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УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

Новий газовий шантаж України Росією з прицілом на ЄС 

 

В Росії не без задоволення відзначають ефективність використання газового 
важеля на європейському напрямку, який дозволяє вирішувати питання на 
користь Москви. Показово, що в одному із звітів Центру військово-політичних 
досліджень Інституту США та Канади Російської Академії наук «Оптимизация 
военной политики России в целях обеспечения национальной энергетической 
безопасности», який був опублікований у листопаді 2012 року, міститься 
достатньо відверта констатація: «Основними споживачами російської сировини є 
країни Східної, Центральної та Західної Європи. Навіть країни з досить 
диверсифікованою економікою, такі як Німеччина, серйозно залежать від Росії, 
яка постачає в цю країну 40% від усього обсягу експортованого газу і 20% 
нафти, що експортується. Це, як один з факторів, дозволяє Росії досягати 
певних політичних цілей, наприклад, призупинення розширення НАТО, 
поглиблення зв'язків з Україною шляхом підтримки проросійського кандидата 
на президентських виборах і т.д.». 

Стосовно «и т.д.» можна стверджувати, що після досягнення стратегічної мети 
блокування членства України в НАТО, Росія цілеспрямувалась на іншу 
трипаралельну позицію – заблокувати європейську інтеграцію України, 
змусити її приєднатись до євразійських інтеграційних проектів 
В.Путіна та фактично знівелювати зусилля ЄС в рамках Східного 
партнерства та Енергетичного Співтовариства. Україна ще 
донедавна відхиляла настійливі пропозиції щодо євразійського Митного Союзу, 
але Росія взявши нетривалу паузу, переходить знову до активного наступу, 
використовуючи чинник газу та трубопровідної інфраструктури.  

Наведене вище важливе з позиції розуміння того, які ідеї та механізми їх 
реалізації має у своїх руках політичне керівництво Росії. Квінтесенція проста: 
головний інструмент євразійської інтеграції – трубопровідна та й узагалі 
енергетична інфраструктура, як універсальний засіб досягнення будь-яких цілей: 
економічних, політичних, тощо. Але, для цього потрібно щоб усі газопроводи на 
євразійському просторі були в одних руках і щоб їх не було у інших. Наприклад, у 
Білорусії їх вже відібрали. Недаремно в усіх обхідних трубопроводах контрольний 
пакет в руках «Газпрому». Настала черга України.  Це надзвичайно важливо для 
Росії, адже з отриманням контролю над ГТС України уся трубопровідна 
інфраструктура Східного коридору постачання газу до ЄС буде під контролем 
«Газпрому». Це створить нову якість для Росії у її взаєминах з ЄС, як вважають у 
Кремлі. Звісно, що таке уявлення є хибним, оскільки європейський газовий ринок 
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зразка 10-х років ХХІ століття відрізняється від псевдоринку зразка 90-х років ХХ 
століття.  

Невипадково те, що «Газпром» втратив на ринку ЄС в 2012 році – 11,2 млрд. 
куб.м. (112,7 млрд. куб.м. – загальний обсяг постачань), те здобув норвезький 
«Статойл»– 13,4 млрд.куб.м. додаткових постачань, які у сумі склали 107,6 
млрд.куб.м. «Газова міць» Росії стає дедалі більш примарною, але інерція уявлень, 
що Росія з трубами та газом в них зможе показати «кузькіну мать» Європі 
продовжується.   

Через 7-мільярдні претензії «Газпрому» до «Нафтогазу» у Кремлі розраховують 
змусити Україну погодитись як мінімум на здачу ГТС, як максимум – на здачу ГТС 
в пакеті з приєднанням до ЄврАзЕС та входженням у Митний союз. Цифра 7 млрд. 
майже збігається з обрахованою за одним з варіантів, але не оприлюдненою 
цифрою вартості ГТС України. Це свідчить про явне бажання «Газпрому» 
отримати ГТС за віртуальний борг (батіг) і знижку в ціні газу (пряник), яку він 
зараз змушений буде зробити майже усім європейським клієнтам з огляду на 
динамічне падіння частки «Газпрому» у постачанні газу до ЄС.  

Для української сторони важливо проводити розгляд претензій 
«Газпрому» виключно у юридичній площині. Це означає, що протягом 30 
днів «Нафтогаз» та «Газпром» мали б провести переговори щодо врегулювання 
висунутої претензії про невідбір мінімального річного обсягу газу за контрактом. 
Якщо ж в результаті переговорів не буде віднайдено взаємоприйнятне рішення – і 
лише після цього – «Газпром», як ініціатор претензії, отримає право звернутися 
до Стокгольмського арбітражу. У такому випадку «Нафтогаз» повинен буде 
визначитися із своєю юридичною позицією: або захищатися і заперечувати (а для 
цього є необхідні юридичні підстави) обґрунтованість претензій «Газпрому», або 
зайняти більш наступальну позицію і висунути зустрічний позов щодо визнання 
недійсним пункту 2.2.5 Контракту або навіть всього Контракту. Більше того, у 
«Нафтогазу» є юридичні підстави (у тому числі згідно із застосовним правом 
Швеції) висунути до «Газпрому» претензії, так само пред’явивши мільярдний 
рахунок на відшкодування збитків у зв’язку із значним скороченням транзиту газу 
через територію України. Йдеться про претензії за Транзитним контрактом, які 
можуть охоплювати весь період з 19.01.2009 р. і ґрунтуються на тому, що 
«Газпром» у порушення своїх контрактних зобов’язань транзитує через Україну 
значно менше мінімальних 110 млрд.м.куб. газу щороку. Нагадаємо, що п.3.1. 
Транзитного контракту чітко фіксує, що «Замовник в період з 2009 по 2019 роки 
включно щорічно передає Виконавцю для транзиту в країни Європи природний 
газ в обсязі не менше 110 (ста десяти) млрд. куб. м...».  Тому зустрічні 
«транзитні» претензії «Нафтогазу» можуть бути консолідовані в один 
арбітражний «пакет» із претензіями «Газпрому» щодо невідбору газу.  

З урахуванням юридичної необґрунтованості виставленого «Газпромом» 
рахунку у 7 млрд.доларів США,  відмова «Нафтогазу» оплатити такий рахунок не 
повинна мати своїм наслідком припинення чи скорочення постачання газу для 
споживачів України. Подібна можливість не передбачена Контрактом. Якщо ж 
«Газпром», ґрунтуючись на своїй логіці і тлумаченні Контракту та баченні 
«партнерських» відносин з основним покупцем російського газу, все-таки спробує 
припинити або обмежити постачання до України газу у зв’язку з відмовою 
останньої оплатити рахунок на 7 млрд.доларів США, такі дії означатимуть грубе 
порушення умов Контракту, і тоді «Нафтогаз» отримає право або розірвати 
Контракт в односторонньому порядку (у зв’язку з істотним його порушенням з 
боку «Газпрому») і вимагати укладення нового контракту, або звернутися до 
Стокгольмського арбітражу з вимогою зобов’язати  «Газпром» негайно відновити 
постачання газу в Україну у порядку забезпечувального заходу. При чому, така 
вимога може бути розглянута так званим «надзвичайним арбітром», який 
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призначається протягом 1-2 днів. Арбітр повинен винести обов’язкове рішення 
про забезпечувальні заходи у 5-денний термін (така можливість передбачена 
регламентом Стокгольмського арбітражу).  

Однак схоже на те, що українська сторона не збирається йти правовим шляхом, 
а надає перевагу традиційним методам закулісної газової дипломатії з відомими 
по 2006, 2009 та 2010 роках негативними наслідками. Недаремно, президент 
України став у Вільнюсі публічно ображатися на Енергетичне Співтовариство, що 
воно не допомогло Україні в питанні газових взаємин з Росією. Міністр 
енергетики у Києві став стверджувати, що допомоги Європи ми не потребуємо. Це 
– індикатори того, що з позицій «ображеного» на Європу офіційний Київ хоче 
здійснити розворот своєї політики на Росію. А у Кремлі, очевидно, бажають, 
щоб на саміт Україна – ЄС країна прибула в іншому статусі – 
сторони, яка де-факто відмовиться від європейської інтеграції, а де-
юре підпише угоду про передачу контролю над ГТС «Газпрому». 
Нікого не має заспокоювати те, що мова йдеться про 50% і тільки щодо 
управління. Реалії будуть зовсім іншими. Для того, щоб зрозуміти якими – 
достатньо поглянути на сусідню Білорусь.   

