Києві, повідомляє прес-
служба Держветфітослужби України. 

 Нагадаємо, Держветфітослужба України з 1 березня 2012 року тимчасово призупинила 
ввезення на територію України молока і молочних продуктів з Білорусі, а також тварин, 
чутливих до африканської чуми свиней (АЧС), продукції та сировини з них. 

 Україна вимагає від Білорусі надати гарантії контролю за «здоров'ям тварин, хворобою 
тварин, додаванням антибіотиків у сировину і готову продукцію» 
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Інтерфакс Україна 

03.03.2012. Україна збереже заборону на ввезення білоруського 
молока, незважаючи на погрози Білорусі вжити відповідних заходів 

Україна не погодиться на скасування заборони постачань білоруської молочної 
продукції, незважаючи на погрози білоруської сторони вжити відповідних заходів, заявив 
голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Іван Бісюк. 

"Ви нам відкриєте доступ до свого ринку під наші гарантії, і якщо до третьої години дня 
понеділка (5 березня - ІФ) ви цього не зробите, то ми вже підготували відповідне доручення і 
закриємо постачання соняшникової олії, солі, кукурудзи, шроту й кондитерських виробів", - 
процитував він заяву білоруських колег на прес-конференції в Києві в суботу. 

Він наголосив, що Україна не погодиться на скасування санкцій без надання білорускою 
стороною доказів належного контролю за якістю та безпекою молочної продукції. 

"Ми за будь-якого розкладу не підемо на компроміс, що без проведення відповідної 
роботи відновимо ввезення продукції з Білорусі", - наголосив І.Бісюк. 

Він нагадав, що українська сторона запропонувала Білорусі перелік заходів, реалізація 
яких дасть змогу Україні розглянути можливість скасування заборони на ввезення білоруських 
молокопродуктів. 

І.Бісюк вважає, що якби Білорусь погодилася на запропонований варіант, то до питання 
відкриття кордону Україна могла б уже повернутися через три-чотири тижні. 

Як повідомлялося, Держветфітослужба України з 1 березня 2012 року призупинила 
ввезення на територію України молока та молочних продуктів із Білорусі, а також тварин, 
сприйнятливих до АЧС, продукції та сировини з них. 

При цьому прем'єр-міністр України Микола Азаров зазначив, що заборона на ввезення в 
Україну білоруської м'ясо-молочної продукції є тимчасовим обмеженням. 

"Ідеться лише про тимчасові заходи. Я думаю, що тільки-но ті сумніви, які висловлюють 
наші відповідні служби, буде або спростовано, або підтверджено, ці заходи буде переглянуто", - 
сказав він журналістам у Києві в суботу. 

На думку М.Азарова, такі заходи є звичайним процесом, коли кожна з країн думає про 
необхідність захистити своїх людей від можливості проникнення якогось захворювання на 
територію країни. 

У суботу стало відомо, що Білорусь у відповідь на заборону Україною постачань 
білоруської м'ясо-молочної продукції планує найближчим часом вжити аналогічних заходів 
щодо українських продуктів. 

 
США ТА КАНАДА 

УНІАН 

16.02.2012. США допоможуть Києву з розробкою енергетичного 
плану   

Цього року КМДА разом з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) розробить 
Муніципальний енергетичний план – нову систему роботи, яка передбачає удосконалення 
загальноміської інформаційної системи енергоменеджменту та управління рухом енергетичних, 
матеріальних та фінансових потоків. 

 Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, таку систему передбачено створити на 
виконання ініціативи «Ощадлива енергетика» Стратегії розвитку Києва до 2025 року. 
 Серед першочергових заходів плану – проведення енергетичних аудитів та аудитів 
теплопостачання 10 житлових будинків і 10 типових бюджетних установ. 

 За результатами роботи будуть розроблені інвестиційні проекти модернізації систем 
теплопостачання багатоповерхових будинків столиці. Планується, що в результаті проведення 
заходів використання теплової енергії закладів комунальної сфери та житлових будинків 
зменшиться на 30-50%. 

 Крім того, за даними Головного управління енергетики, енергоефективності та 
енергозбереження КМДА, для реалізації завдань стратегії запровадять пілотні проекти з 
реконструкції систем гарячого водопостачання 6 типових 9-поверхових та 16-поверхових 
житлових будинків столиці. Згідно із планом заходів, там встановлять теплові насоси, що 
дозволить знизити залежність від централізованого теплопостачання не менш як на 50%. 
Згодом така система запрацює у понад 2 тис. будинків Києва. 

 Загальним завданням впровадження ініціативи «Ощадлива енергетика» Стратегії 
розвитку Києва до 2025 року є реалізація завдання загальноєвропейської програми 
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«20/20/20», яка передбачає до 2020 року скорочення викидів парникових газів на 20%, 
зменшення енергоємності ВРП на 20% та забезпечення 20% енергії з зелених та 
альтернативних джерел. 

 
Дзеркало тижня 

29.02.2012. На урочистому відкритті нової будівлі посольства США у 
Києві пролунав американський гімн у виконанні Вітні Х’юстон. Гімн 
України виконала перед гостями співачка Руслана. 

США урочисто відкрили нову будівлю свого посольства в Україні на вулиці Сікорського, 
4 у Києві. 

 У церемонії відкриття посольства в середу, 29 лютого, взяли участь посол США в Україні 
Джон Теффт, заступник державного секретаря США з питань менеджменту Патрік Кеннеді, 
голова Верховної Ради Володимир Литвин, міністр закордонних справ України Костянтин 
Грищенко, глава адміністрації президента України Сергій Льовочкін, представники 
дипломатичного корпусу, політики. 

 На початку церемонії пролунав гімн США у виконанні Вітні Х'юстон, а гімн України 
виконала перед гостями співачка Руслана. 

 Кеннеді повідомив, що нова будівля посольства США є найбільшим дипломатичним 
представництвом у Києві, а також четвертим за величиною посольством США в Європі. 
Загальна площа території посольства становить 4,5 га, площа приміщень посольства — 15 тис. 
кв. м, вони розраховані на більш ніж 700 осіб персоналу. 

 Під час церемонії Теффт відзначив символічність відкриття нової будівлі посольства у 
рік 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами. За його словами, будівля 
посольства є символом багатогранності відносин двох країн, оскільки її будували і 
американські, і українські робітники з використанням матеріалів з двох країн, а в самому 
посольстві представлені твори мистецтва українських і американських майстрів. 

 Міністр закордонних справ України підкреслив важливість розвитку співпраці між 
Україною та США і висловив надію на те, що посольство стане центром цієї співпраці. 

 
УНІАН 

01.03.2012 Американський бізнес зацікавлений у можливості 
інвестувати у розвиток Києва - заступник держсекретаря США 

Посольство США в Україні сприятиме залученню американських інвесторів в економіку 
Києва. Про це під час зустрічі з головою Київської міськдержадміністрації Олександром 
Поповим сказав заступник держсекретаря США Патрік Кеннеді. 

За його словами, бізнес США вже сьогодні виявляє зацікавленість у співпраці з Києвом 
та можливості інвестувати у розвиток української столиці. "Ми всіляко вітаємо економічні 
ініціативи Києва і залюбки візьмемо найактивнішу участь в Інвестиційному форумі в березні. 
Позиція Києва дуже правильна, адже залучення інвесторів може значно покращити 
інфраструктуру та економіку міста", – наголосив П.Кеннеді. 

О.Попов запевнив, що Київ дуже зацікавлений у співпраці з США, і столична влада 
готова й надалі сприяти залученню американських інвестицій та реалізувати спільні україно-
американські проекти.  