 

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ 

31.01.2013. Автоматичного підписання асоціації ЄС-Україна не 
буде, - МЗС Литви 

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс підкреслює, що не може бути 
автоматизму в підписанні Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною. Як 
повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, про це він заявив сьогодні українським 
журналістам.  

«Це ще не вирішено. Було б великою помилкою вважати, що це буде автоматично, що все 
відбудеться само собою», - сказав міністр. Він зазначив, що Україна є важливим партнером не 
тільки для Литви, але і для всього Європейського Союзу, а її геополітична роль в Європі дуже 
важлива. 

Разом з тим, Л.Лінкявічюс підкреслив, що Україна повинна прийняти рішення про вибір. 
«Повинен бути не тільки процес, але і результат, який можна було б оцінити і відчути», - сказав 
литовський міністр.  

Він зазначив, що сьогодні вранці на засіданні Групи друзів України з міністром 
закордонних справ України Леонідом Кожарою, глава українського зовнішньополітичного 
відомства розповів про хід виконання Києвом рекомендацій Ради закордонних справ ЄС, 
зроблених 10 грудня 2012 року.  

«У багатьох сферах є зрушення вперед, це стосується і виборчого кодексу, і конституційної 
реформи ... Це все добре, але це знову ж - процес, а потрібно, щоб були результати», - сказав 
Л.Лінкявічюс. 

Він також підкреслив необхідність вирішення Україною проблеми виборчого правосуддя.  
«Потрібні дуже серйозні зусилля, оскільки є дуже багато питань і треба відверто говорити 

про це. Незважаючи на те, що пояснюється зворотне, але враження все одно залишається таким 
же, і потрібно, щоб наші українські друзі про це знали і ставились до цього відповідально», - сказав 
литовський міністр.  

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Кожари закликали євродепутатів утриматися від 
коментарів на адресу українського правосуддя. 

Цензор.НЕТ 

31.01.2013. Оптимізм у Києві, песимізм у Брюсселі 

 Глава українського МЗС Леонід Кожара каже, що Євросоюз сподівається на підписання 
угоди про асоціацію з Україною ще цього року. Натомість у Брюсселі заявляють, що чекають від 
Києва рішучих змін.  

 Київ та Брюссель по-різному розставили акценти у своїх заявах після зустрічі між 
міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою та верховним представником ЄС з 
питань зовнішньої політики та політики безпеки Кетрин Ештон. Якщо українська сторона очікує 
підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС цього року, то європейські офіційні особи у 
першу чергу вимагають від Києва виконання низки передумов, причому терміново. 
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 "На більшості зустрічей з європейськими комісарами, у Європейському парламенті я 
відчув велику зацікавленість у тому, щоб угода була підписана в цьому році", - цитує агентство 
Інтерфакс Леоніда Кожару. Також, за його словами, у ході зустрічі з Кетрин Ештон "з обох сторін 
було висловлено сподівання на те, що угода про асоціацію буде підписана". 

 Єврокомісія не вважає за потрібне приховувати існування серйозних перешкод для 
досягнення асоціації. "У своїх висновках, ухвалених у грудні минулого року, Рада міністрів ЄС із 
закордонних справ встановила конкретні критерії і часові рамки для можливого підписання угоди 
про асоціацію, включаючи створення глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі. Однак 
підписання угоди стане можливим лише у разі наявності належного прогресу", - наводить слова 
Кетрин Ештон представництво ЄС в Україні. У Брюсселі підкреслюють, що встановлені Радою 
міністрів ЄС критерії "є справді досяжними, проте часу залишається обмаль". 

 
Україна та Митний союз: і хочеться, і дуже колеться 
Ештон зазначає, що під час зустрічі вона знову нагадала, "наскільки важливим для України 

є розв’язання проблем, пов’язаних із застосуванням вибіркового правосуддя, із подальшим 
запобіганням їхньому повторенню". У зв’язку із цим вона висловила "занепокоєння" останніми 
подіями, що стосуються Юлії Тимошенко та її близьких соратників, а також "загальним 
політичним контекстом, у рамках якого відбуваються ці події". Кетрин Ештон та Леонід Кожара 
також обговорили новини про несподіване етапування Юрія Луценка з лікарні до в’язниці. 

 Ще один співрозмовник Кожари - єврокомісар з розширення та європейської політики 
сусідства Штефан Фюле - наголосив, що від України "чекають рішучих дій та відчутного прогресу в 
питаннях, які б дозволили підписати угоду про асоціацію, можливо, ще до саміту Східного 
партнерства у Вільнюсі в листопаді цього року". Ці питання пов'язані із застосуванням вибіркового 
правосуддя, нещодавніми парламентськими виборами та виконанням реформ, обумовлених 
угодою про асоціацію. 

 
Київ обіцяє, що Тимошенко відпустять?  
Кожара уникає теми вибіркового правосуддя. Але, як повідомляє "Інтерфакс", міністр 

повідомив про порушення європейською стороною проблемних питань, зокрема, ситуації з екс-
прем'єром Юлією Тимошенко та колишнім головою МВС Юрієм Луценком: "Я надав інформацію, 
яка є в розпорядженні МЗС, зокрема щодо переведення Луценка сьогодні назад до в'язниці. Ці 
роз'яснення були сприйняті". 

 Крім того, у повідомленні на веб-сторінці МЗС сказано, що Леонід Кожара "підтвердив 
готовність української сторони досягти суттєвого прогресу за критеріями, визначеними Радою 
міністрів ЄС у закордонних справах, для забезпечення підписання угоди у зазначені часові 
терміни". Чи означає це, що українське керівництво планує випустити на волю Тимошенко та 
інших ув'язнених опозиційних політиків? 

 На початку лютого очікується приїзд до Києва єврокомісара Фюле. Він сказав, що хоче 
"отримати більше уявлення про цілі України та останні події, що відбуваються напередодні саміту 
Україна-ЄС". Цей саміт заплановано на 25 лютого. У листопаді ж відбудеться зустріч голів держав 
та урядів Східного партнерства, на якій Київ та Брюссель можуть підписати угоду про політичну 
асоціацію та всеохопну зону вільної торгівлі. 

DW.DE 

31.01.2013. Київ хоче не в ЄС, а в Європу. Але чи може? 

За місяць до саміту Україна-ЄС Київ почав робити нові наголоси на тому, що він розуміє під 
євроінтеграцією, яка офіційно є пріоритетом української зовнішньої політики. Тепер акцент 
робиться не на прагненні до членства у ЄС, а на наближенні до загальноєвропейських стандартів. 

Свідченням того, що Україна готова запроваджувати ці стандарти, має стати остаточне 
підписання Угоди про асоціацію та вільну торгівлю між Україною та ЄС, переговори щодо якої 
завершилися понад рік тому. 

"Розмовляючи із європейськими комісарами, і в Європейському парламенті, на більшості 
зустрічей, але не на всіх, я відчув, що є велика зацікавленість, щоб угода (про асоціацію та вільну 
торгівлю між ЄС та Україною- ред.) була підписана в цьому році", - заявив Леонід Кожара під час 
візиту до Брюсселя. Цей візит є першим після призначення пана Кожари на посаду міністра 
закордонних справ візиту до Брюсселя.  

 
Не дуже і хотілося чи не дуже вдається? 
За два дні до цього у Києві на  зустрічі, організованій Європейською Бізнес Асоціацією, 

Леонід Кожара заявив, що оскільки "до цього часу Україна не одержувала запрошення від 
Європейського Союзу щодо початку переговорів відносно членства", для Києва тепер "мова йде не 
про Європейський Союз, а про європейську інтеграцію, яку ми розглядаємо як процес адаптації 
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європейського законодавства в Україні, як створення адміністративних, правових, соціальних, 
економічних умов, які б відповідали європейським стандартам".  

Колишній заступник міністра закордонних справ, а нині заступник генерального директора 
Центру Разумкова Валерій Чалий каже, що цілком поділяє думку нинішнього міністра 
закордонних справ як констатацію того, що нині відбувається між Україною та ЄС. Адже, як каже 
експерт, говорити про членство у ЄС взагалі немає сенсу, якщо не зроблений перший 
інтеграційний крок: 

"Дійсно, питання членства у Європейському Союзі взагалі не стоїть на порядку денному, і, 
на жаль, його не можна прогнозувати і у найближчій перспективі, - це є очевидним. Але процес 
євроінтеграції, - саме не співробітництва, і інтеграційний процес, - це те, що буде на порядку 
денному вже у найближчий час. Сама угода про асоціацію при повній її імплементації дає підстави 
говорити про подальші бажання України. Лише тоді можна говорити про статус кандидата, про 
членство у ЄС. Але не пройшовши першої стадії, ми не можемо рухатися далі", - каже Валерій 
Чалий.  

Водночас експерт наголошує, що метою України має бути саме членство у ЄС. Вона не 
повинна не зупинятися на режимі вільної торгівлі, як це зробили кілька європейських країн. 

"Я не вважаю, що це (сценарій з участю в ЗВТ без членства в ЄС. - ред.) є реалістичним, хоч 
декому такий варіант і здається привабливим. Ми не Швейцарія, і це очевидно. Навіть з точки зору 
свого геостратегічного розташування України такий варіант не може бути реалізований. Крім того, 
у самих європейських країнах, які є у спільному ринку, але не є членами ЄС, завжди тривала 
дискусія про те, чому вони, роблячи внески у бюджет ЄС, не впливають на рішення Європейського 
Союзу. Навіть нинішня криза, яка підштовхує деяких лідерів робити привабливі 
внутрішньополітичні заяви щодо можливого виходу із ЄС, колись завершиться, і все повернеться 
до нормального інтеграційного процесу. Бо тільки об'єднана Європа може конкурувати із іншими 
центрами впливу - США, Китаєм", - каже пан Чалий.  

 
Україна - не Швейцарія і не Норвегія... 
За схемою вільної торгівлі із ЄС без членства у союзі, яка, як виглядає, має своїх 

прихильників у Києві, нині живуть такі європейські країни, як Норвегія та Швейцарія. Обидві - 
одні із найбагатших і розвиненіших країн світу. Але і для них участь у європейському ринку - 
найбільш платоспроможному та найбільшому спільному у світі - коштує чимало, - каже посол 
Норвегії в Україні Йон Фредріксен Елведаль: 

"Норвегія не є членом ЄС, але бере участь у спільному європейському ринку. Від 1994 року, 
коли було підписано відповідну угоду, ми внесли понад 3 тисячі поправок у наше законодавство, 
щоб бути членом цього ринку. Ми також платимо досить високу ціну за те, щоб залишатися 
членом спільного європейського ринку. Наприклад, згідно із умовами угоди, Норвегія щороку 
витрачає 1% свого національного продукту на допомогу країнам-членам ЄС. Цього року 
найбільшим отримувачем норвезької допомоги буде Польща. Утім, я впевнений, якщо ви 
запитаєте норвезьких бізнесменів, громадян, політиків, більшість із них скажуть, що такі витрати 
варті переваг від доступу до спільного європейського ринку, хоча більшість норвежців вирішили, 
що вони не хочуть, аби їхня країна входила до ЄС", - розповідає норвезький посол. 

Водночас, як каже посол Швейцарії в Україні Крістіан Шьоненбергер, участь у зоні вільної 
торгівлі із різними країнами залишає більше можливостей для маневру, аніж участь у будь-яких 
митних союзах: 

"Швейцарія є членом багатьох угод про вільну торгівлю, і лише з однією країною ми є у 
Митному союзі - це Ліхтенштейн", - каже швейцарський посол. Він також наголошує, що 
багаторазові заяви європейських політиків та дипломатів про важливість спільних цінностей, про 
важливість рівного доступу до неупередженого правосуддя, про доступність і підзвітність 
чиновників пересічним громадянам і бізнесу, не треба сприймати як суто риторичні:  

"Я буду дуже щасливий, коли побачу, як співробітник ДАІ зупинить на дорозі кортеж із 
трьох шикарних чорних авто, а не звичайну Skodу. Людина, яка має західні уявлення про те, як 
мають працювати державні інституції, перебуває у шоці від того, наскільки важкодоступними вони 
є тут, наскільки вони не розуміють, що, як швидко і у якій формі потребують від них громадяни. 
Вони взагалі не сприймають громадян чи бізнес як клієнтів, як тих, хто, власне, платить їхню 
зарплату", - каже посол Швейцарії. 

 
...але може спробувати стати схожою на Польщу 
Голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський каже, що саме через такий стан справ, 

а не через якісь упередження щодо України, її "не запрошують" приєднатися до ЄС, і так часто 
нагадують про спільні цінності. 

Представник ЄС в Україні також припускає, що рух на Захід дозволить Україні вирішити і 
певні проблеми із відносинами на Сході: 
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"Якщо ви конкурентноздатні на європейському ринку, ви конкурентноздатні і в Росії. Не 
певен, що зворотнє також буде вірним. Із досвіду моєї держави, Польщі, можу сказати, що допоки 
ми не зробили вольовий політичний вибір на користь членства у ЄС, ми були у пастці східних 
зв'язків, які начебто дозволяли підтримувати стабільність, але не давали нічого нового чи більшого 
ані країні, ані її громадянам", - каже дипломат.  

Валерій Чалий погоджується, що саме польський, а не швейцарський чи норвезький досвід 
є реальнішим для втілення в Україні. 

"Ідеологія пошуку третього шляху для України навряд чи реалізується. Тому треба не 
вигадувати велосипед, а пройти той шлях, що пройшли наші сусіди на Заході, які вийшли з того 
самого радянського табору, і тепер отримують переваги від членства у ЄС". 

BBC Україна 

01.02.2013. Словаччина: в України лишилось небагато часу на 
виконання рекомендацій ЄС 

Міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак заявив у четвер, що в України 
залишилось не так багато часу для виконання рекомендацій Європейського Союзу, висловлених у 
висновках Ради міністрів закордонних справ ЄС від 10 грудня минулого року. 

 «Європейська комісія здійснить дві оцінки: першу в середині лютого і другу на початку 
травня. Бо ж якщо ми хочемо мати серйозні висновки в листопаді, нам треба підгортуватися до 
них», – сказав, за повідомленням агентства УНІАН, міністр, маючи на увазі планований на 
листопад саміт учасників програми ЄС «Східне партнерство» у Вільнюсі, до якого, як вважають, 
має бути підписана угода про асоціацію між Україною і Євросоюзом. 

 Виступаючи у Брюсселі, де цими днями відбувалося засідання Ради міністрів закордонних 
справ ЄС, Лайчак сказав, що про це, серед іншого, було сказано в четвер уранці під час засідання 
Групи друзів України з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою. 

 «Було багато позитивної енергетики в залі. Разом з тим було чітко підкреслено, що саме 
Україна має зробити внесок. Ми тут для того, щоб допомогти, але ми не можемо зробити роботу за 
Україну», – наголосив словацький міністр. 

 Зокрема, додав він, Україна має розвіяти стурбованість і сумніви ЄС щодо ефективності і 
професіоналізму української судової системи, якій закидають використання вибіркового 
правосуддя щодо представників опозиції. 

Радіо Свобода 

04.02.2013. Влада і опозиція пішли на поступки у питанні 
євроінтеграції  

Опозиція погодилася не згадувати про проблему політв'язнів, а влада схвалила посилання 
на критичні рішення європейських органів. 

У Верховній Раді під час засідання комітету з питань європейської інтеграції представники 
опозиційних партій і Партії регіонів обговорили спільну заяву з приводу підтримки євроінтеграції 
України. "Ми отримали сигнали з боку ЄС про те, що для них важлива заява Верховної ради, і що її 
має бути зроблено саме зараз", - заявив Сергій Тігіпко. 

Зокрема, сторони обговорювали проект спільної заяви "Про реалізацію євроінтеграційних 
прагнень України і підписання угоди про асоціацію". У п'ятницю, 1 лютого, повинне було відбутися 
останнє засідання з приводу документа, але у влади й опозиції все ще залишаються розбіжності в 
деяких питаннях. За словами джерел від різних сторін, ніхто поступатися принципово не має 
наміру. 

У той же час, деякі поступки все ж таки відбулися. Таким чином, усі фрази про митний 
Союз із заяви прибрали, бо опозиціонери вимагали відмови від організації, а у ПР хотіли деяких 
поступок, пише Коммерсантъ-Украина. 

Примітно, що в документі також не згадуватимуться справи Тимошенко і Луценка разом із 
терміном "політичні переслідування". 

"Це був непростий крок, і ми розуміємо, чим це загрожує - як тільки текст буде 
опублікований, на нас поллються звинувачення, мовляв, "знову здали Юлю". Але інакше погодити 
текст було неможливо", - розповів співрозмовник. 

Влада зі своєї сторони погодилася послатися на резолюцію Європарламенту і рішення ЄС 
про умови підписання Угоди про асоціацію, де Європа вимагає вирішення проблеми вибіркового 
правосуддя. При цьому влада вимагає прибрати будь-які формулювання щодо Угоди як "вимоги" 
або "умови підписання". 