Зокрема, голова КМДА запросив інвесторів зі США долучитися до будівництва ІТ-парку 
у столиці. Цей інвестиційний проект у тому числі буде представлений на першому 
Інвестиційному форумі у Києві. Він передбачає створення до 70 тис. робочих місць для 
спеціалістів ІТ-галузі. 

"Минулого року ми відвідали Силіконову долину в США і були вражені потужностями і 
можливостями американської ІТ-галузі. Київ може і повинен використати досвід США. Ми 
маємо великий потенціал та перспективи розвитку цієї галузі і прагнемо їх реалізувати", – 
сказав О.Попов. 

Також заступник держсекретаря подякував голові КМДА та київській владі за сприяння 
у зведенні будівлі та облаштуванні території довкола нового Посольства США в Україні. 

Дзеркало тижня 

02.03.2012. Нова порція викриттів від сайту Wikileaks свідчить про 
те, що за допомогою екс-президента Ющенка США планувала 
розмістити в Україні радари системи ПРО і продовжувати постачати 
зброю Грузії. 

 WikiLeaks оприлюднила нову інформацію про те, що США планували розмістити за 
допомогою Ющенка в Україні радари системи ПРО і продовжувати постачати зброю Грузії. 
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 В кінці 2009 року помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки 
Олександр Вершбоу заявив, що американська програма ПРО в Європі не тільки не згортається, 
як незадовго до цього стверджував Барак Обама, але, навпаки, буде навіть ближчою до 
російських кордонів, ніж планувалося раніше — в Україні. 

 Тоді українські чиновники виглядали розгублено, проте багато хто визнав це 
лицемірством і грою на публіку. Як з'ясовується за інформацією WikiLeaks, їх дійсно не 
сповістили. 

 У розсекреченому повідомленні йдеться про графік відвідувань України американським 
чиновником. Вершбоу зачастив до Грузії і до України — п'ять візитів менш ніж за три місяці. 
Аналітики Stratfor пов'язали це з наміром Ющенка продати за посередництва Вершбоу зброю у 
пошарпану війною Грузію. 

 «Це не єдиний крок Вершбоу. Наступні кілька місяців він буде мотатися туди-сюди між 
Грузією та Україною. Він буде у Грузії 19-20 жовтня, в Україні — на початку листопада, у Грузії 
— в кінці листопада і знову повернеться в обидві ці країни у грудні», — йдеться в документі. 

 І далі розкривається мета візитів Вершбоу: «Була заява щодо ПРО, про яку Києву навіть 
не повідомили. Але ще більше занепокоєння викликає те, що Україна при підбурюванні Заходу 
продовжить постачання зброї Грузії, а Вершбоу зосередиться, насамперед, на Грузії та Україні, 
але ми всі розуміємо, що термін української частини цього рівняння закінчується». 

 Нагадаємо, раніше віце-прем'єр, міністр з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції Грузії Георгій Барамідзе в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня. Україна», відповідаючи 
на питання видання, заявив, що Україна продовжує постачання зброї до Грузії і виконує свої 
зобов'язання з обслуговування поставленої раніше техніки. 

 
 

КРАЇНИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА АФРИКИ 
Дзеркало тижня 

16.02.2012.Україна і Туреччина підписали протокол про співпрацю за 
трьома енергетичними проектами 

Сторони домовилися «поглиблювати двостороннє співробітництво та інтенсифікувати 
діалог» із питань експорту електроенергії, газового співробітництва та реалізації нацпроекту 
LNG-термінал. 

  Україна і Туреччина у середу, 15 лютого, у рамках візиту турецької делегації до України, 
підписали протокол, що регулює механізм двостороннього співробітництва у рамках реалізації 
спільних енергетичних проектів. 

 Зокрема сторони домовилися «поглиблювати двостороннє співробітництво та 
інтенсифікувати діалог» з питань експорту електроенергії, газового співробітництва та 
реалізації нацпроекту LNG-термінал. 