"Європейську інтеграцію не слід розглядати як самоціль. Це інструмент, стимул змінити 
країну. Ми не повинні брати на себе додаткові зобов'язання. Найважливіше для нас - проведення 
структурних реформ, необхідних Україні, і це зобов'язання ми прописали в тексті", - підкреслив 
Тігіпко. 
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Варто відзначити, що фінальний варіант документа повинні затвердити сьогодні під час 
засідання фракції ПР. Але якщо документ буде відхилено, то таке рішення може мати наслідки під 
час візиту в Раду єврокомісара Штефана Фюле. 

Дзеркало тижня 

06.02.2013. Фюле: Україна має зважати на політичний 
календар ЄС  

Європейський комісар з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан 
Фюле заявив, що саміт Україна-ЄС, що відбудеться 25 лютого у Брюсселі, має стати гарантією 
виконання українською владою зобов'язань, які дозволять підписати у листопаді у Вільнюсі угоду 
про асоціацію.  

"Я вважаю, що цей саміт буде вкрай важливим як щодо очікувань, так і щодо результатів. 
Саміт стане гарантією того, що дорожня карта від сьогодні і до Вільнюського саміту 
супроводжуватиметься такими діями української влади, які дозволять підписати угоду про 
асоціацію", - сказав Штефан Фюле в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" у Брюсселі 
напередодні свого візиту до Києва.  

Штефан Фюле перебуватиме в Україні 7-8 лютого.  
 
Строки дуже стислі 
Водночас, єврокомісар дав зрозуміти, що строки, протягом яких офіційний Київ має 

продемонструвати виконання умов, які дозволять підписати угоду про асоціацію, обмежені 
політичним календарем Брюсселя - навесні Єврокомісія має передати документ країнам-членам і 
отримати мандат на його підписання. 

"У нас є чітке розуміння, що має бути зроблено, і є конкретний політичний календар, якого 
слід дотримуватися, щоб мати можливість підписати угоду про асоціацію у Вільнюсі. Це не 
означає, що: а) ми можемо чекати до останніх днів чи тижнів перед самітом, а потім, кажучи про 
важливість цього документа, створювати якісь спеціальні механізми і підштовхувати країни-члени 
ЄС знизити планку політичних вимог; б) це також не означає, що хтось чекає, що наприкінці січня 
чи на початку лютого Україна буде цілковито готова розв'язати означені проблеми", - сказав 
Штефан Фюле. 

Відповідаючи на запитання про долю угоди про асоціацію у випадку, якщо вона не буде 
підписана поточного року, єврокомісар сказав, що для нього існує лише один сценарій. 

"У нас є усе необхідне, щоб зробити 2013 рік дуже хорошим роком у відносинах України і 
ЄС і для того, щоб Україна переглянула своє місце і роль у Європі. [...] І ми сповнені рішучості 
допомогти Україні виконати необхідні умови", - заявив Штефан Фюле. 

 
Вибіркове правосуддя 
Єврокомісар заперечив існування планів у ЄС заборонити в'їзд на територію країн 

Євросоюзу українських чиновників та високопосадовців у зв'язку із кримінальним 
переслідуванням лідерів опозиції. 

"Ніякої ідеї запропонувати заборону на видачу віз кому-небудь із українських чиновників 
на столі у ЄС немає", - запевнив Штефан Фюле. 

На запитання про можливу зустріч із ув'язненими Юлією Тимошенко і Юрієм Луценком, 
пан Фюле сказав, що ЄС має механізми контактів із ними через уповноважених представників 
Європарламенту Пета Кокса та Олександра Квасневського.  

Водночас єврокомісар підтвердив, що тема Юлії Тимошенко і ескалація навколо неї у 
зв'язку із новими підозрами, що їх висунула Генеральна прокуратура, обговорюватиметься із 
вищими посадовими особами України.  

Штефан Фюле сказав, що, проголошуючи готовність підписати з Україною угоду про 
асоціацію, ЄС вказав на три сфери, де має бути досягнуто прогресу. 

"Так зване політично вмотивоване правосуддя - одна із них. Друга - усунення пробілів у 
виборчому законодавстві і третє - проведення реформ, закладених у порядок денний про 
асоціацію. [...] Щодо однієї із сфер (правосуддя. - ВВС Україна), то зараз настрої щодо цього 
справді не дуже оптимістичні", - сказав Штефан Фюле.  

У той же час міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив 5 лютого, що на 
його думку, "угода про асоціацію України з Європейським Союзом буде підписана, незалежно від 
того, існують чи не існують якісь додаткові питання у наших двосторонніх відносинах". 

"Я думаю, що сама по собі угода про асоціацію є великою політичною цінністю і для 
України, і для Європейського Союзу, незалежно від інших питань. Те, що стосується питань 
вибіркового правосуддя, зрозуміло, що ці питання стоять у двосторонньому порядку денному", - 
сказав Леонід Кожара журналістам, додавши, що у відносинах між Україною та ЄС існують 
"десятки інших питань". 

 



INTERNATIONAL WEEKLY # 03—04 (30.01.2013 — 13.02.2013)  11 of 45 

 

11 of 45 

Митний союз і суверенітет 
В інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" Штефан Фюле заявив, що членство України у Митному 

союзі стане перешкодою для поглиблення відносин між Україною і ЄС.  
"Ми ніколи не приховували, що членство у Митному союзі відбирає у країни-члена його 

суверенітет, суверенне право у сфері зовнішньоторговельної політики. Це - дуже серйозний крок. 
Ми не можемо взяти зобов'язання в рамках угоди про асоціацію із країною, яка не має суверенного 
права і рішення якої стосовно зовнішньої торговельної політики перебувають не в її руках. Ми не 
можемо мати відносини із Україною знаючи, що рішення ухвалюються в якомусь іншому місці", - 
сказав Штефан Фюле. 

У той же час, додав єврокомісар, ЄС чітко вказала на те, що Україна має змогу 
співпрацювати із Митним союзом у питаннях, які не суперечать зобов'язанням, що закладені в 
угоду про асоціацію Україна-ЄС. 

ВВС Україна 

05.02.2013. Саміт Україна-ЄС: діагноз невтішний 

Саміт Україна-ЄС пройде на тлі занепокоєння європейських політиків здоров’ям ув’язнених 
лідерів української опозиції Юлії Тимошенко та Юрія Луценко, прогнозує російська "Независимая 
газета". 

Зокрема, видання нагадує, що пані Тимошенко вже місяць відмовляється від лікування, 
оголосивши акцію непокори, внаслідок чого її здоров’я різко погіршилося. Наприкінці січня Юрію 
Луценку зробили першу операцію в приватній клініці Києва, і хоча, за словами його сім’ї, лікарі 
його готували до другої операції, за тиждень колишнього міністра несподівано відправили назад 
до колонії. 

Якщо у випадку з Тимошенко Брюссель намагався умовити українську владу не робити 
дурниць, то ситуація з Луценком стала, мабуть, "останньою краплею", вважає газета. 

Так, дізнавшись про екстрену виписку екс-міністра з лікарні, комісар ЄС з питань 
розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле повідомив в соціальних мережах, 
що ЄС збирається взяти ситуацію під контроль. Тому Брюссель спішно закликав "органи 
української влади взяти на себе відповідальність за гуманітарні аспекти та ситуацію зі здоров’ям 
пана Луценка, а також за ті ризики, які створюються у зв’язку з його поверненням до колонії". 

На думку видання, ситуація для української влади може погіршитися, якщо потенційна 
загроза життю опозиційних лідерів реалізується. 

"Це буде гірше, ніж справа Гонгадзе, яка могла б викликати політичну кризу. Тому влада 
навряд чи зацікавлена в цьому", - міркує політолог Вадим Карасьов. Втім, на думку його колеги 
Віталія Бали, влада впевнена, що нічого не станеться: "Але всяке буває. І краще побоюватися зараз, 
ніж злякатися потім. Реальні або уявні, але загрози життю Тимошенко і Луценко – а це загрози 
самій владі." 

ВВС Україна 
 

07.02.2013. Фюле нагадав Києву про "вікно можливостей", яке 
може зачинитися 

 Єврокомісар Штефан Фюле під час візиту до Києва попередив, що "вікно можливостей" 
для України закриється восени цього року. Проурядові та опозиційні сили в парламент пообіцяли 
прискорити українську євроінтеграцію.  

 Головним посланням, яке привіз до столиці України єврокомісар з розширення та 
політики сусідства ЄС Штефан Фюле, став заклик прискорити виконання Україною зобов'язань з 
підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Фюле назвав це "історичною можливістю", яка 
може бути реалізована в листопаді 2013 року на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. "Вікно 
можливостей відкрите тільки зараз. Якщо ми, Україна та ЄС, не встигнемо закінчити роботу до 
"кінцевого терміну" в листопаді, його не можна буде посунути на грудень чи січень 2014-го року ", 
– заявив на прес-конференції Фюле. 

 За його словами, є три головні проблеми: припинення вибіркового правосуддя, усунення 
"недоліків жовтневих парламентських виборів" та впровадження Києвом реформ. Серед них – 
реформа судової системи, верховенство закону та прав людини, боротьба з корупцією та посилення 
участі громадян в підготовці та ухваленні державних рішень. Фюле повідомив, що наразі в ЄС 
критично ставляться до подій, які сталися в Україні впродовж 2012 року. Зокрема, він згадав про 
засудження екс-прем'єра Юлії Тимошенко та про порушення демократичних стандартів під час 
парламентських виборів. 

 
 Євроінтеграція об'єднала владу й опозицію 
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 У відповідь на це прем'єр-міністр України Микола Азаров пообіцяв вже наступного тижня 
опрацювати план заходів щодо "повномасштабної євроінтеграції" держави 2013 року. Запевнення 
Азарова у незмінності курсу України на євроінтеграцію підтримало керівництво Верховної Ради та 
голови парламентських фракцій. Проти виступив лише лідер комуністів Петро Симоненко. Як 
сказала в інтерв'ю DW секретарка парламентського комітету в закордонних справах Леся Оробець, 
це сталося по тому, як Фюле однозначно заявив у своєму виступі перед депутатами про 
неможливість створення зони вільної торгівлі з ЄС та одночасного членства України в Митному 
союзі Росії, Білорусі та Казахстану. 

 Оробець зазначила, що після зустрічі чільних депутатів з єврокомісаром в неї зміцніла 
надія на те, що депутати українського парламенту можуть зібрати близько 400 підписів під заявою 
на підтримку євроінтеграції до саміту Україна-ЄС у Брюсселі 25 лютого. Сам Фюле сказав, що така 
заява могла би стати "першим кроком України" у здійсненні реформ. "Сьогодні ухвалення такої 
заяви фактично ігнорується провладною Партією регіонів", – зазначив в інтерв'ю DW заступник 
гендиректора центру Разумкова Валерій Чалий. Він впевнений, що Брюссель чекає і на низку 
інших кроків та реформ, впровадження яких можливе лише за наявності політичної волі у 
можновладців, усвідомлення українським бізнесом перспектив, які відкриваються перед ним в 
країнах ЄС та тиску з боку громадянського суспільства. 

 
Підтримка реформ в енергетиці 
 Говорячи про перспективи економічної співпраці України з ЄС, Штефан Фюле заявив, що 

модернізація транзитної системи та втілення реформ в енергетичній сфері є пріоритетом у 
співпраці України і ЄС. "Ми будемо і далі фінансово підтримувати Україну в питанні посилення 
енергонезалежності", – пообіцяв Фюле. Він запевнив, що Євросоюз високо оцінює перегляд 
Україною енергетичної політики, що "в перспективі зробить вас великим гравцем у сфері 
енергетики на міжнародній арені". 

 Експерт з питань енергетики Дмитро Марунич у розмові з DW припустив, що йдеться про 
оголошене напередодні виділення Європейським банком реконструкції та розвитку, а також 
Європейським інвестиційним банком 308 мільйонів євро на перший проект з реконструкції 
української газотранспортної системи. "Заява Фюле демонструє розуміння важливості змін, що 
відбуваються на українському ринку", – сказав Марунич. 

DW.DE 

07.02.2013. ЄС: термін виконання Києвом умов підписання угоди 
- листопад 2013 

Штефан Фюле та Микола Азаров порозумілися? 
 Європейський союз, як і раніше, пов'язує підписання угоди про асоціацію із Україною із 

виконанням нею низки умов. Кінцевим терміном їх виконання є листопад 2013 року. 
Про це заявив комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан 

Фюле після зустрічі із прем'єр-міністром України Миколою Азаровим. 
Своєю чергою, Микола Азаров вважає, що Україна і ЄС перебувають "за кілька кроків до 

підписання угоди про асоціацію". 
 
Три критерії для України 
"У висновках Ради Міністрів закордонних справ Європейського Союзу 10 грудня 2012 року 

було абсолютно чітко заявлено: орієнтирами є три критерії. Це вибіркове правосуддя, виборче 
законодавство і впровадження реформ, передбачених порядком денним асоціації”, - сказав 
Штефан Фюле 7 лютого у Києві. 

“Ми говорили із Миколою Азаровим про конкретний спосіб досягнення результатів, про 
конкретні дії, які необхідні для того, щоб створити умови для підписання угоди про асоціацію між 
Україною і Європейським Союзом. Що стосується строків, то вони нам також чітко зрозумілі - це 
листопад 2013 року, і я сказав про те, такі строки як грудень 2013 чи січень 2014 не існують", - 
заявив комісар ЄС. 

Водночас, він наголосив, що підписання угоди залежить від української влади. 
"Основна відповідальність у цьому питанні лежить на вас і на вашому уряді", - сказав 

Штефан Фюле під час зустрічі із українським прем'єром. Він зазначив, що Європейський Союз 
більше не може чекати. 

"Ми не можемо чекати, вікно можливості відкрите саме зараз, тому що якщо Україна і ЄС 
разом втратять листопадовий термін... Є місяці, але не роки", - заявив єврокомісар. 

 
За кілька кроків? За кілька років? 
Водночас, голова парламенту Володимир Рибак і прем'єр-міністр Микола Азаров під час 

зустрічі із представником ЄС наголосили, що європейський вибір України є "незворотнім". 
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Володимир Рибак заявив, що підписання угоди про асоціацію, яка передбачає поглиблену і 
всеохоплюючу зону вільної торгівлі, "буде найкращим стимулом для України з точки зору 
подальшого проведення реформ, зміцнення демократії та верховенства права".  

Спікер зазначив, що важливим пріоритетом у відносинах України з ЄС є успішне 
продовження безвізового діалогу. Він наголосив, що роль парламенту у роботі над цим питанням є 
ключовою". 

Володимир Рибак закликав депутатів до схвалення найближчим часом усіх законодавчих 
актів, необхідних для завершення виконання першої фази Плану дій щодо лібералізації візового 
режиму ЄС для громадян України. 

Микола Азаров на зустрічі із Штефаном Фюле заявив, що Україна та Європейський Союз 
перебувають "за кілька кроків від підписання угоди про асоціацію". 

"Сьогодні ми за кілька кроків до її підписання, останніх і дуже відповідальних кроків", - 
сказав керівник уряду. 

Відповідаючи на заяви Штефана Фюле стосовно трьох критеріїв, що їх офіційний Київ має 
виконати до листопадового саміту "Східного Партнерства", Микола Азаров сказав: "Для нас це не 
нові завдання, по суті, більшість з них були і лишаються актуальними і передбачені порядком 
денним роботи української влади". 

BBC Україна 
 

08.02.2013. ЄС не хоче, щоб Україна упустила можливість 
підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, - Фюле 

ЄС не хоче, щоб Україна упустила можливість підписання Угоди про асоціацію з 
Євросоюзом. Про це під час зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем заявив 
єврокомісар з питань розширення та європейської політики Штефан Фюле, передає кореспондент 
РБК-Україна. 

"2013 рік і особливо листопад 2013 року, можливість підписання Угоди про асоціацію, яка 
також включає в себе частину, присвячену економічній інтеграції, це величезна можливість не 
тільки для України, але також і для Європейського Союзу. Ми роками дуже багато працювали, щоб 
ця можливість була реальною і нам краще зробити все можливе, щоб не дати цій можливості 
зникнути. Бо за допомогою цього надзвичайно важливого договору ми не тільки зможемо 
розвивати наші відносини на значно більш високому рівні. Це також буде нова основа, яка буде 
юридично обов'язковою для обох сторін і це буде вперше, коли настільки амбітну угоду буде 
укладено з нашим партнером", - сказав Фюле. 

РБК-Украина 

13.02.2013. Що Україна і ЄС обговорять на саміті? 

На сьогоднішній день сторони практично узгодили порядок денний зустрічі високого 
рівня. Про це повідомив представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв. 

"Проведення саміту узгоджено сторонами. Триває робота з підготовки технічних і 
організаційних моментів цього важливого заходу. Порядок денний також практично узгоджений", 
- сказав посол. 