 Нагадаємо, у середині січня міністр енергетики та вугільної промисловості України 
Юрій Бойко повідомив, що Україна почала перемовини з Туреччиною про постачання газу за 
новим маршрутом. А минулого тижня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна, в 
рамках пошуку альтернативних джерел енергоносіїв, уже практично домовилася з іншими 
країнами, окрім Росії, про постачання нафти і газу в Україну. 

 «Сьогодні ми здійснюємо практичну роботу щодо спільної реалізації трьох проектів у 
сфері енергопостачання, що передбачають збільшення енергетичної незалежності України. Ці 
ініціативи є частиною Національних проектів України», — прокоментував домовленості голова 
Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав 
Каськів. 

 Як повідомляє прес-служба Міненерговугілля, у зустрічі з української сторони взяли 
участь міністр енергетики Юрій Бойко, представники міністерства, заступник голови МЗС 
України Віктор Майко, голова Державного агентства з інвестицій та управління національними 
проектами Владислав Каськів і представники НАК «Нафтогаз України». 

 У турецьку делегацію, яку очолив міністр енергетики і природних ресурсів Турецької 
Республіки Танер Йилдиз, також увійшли керівники компанії «BOTAS» (Боташ) - Фазіль 
Шенел, і компанії «EUAS» (ЕРВ) - Мехмет Бічер. 

 За підсумками перемовин Юрій Бойко заявив, що зустріч «дасть новий поштовх 
розвитку відносин України і Туреччини в енергетичній сфері». «Я впевнений, що ті 
напрацювання, які вже у нас є, повинні отримати реалізацію вже протягом найближчого року», 
— висловив упевненість Бойко. 

 «Динаміка співробітництва дозволяє нам розраховувати на швидкі і конкретні 
результати», — додав голова Госінвестпроект Владислав Каськів. 
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 Він також повідомив, що «вже зараз почала діяльність двостороння технічна група, яку 
з української сторони представляють Держінвестпроект, Міненерговугілля, НАК „Нафтогаз 
України“ і ДК „Укртрансгаз“. 

 У свою чергу Міністр енергетики і природних ресурсів Турецької Республіки Танер 
Йилдиз також зазначив, що плідна співпраця України і Туреччини буде продовжуватися. 
„Кожна країна має свої унікальні можливості, а спільне використання таких унікальних 
можливостей дозволить нам створити синергію“, — сказав він. 

 Нагадаємо, у січні 2011 року було підписано Меморандум про взаєморозуміння в галузі 
енергетики між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством 
енергетики та природних ресурсів Турецької Республіки. 

 
Сайт Міністерства закордонних справ України 

19.02.2012. В Аммані в рамках офіційного візиту Міністра 
закордонних справ України Костянтина Грищенка в Йорданію 
відбулася його зустріч з Прем’єр-міністром, Міністром оборони цієї 
країни А.Аль-Хасавне 

19 лютого ц.р. в Аммані в рамках офіційного візиту Міністра закордонних справ України 
Костянтина Грищенка в Йорданію відбулася його зустріч з Прем’єр-міністром, Міністром 
оборони цієї країни А.Аль-Хасавне. 

Особливу увагу під час зустрічі було приділено питанням двостороннього 
співробітництва в торговельно-економічній та інвестиційній сферах. Були обговорені шляхи 
інтенсифікації обміну візитами на високому та найвищому рівнях в контексті реалізації 
домовленостей, досягнутих під час візиту йорданського монарха в Україну. 

 Сторони обговорили стан підготовки до проведення в Аммані другого засідання 
Спільної Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва та 
державного візиту Президента України В.Ф.Януковича до Аммана протягом поточного року. 

Того ж дня в Аммані відбулись переговори Міністра закордонних справ України 
Костянтина Грищенка з Міністром закордонних справ Йорданії Насером Джуде. 