К. Єлісєєв уточнив, що сторони обговорять підготовку до підписання і тимчасового 
застосування Угоди про асоціацію "Україна-ЄС" включно із створенням поглибленої та 
всеохоплюючої ЗВТ; безвізовий діалог; співробітництво в ряду секторальних сфер, насамперед у 
сфері енергетики і транспорту; перспективи надання Україні макрофінансової допомоги ЄС, а 
також співпраця у регіональних і міжнародних питаннях. 

Щодо того, які документи планується підписати за результатами саміту, представник 
України при ЄС поінформував, що це питання ще перебуває на стадії узгодження сторонами. 

"Однак для української сторони ключовим є не стільки сам факт підписання документів, 
скільки досягнення стратегічного розуміння з алгоритму спільних дій, які забезпечать підписання 
Угоди про асоціацію в листопаді цього року", - підкреслив Костянтин Єлісєєв. 

Як повідомлялося, саміт "Україна-ЄС відбудеться" 25 лютого в Брюсселі. 
Телеграф 

ЕКОНОМІКА 
 

13.02.2013. ЄС від України хоче компенсацій за зміну тарифів у 
рамках СОТ 

Рада ЄС доручила Європейській комісії розпочати з Києвом переговори у зв'язку із 
заявленим Україною наміром переглянути 370 тарифних позицій у рамках СОТ. 
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Відповідне рішення ухвалене у Брюсселі у ході засідання Ради ЄС з питань економіки і 
фінансів. 

«Рада ЄС доручила Європейській комісії розпочати з Україною переговори у відповідності 
зі статтею 28 Генеральної угоди 1994 року щодо тарифів і торгівлі з метою одержати повну 
компенсацію за будь-яку зміну Україною тарифних угод», - сказано у рішенні, повідомляє 
«Інтерфакс-Україна». 

Як відомо, у вересні 2012 року Україна оповістила СОТ про намір переглянути 370 
тарифних позицій. 

ForUm 

ЕНЕРГЕТИКА 

31.01.2013. Кожара обговорив у ЄС газові питання 

Міністр закордонних справ Леонід Кожара обговорив у середу у Брюсселі з комісаром ЄС із 
питань енергетики Ґюнтером Еттінґером, серед інших питань, реверсні поставки газу з країн-
членів ЄС до України, а також перспективи видобутку сланцевого газу в Україні, повідомила прес-
служба МЗС. 

 Міністр запевнив єврокомісара, що Україна залишатиметься надійним транзитером 
російського газу до держав-членів Європейського Союзу, мовиться в повідомленні. 

 Співрозмовники також обговорили енергетичний порядок денний саміту Україна – ЄС та 
поглиблення двосторонньої співпраці України й Євросоюзу в енергетичній сфері в рамках 
Договору про Енергетичне співтовариство. 

 Україна намагається домовитися з Росією про зміну умов газових контрактів 2009 року, за 
якими змушена платити за російський газ ціну, на думку української сторони, вищу від ринкової, 
починає імпортувати частину спожитого газу з Європи за цінами нижчими, ніж із Росії, і 
збирається видобувати сланцевий газ на двох виявлених у країні його родовищах. 

 Останніми днями в Євросоюзі почали висловлювати занепокоєння щодо постачання 
Росією газу до Європи через Україну після вимоги російського «Газпрому» до «Нафтогазу 
України» сплатити 7 мільярдів доларів стягнень за невибраний за контрактом газ. 

 Саміт Україна – ЄС має відбутися 25 лютого. 
Радіо Свобода 

07.02.2013. ЄС готовий надати Україні допомогу на посилення її 
енергетичної незалежності 

Євросоюз готовий продовжувати фінансову підтримку України для забезпечення її 
незалежності в енергетичній сфері. 

Про це заявив єврокомісар із питань розширення і європейської політики сусідства 
Штефан Фюле під час зустрічі з депутатами Верховної Ради. 

"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну фінансово у вирішенні історичних 
викликів, розвитку власних ресурсів, посилення енергетичної незалежності та інтегрування до 
світових стандартів і ринкових умов", - сказав Фюле. 

Він підкреслив, що ЄС високо цінує зміни, які зробила Україна, переглянувши свою 
енергетичну політику. 

"Це покращує вашу надійність у сфері енергетики на міжнародній арені", - зазначив 
єврокомісар. 

Фюле також наголосив, що модернізація української газотранспортної системи і 
реформування газового сектора залишаються найвищим пріоритетом у двосторонньому 
співробітництві. 

 "Реалізація законодавства Євросоюзу і активна роль України в енергоспільноті є 
надзвичайно важливими в цьому контексті", - сказав він. 

Перший національний 

ВІЗОВА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  

05.02.2013. Україна сама блокує скасування віз з Євросоюзом 

Українська влада виявилася не здатною прийняти відсутнє законодавство для того, щоб 
Київ і Брюссель змогли перейти до другої фази Плану дій щодо лібералізації візового режиму. Про 
це заявив європейський комісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан 
Фюле в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" напередодні поїздки до України. 

"Зараз тільки викликає жаль, що для завершення першого етапу Плану дій бракує тільки 
кількох законодавчих актів. Я дуже сподіваюся, що українська влада використовує підготовку до 
саміту, сам саміт для того, щоб додати імпульс в цій сфері", - сказав Ш.Фюле . 
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Європейський комісар нагадав, що План дій містить конкретний список того, що повинно 
бути зроблено - які закони, які кроки необхідно зробити, щоб держави-члени могли надати Україні 
безвізовий режим для країн Шенгенської угоди. За його словами, це - перший етап, а другий етап - 
це вже імплементація. 

"Список відносно того, що повинно бути зроблено, був чітким з самого початку, процес 
абсолютно очевидний, дуже прозорий і швидкість, з якою ви відповідаєте очікуванням, залежить 
не від брюссельських бюрократів, але від політичної мужності і рішучості політиків України", - 
заявив Ш.Фюле. 

У цьому зв'язку він висловив сподівання, що в інтересах українського народу українська 
влада вирішить залишкові питання, що дозволить Європейській комісії передати державам-
членам звіт про перший етап, зробити певний аналіз і розпочати другий етап. "Остаточне рішення 
щодо безвізового режиму буде прийматися державами-членами. Це - для народу України, це не 
тільки для декількох чиновників чи політиків", - підкреслив єврокомісар. 

Нагадаємо, 23 липня 2012 року Україна і Євросоюз підписали угоду, що доповнює раніше 
чинний договір про спрощення візового режиму. Документ розширив перелік осіб, які можуть 
отримувати візу в країни ЄС за спрощеною процедурою. 

22 січня Комітет у закордонних справах Європейського парламенту одноголосно підтримав 
вступ в силу Угоди про внесення змін до Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення 
віз. 

МинПром 

ІНШІ ПОДІЇ В ЄС 

07.02.2013 Лідери ЄС зберуться на вирішальний саміт 

Франція та Німеччина мають принципово різні погляди на витрати ЄС 
Лідери Європейського Союзу розпочнуть у Брюсселі дводенний саміт, на якому спробують 

домовитися про бюджет ЄС на наступні сім років. 
Головне спірне питання для 27 країн – це високий рівень видатків ЄС у той час, коли по 

всьому континенту тривають скорочення витрат та втілюються заходи економії. 
На минулому саміті у листопаді компромісу так і не було досягнуто. 
За словами редактора ВВС з питань Європи Ґавіна Х’юітта, учасники зустрічі майже 

напевне вимагатимуть скоротити видатки на адміністрацію ЄС. 
Однак будь-яке ухвалене рішення має пройти згоду Європарламенту, багато членів якого 

виступають проти скорочення витрат ЄС, додає він. 
Європейська комісія – виконавчий орган ЄС – спочатку заявляла, що верхня межа 

бюджету на 2014-2020 роки має складати 1,025 трлн євро, що означало зростання на 5%. Однак у 
листопаді цю суму скоротили до 973 млрд євро, а потім – до 943 млрд євро. 

Однак якщо додати до цієї цифри інші обов’язкові витрати ЄС, то загальний бюджет сягне 
1,011 трлн євро. 

 
"Дуже складні" перемовини 
Британія, Німеччина та інші північноєвропейські країни хочуть зменшити витрати ЄС 

услід за скороченнями національних бюджетів країн Євросоюзу. 
Інша група, під проводом Франції та Італії, хоче зберегти нинішній рівень витрат, однак 

перенаправити його на інвестиційні проекти, які б створювали нові робочі місця.. 
У неділю президент Франції Франсуа Олланд сказав журналістам, що для досягнення 

угоди ще немає всіх необхідних передумов, але дав зрозуміти, що Париж готовий на компроміси. 
У середу він зустрічався в Парижі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, після чого 

вони відвідали футбольний матч між командами своїх країн. 
За словами речника пані Меркель, вони з президентом Олландом мали "коротку, але 

насичену зустріч… щоб зрозуміти, яку угоду можна буде укласти". 
Пані Меркель – впливовість якої на саміті мало хто ставить під сумнів – уже визнала, що 

перемовини будуть "дуже складними". 
BBC Україна 
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УКРАЇНА – НАТО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

На Мюнхенській конференції з безпеки Росія знову поставила 
під сумнів пріоритетність НАТО в забезпеченні європейської 

безпеки 

 
Зібравшись для обговорення нагальних проблем міжнародного миру та 

безпеки, майже 400 провідних лідерів у підсумку 49-ї конференції з безпеки, 
котра проходила у Мюнхені 1-3 лютого 2013 року окрім туманних 
домовленостей на майбутнє, фактично, не досягли жодних результатів. Основні 
зустрічі та обговорення відбувалися без участі широкого кола експертів та 
журналістського загалу. Обговорення ключової теми - конфлікту в Малі виявилось 
поверховим. Це сталося не в останню чергу через те, що в Мюнхен не приїхали 
обидва топ-доповідача від Франції, яка проводить військову операцію в цій 
африканській державі. Міністр оборони країни Жан-Ів Ле Дріан та глава МЗС 
Лоран Фабіус, в цей час супроводжували французького лідера Франсуа Олланда у 
поїздці до цієї країни. 

Загальна дискусія проходила на фоні загострення напруженості між 
ключовими учасниками саміту – Росією та США, яка була викликана схваленням 
«Акту Магнітського», «Закону Діми Яковлєва», відмовою РФ від участі в програмі 
Нанна-Лугара, виходом Вашингтона із Групи з розвитку громадянського 
суспільства при російсько-американській президентській комісії, а також 
припиненням співпраці в рамках Угоди про співробітництво у сферах 
правоохоронної діяльності та контролю за обігом наркотиків. 

Так, сирійська проблема обговорювалася лише до моменту, поки не 
було висвітлено позиції США та РФ. Адже остання, як відомо, прагне до 
виконання так званих Женевських домовленостей по Сирії від 30 червня 2012 
року, згідно з якими і опозиція, і провладний режим країни мають дійти згоди 
шляхом проведення переговорів та, як наслідок, нових виборів у країні. Проте, за 
наявності відкритих воєнних дій сторони, по суті, виявились нездатними до 
вироблення якихось конструктивних рішень. Відтак, головна мета РФ щодо 
недопущення іноземних військових контингентів на територію Сирії поки, що 
втілюється. Проте питання в іншому – як довго це триватиме? 

Велика увага була прикута і до теми іранської ядерної програми. 
Попри це, на Мюнхенській конференції сторони лише зафіксували позиції, 
багаторазово озвучені раніше: Тегеран заявив про відсутність доказів військової 
спрямованості своєї ядерної програми, а представники західних держав закликали 
Іран першим піти на поступки. Було оголошено дату і місце наступного раунду 
переговорів з «шісткою» міжнародних посередників. Він має відбутися в 
Казахстані 25 лютого 2013 року. Однак, знову ж таки, конкретного рішення 
досягнуто так і не було. 
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Росія керуючись своїми геополітичними інтересами запропонувала 
«внести ясність у визначення місії НАТО в Європі в нових умовах. При цьому 
російська сторона апелювала до тези, що безпеку в Європі має забезпечувати не 
НАТО, а ОБСЄ. Хоча, остання, за словами російських представників, теж наразі 
залежить від позиції США. Тому наразі необхідні об’єднавчі проекти, які 
цементували б європейський простір, допомагали б вибудовувати консенсус з 
фундаментальних питань безпеки. За основу, нібито, потрібно взяти схвалений 
РМЗС ОБСЄ у грудні 2012 року процес «Гельсінкі +40», що базується на оновленні 
організації до 40-річчя Гельсінського заключного акту в 2015 році. Однак, сама ж 
РФ не прагне відновлення переговорів навіть за Договором про звичайні збройні 
сили в Європі (ДЗЗСЄ), адже її не влаштовує вимога США про скасування 
визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії, а також пункт про флангові 
обмеження, що не дозволяють нарощувати військові сили в певних регіонах – на 
так званих «флангах». 

Однак, певно, найбільш часто слово «Росія» звучало у Мюнхені протягом 
дискусії «Про видобуток сланцевого газу». За деякими оцінками, США вже 
у найближчі роки зможуть обігнати Росію за обсягами видобутку газу. І саме Росія 
найбільше програє від цієї «газової революції», оскільки пропозиції на газ на 
світовому ринку збільшаться, а значить – ціни впадуть. Говорячи про «сланцеві 
революції» у світі, в Мюнхені згадували й Україну, яка нещодавно з компанією 
Shell підписала Угоду про видобуток сланцевого газу. Представники Єврокомісії 
навіть припускали, що Україна може стати експортером газу до Європи. Однак, ані 
підтвердити, ані спростувати дану тезу українські високопосадовці не 
спромоглися. Заявка на участь у заході Міністра закордонних справ України 
Леоніда Кожари не була реалізована. Сорок дев’ята міжнародна конференція з 
безпеки в Мюнхені цього разу проходила без офіційних осіб від влади України. 
Хоча рівень представництва на ній 1-3 лютого дуже високий – міністри 
закордонних справ провідних країн світу, керівники НАТО, ЄС. Теми дискусій 
також важливі й для України – європейська криза і майбутнє Євросоюзу, 
глобальні зміни в енергетиці, майбутнє НАТО. 

По суті, всі багатосторонні контакти під час конференції були зведені до 
врегулювання взаємин двох надпотужних акторів: Росії та США, котрі, 
перебуваючи наразі в умовах так званої «м’якої конфронтації», екстраполювали 
власні суперечності на процес загальноєвропейських відносин.  

 

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 

31.01.2013. Засідання комісії Україна-НАТО відбудеться в 
лютому 

НАТО проведе засідання комісії Україна-НАТО в рамках зустрічі міністрів оборони 21-22 
лютого в Брюсселі. Про це повідомив генеральний секретар організації Андерс фок Расмуссен. 

"Ми плануємо засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, коли міністри 
оборони НАТО зустрінуться в лютому. Це приклад того, що, незважаючи на певні політичні 
проблеми, ми будемо продовжувати політичний діалог з Україною на високому рівні", - сказав він 
на прес-конференції в четвер у Брюсселі, присвяченій планам альянсу на поточний рік. 

"НАТО надає велику увагу партнерству з Україною, а також віддає належне тому, що 
українське політичне керівництво висловило свої амбіції розвивати це партнерство в існуючих 
рамках - рамках засідання Україна-НАТО", зазначив Расмуссен. 

Нагадаємо, в 2012 році в рамках зустрічі міністрів закордонних справ НАТО засідання 
комісії Україна-НАТО на рівні міністрів не відбулося. 

День 
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31.01.2013. НАТО продовжить співпрацю з Україною попри 
«певні політичні проблеми» - Расмуссен 

У Північноатлантичному альянсі мають намір продовжувати політичний діалог та 
практичну співпрацю з Україною, незважаючи на «деякі політичні проблеми».  

 Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен у четвер на прес-
конференції у Брюсселі. 

 «Ми плануємо провести засідання Комісії НАТО-Україна на рівні міністрів оборони у 
лютому (у межах засідання Північноатлантичної ради 21-22 лютого у Брюсселі. - Ред.). Це свідчить 
про те, що незважаючи на певні політичні проблеми, ми продовжимо політичний діалог високого 
рівня з Україною», - сказав глава Альянсу.  

 Расмуссен також наголосив, що високого оцінює позицію українського керівництва, яке 
заявило про наміри розвивати співпрацю з НАТО. 

УКРІНФОРМ 

02.02.2013. МОУ, НАТО і Павлоградський хімзавод підписали 
контракт на утилізацію 3 млн протипіхотних мін 

Тристоронній контракт із утилізації українських запасів протипіхотних мін типу ПФМ-1 
(1С) підписали Міністерство оборони України, Агентство НАТО із забезпечення (НСПА) і державне 
підприємство «Науково-виробниче об'єднання »Павлоградський хімічний завод».  
 Підписання відбулося у п'ятницю в Києві.  

 «Сьогодні ми підписали, на мій погляд, важливий договір із утилізації мін. Чим швидше 
ми вестимемо цю роботу, тим швидше ми звільнимо країну від надмірного озброєння, яке звезли 
до нас з усього колишнього СРСР»,- заявив заступник міністра оборони України Артуро Бабенко 
після церемонії підписання.  