Однією з центральних тем на переговорах було питання останнього розвитку подій на 
Близькому Сході. Міністри висловили занепокоєння нестабільною ситуацією в регіоні, а також 
відсутністю прогресу в палестино-ізраїльському мирному врегулюванні. 

К.Грищенко привітав зусилля Йорданії та її ініціативи, спрямовані на врегулювання 
палестино-ізраїльського конфлікту шляхом мирного діалогу. 

Окремо під час зустрічі обговорювались питання обміну візитами делегацій різного 
рівня, активізації торговельно-економічних зв’язків, інвестиційного та культурно-
гуманітарного співробітництва, розбудови договірно-правової бази, взаємодії в рамках 
міжнародних організацій. 

З українського боку було висловлено сподівання, що найближчим часом йорданська 
сторона позитивно вирішить питання започаткування роботи дипломатичного представництва 
в Києві. 

Міністр закордонних справ України запросив Н.Джуде відвідати Україну з офіційним 
візитом. 

КРАЇНИ ЄВРОПИ 
 

Дзеркало  тижня 

22.02.2012. Румунія відкрила родовище газу на відчуженій в України 
території 

Розробка родовища ведеться на території, яку було відчужено в України при 
міжнародному арбітражі по лінії державного кордону на південний схід від острова Зміїний. 

 Компанії ExxonMobil і OMV Petrom оголосили у середу, 22 лютого, про відкриття 
родовища газу об'ємом від 42 до 84 млрд кубометрів у румунській частині чорноморського 
континентального шельфу. Румунське агентство «Медіафакс», яке повідомило про це, зазначає, 
що це дозволить більш ніж на три роки забезпечити внутрішні потреби Румунії. 

 Родовище відкрито на глибині близько 3 тис. метрів під час буріння свердловини 
Доміно-1, яка знаходиться у 170 км від румунського берега. Розробка родовища ведеться на 
території, яку було відчужено в України при міжнародному арбітражі по лінії державного 
кордону на південний схід від острова Зміїний. 

 Напередодні президент Румунії Траян Бесеску закликав керівництво ExxonMobil і 
Petrom прискорити розвідування газу на шельфі Чорного моря, щоб знизити залежність від 
постачань «Газпрому». 



INTERNATIONAL WEEKLY#4-5 (30.01-13.02.12)  63 of 64 

 

63 of 64 

 «Ми намагаємося пережити дуже холодну зиму за рахунок газу з Росії, але сподіваюся, 
що ми надалі знайдемо інше рішення», — сказав Бесеску. За даними міністерства економіки, 
через сильні морози споживання газу в Румунії, яка імпортує з РФ п'яту частину від загального 
обсягу «блакитного палива», зросло на 20% і склало 70 млн кубометрів на день 

 

КРАЇНИ АЗІЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 
 

Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

29.02.2012. Президент: Україна та Куба значно активізували свої 
відносини 

Президент України Віктор Янукович наголошує на значній активізації відносин між 
Україною та Республікою Куба. «Я переконаний, що наші відносини вийшли зараз на новий 
якісний рівень», - сказав Глава держави під час зустрічі із заступником Голови Ради міністрів 
Республіки Куба Маріно Мурільо. 

Віктор Янукович висловив переконання, що покращенню співпраці двох держав 
сприяли домовленості, досягнуті під час його державного візиту до Куби в жовтні минулого 
року. «У ході переговорів нами досягнуто важливих домовленостей, які знаходяться на моєму 
особистому контролі. Розраховую також, що наші Уряди - і України, і Куби, забезпечать 
ефективне виконання цих домовленостей», - додав він. 

Глава держави, крім того, зауважив, що, відповідно до досягнутих домовленостей, 
підписав Указ про надання кубинському народові гуманітарної допомоги. 

Президент також зазначив, що у 2012 році очікує на візит в Україну голови Державної 
Ради, Ради Міністрів Куби Рауля Кастро. Цей візит, на переконання В.Януковича, стане 
важливим кроком у контексті подальшого поглиблення дружніх українсько-кубинських 
відносин. 

 
Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

29.02.2012. Україна зацікавлена в розвитку співпраці з Кубою в 
медицині та фармацевтиці – Віктор Янукович 

Україна зацікавлена в подальшому розвитку співробітництва з Кубою в медичній сфері, 
налагодженні активної взаємодії у фармацевтичній промисловості тощо. Як зазначив 
Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з заступником Голови Ради міністрів Куби 
Маріно Мурільо, йдеться зокрема про створення спільного медичного центру, що 
спеціалізуватиметься на виробництві препаратів для лікування онкологічних і хронічних 
захворювань. 

«Ми б хотіли приділити увагу цій роботі», - підкреслив Глава держави. 
Сьогодні до участі в реалізації цього проекту готові долучитися найкращі сили 

Національної академії наук України та Національна академія медичних наук, сказав Віктор 
Янукович. 

Президент звернув окрему увагу на готовність представників бізнесу інвестувати кошти 
у створення такого медичного центру. Глава держави зазначив: якщо в Україні буде побудовано 
центр з виробництва імунних препаратів, його продукцію можна було б постачати, крім 
внутрішнього ринку, в тому числі на ринки третіх країн. 

ДОВІДКА 
Під час державного візиту до Куби у жовтні 2011 року Президент України ознайомився з 

роботою й новими розробками Центру генної інженерії та біотехнологій Куби. Глава держави 
наголосив на інтересі України до налагодження співпраці з кубинськими фахівцями щодо 
впровадження сучасних технологій в медичній сфері. 

Центр генної інженерії та біотехнологій Куби здійснює сучасні біомедичні дослідження 
та розробку інноваційних лікарських препаратів та вакцин. 

Продукція Центру експортується до більш ніж 50 країн світу. Йдеться зокрема про 
дитячу вакцину проти дифтерії, коклюшу, гепатиту В; екстракт лейкоцитів для лікування осіб із 
захворюванням на імунодефіцит. Центр також виготовляє продукти для діагностики злоякісних 
пухлин та інших хвороб імунної системи за повним циклом (дослідження, виробництво та 
маркетинг). 

 
Прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства  

29.02.2012. Микола Присяжнюк обговорив питання розвитку АПК з 
представниками Республіки Куба 

З метою обміну досвідом у сфері розвитку сільського господарства, Міністерство 
аграрної політики та продовольства України відвідала кубинська делегація на чолі із 
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заступником Голови Ради Міністрів Республіки Куба Маріно Мурільйо. Іноземні гості 
ознайомилися зі специфікою сільського господарства України та програмами державної 
підтримки вітчизняного сільського господарства. 

Під час спілкування з кубинською делегацією, Міністр Микола Присяжнюк повідомив, 
що агропромисловий комплекс України поступово перетворюється в один з основних 
бюджетоутворюючих секторів економіки держави. Про це свідчить значне зростання 
виробництва галузі у 2011 році. 

«Виробництво валової продукції сільського господарства України в усіх категоріях 
господарств зросло на 17,5%, і склало 118,1 мільярдів гривень за рахунок збільшення валового 
збору зернових культур, соняшнику, цукрових буряків, картоплі, овочів, плодів і ягід. Також у 
2011 році отримано найвищий за всю історію аграрного виробництва урожай зернових і 
зернобобових культур - 56,7 мільйонів тонн», - зазначив Міністр. 

Саме тому, за словами Миколи Присяжнюка, обмін досвідом у цій галузі має важливе 
значення для обох країн. Окрім того, сторони обговорили проведення реформ у сфері 
сільського господарства, питання інвестицій та застосування нових технологій в АПК. 

За даними Держкомстату України, двосторонній обсяг торгівлі товарами між Україною і 
Кубою за 2011 рік склав 26,47 млн. доларів США, що на 2,01% більше, ніж за 2010 рік. 