 На свою чергу, керівник проекту НСПА НАТО в Україні Василь Литвинчук зазначив, що 
контракт на утилізацію протипіхотних мін є початком другого етапу утилізації надмірного 
озброєння в Україні за допомогою міжнародного співтовариства. Окрім знищення мін, планується 
утилізація 73,5 тис тонн непридатних боєприпасів і 360 тис. одиниць легкої стрілкової зброї. Він 
також додав, що на виконання другого етапу планується відвести 3,5 року, а сукупні дотації 
міжнародного співтовариства становитимуть до 20 млн євро.  

 Василь Литвинчук також повідомив, що під час першого етапу, який тривав із 2006 по 2011 
роки, утилізувано 15 тис. тонн боєприпасів, 400 тис. одиниць легкої стрілкової зброї і тисячі 
одиниць ПЗРК.  

 За словами генерального директора «Павлоградського хімічного заводу» Леоніда Шимана, 
потужності підприємства дозволяють утилізувати до 30 тис тонн боєприпасів на рік. Для 
виконання проекту з утилізації протипіхотних мін було модернізовано печі за рахунок фінансової 
допомоги Королівства Норвегії. Завод витратив 1 млн доларів цієї допомоги на вдосконалення 
системи очищення газів, які скупчуються при утилізації боєприпасів.  

www.ea-ua.info 

06.02.2013. Україна представляє в НАТО можливості з 
підготовки миротворців 

Міністерство оборони України бере участь у виставці начально-тренувальних центрів, що 
проходить у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі.  

 Про це  повідомили у Місії України при НАТО.  
 «6-7 лютого у штаб-квартирі Альянсу відбудеться виставка навчально-тренувальних 

центрів у рамках програми НАТО «Партнерство заради миру». У заході бере участь 21 країна НАТО 
та партнери. Українська експозиція представлена презентаційними матеріалами та рекламною 
продукцією Міжнародного центру миротворчості та безпеки», - йдеться у повідомленні.  

 Можливості України у підготовці миротворців представлені за сприяння Академії 
сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) та Навчально-наукового центру 
міжнародної миротворчої діяльності Національного університету оборони України (м.Київ). 

УКРІНФОРМ 

12.02.2013. “Сі бриз-2013”: з акцентом на проведення 
евакуаційних заходів 

Протягом тижня учасники головної плануючої конференції спільного українсько-
американського навчання в дусі Програми “Партнерство заради миру” “Сі бриз-2013” узгодять усі 
деталі майбутніх маневрів. Вони, зокрема визначать склад сил і засобів, уточнять місця та райони 
проведення, розроблять основні документи міжнародного навчання.  
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 У заході, окрім української та американської сторін, також беруть участь представники 
інших країн, які підтвердили свою участь у цих навчаннях: Німеччини, Азербайджану, Грузії, 
Румунії, Туреччини, Канади, Італії та Болгарії.  

 У першій день роботи конференції близько сімдесяти військовослужбовців країн-учасниць 
відпрацювали питання планування дій сил на навчаннях та розпочали планування операції. 
Зокрема, було визначено, що від української сторони в навчанні візьмуть участь частини та 
підрозділи усіх видів Збройних Сил України. Загалом у “Сі бриз-2013” відпрацьовуватиметься 
взаємодія понад двадцяти кораблів та суден, близько п’ятнадцяти літаків і вертольотів, об’єднаної 
бригади морської піхоти, підрозділів спеціального призначення та пошуково-рятувальних сил 
тощо.  

 – Особливу увагу при плануванні наступного “Сі бризу” ми звертаємо на взаємодію з 
силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, яка у 2013 році 
відпрацьовуватиметься вперше, – розповів співдиректор навчання від української сторони капітан 
1 рангу Ігор Терьохін. – Водночас уже на етапі планування передбачено проведення додаткових 
заходів із підвищення навченості та ролі сержантів і старшин у Збройних Силах України.  

 Слід зауважити, що тематикою навчань “Сі бриз-2013” стане проведення операції щодо 
забезпечення безпеки на морі з акцентом на проведення евакуаційних заходів. Учасники маневрів 
відпрацюють низку спільних тренувань з ліквідації наслідків стихійного лиха та техногенних 
аварій, а також удосконалять навики взаємодії під час гуманітарних акцій з підтримання безпеки 
серед цивільного населення. 

www.ea-ua.info 
 

НАТО У ФОКУСІ ТИЖНЯ 
 

02.02.2013. Генсек НАТО в своем ежегодном отчете затронул и 
Грузию 

На официальной странице Североатлантического альянса опубликован годовой отчет 
генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена о деятельности блока.  

 «Многие страны-партнеры НАТО внесли особый политический, военный и финансовый 
вклад в проведенные альянсом операции», - отмечает Расмуссен.  

 По его словам, в мае 2012 года на Чикагском саммите руководство альянса провело 
встречи с лидерами 13 стран-партнеров, в том числе и президентом Грузии, выразившим желание 
страны вступить в НАТО.  

 В своем отчете генсек заявляет, что в 2012 году партнеры альянса приняли участие в 
ежегодных учениях, касающихся энергетической и кибербезопасности.  

 «В ходе Чикагского саммита мы встретились с представителями четырех стран, желающих 
вступить в НАТО, – Боснии и Герцеговины, Грузии, Черногории и Македонии. НАТО и в будущем 
продолжит работать со всеми четырьмя странами в процессе осуществления реформ, чтобы они 
приблизились к необходимым для вступления в альянс стандартам», - говорится в отчете генсека 
НАТО. 

www.apsny.ge 

04.02.2013. Керівник НАТО заявив, що не відступить від планів 
протиракетної оборони  

Виступаючи перед журналістами під час перебування на міжнародній безпековій 
конференції в Мюнхені, він наголосив, що рішення ухвалили задля захисту населення країн-членів 
НАТО. Расмуссен додав, що НАТО запросив Росію співпрацювати в питаннях, пов’язаних із цим, і 
закликав Москву прийняти цю пропозицію.  

У НАТО, зокрема, у США, які є головною рушійною силою цього плану, наголошують, що 
створювана система ПРО має на меті захистити від імовірної ракетної загрози з боку таких країн, 
як Іран чи Північна Корея, і не спрямована проти Росії, та й не може бути спрямована через свої 
обмежені технічні можливості.  

Російські політики й деякі військові виступають категорично проти цього плану, 
стверджуючи, що насправді метою є перешкодити наступальному ядерному потенціалові Росії. 
Водночас інші російські військові підтверджують слова НАТО, заявляючи, що найсучаснішу й 
високотехнологічну російську ядерну зброю не зупинить ніяка система ПРО. 

Радіо Свобода 
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11.02.2013. Командуючим силами НАТО в Афганістані став 
генерал Данфорд 

Генерал Джозеф Данфорд став новим командувачем міжнародних сил сприяння безпеки 
(ISAF) в Афганістані.  

 Про це в неділю повідомляє агентство Франс Прес.  
 "Генерал морської піхоти Данфорд змінив на посту керівника військ НАТО Джона Аллена, 

який очолить об'єднані збройні сили Альянсу в Європі", - зазначається в повідомленні.  
 Данфорд командував військами в Іраку в 2003 році. Урочиста церемонія пройшла в Кабулі 

на базі сил НАТО. Як зазначають американські ЗМІ, йому належить керувати виведенням з 
Афганістану більш як 60-тисячного американського військового контингенту.  

 Виведення іноземного військового контингенту з Афганістану заплановано на 2014 рік. 
Наразі на території країни перебуває багатонаціональний контингент антитерористичної коаліції, 
який очолюють представники командування збройних сил США, а також контингент міжнародних 
сил сприяння безпеки в Афганістані під командуванням представників НАТО. 

   Планується, що до кінця 2014 року відповідальність за забезпечення безпеки на території 
Афганістану буде повністю покладена на афганські сили безпеки, а НАТО займеться їх підготовкою 
і наданням допомоги, не беручи участі у бойових операціях. 

www.ea-ua.info 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ 

Євразійська інтеграція Росії: зміна тактики без зміни 
стратегії 

 

Схоже, що події пов’язані з висуненням з боку «Газпрому» претензії на 7 млрд. 
дол. США боргу за невідібраний (на думку російської сторони) газ та витік 
інформації про переговори щодо створення двостороннього українсько-
російського консорціуму з управління ГТС України, символізують початок 
проходження країною серйозної зони турбулентності, що може призвести до входу 
як економіки, так і політики в глибоку кризу, навіть при умові здешевлення ціни 
на газ.  

Якщо пригадати історію українсько-російських відносин, то можна 
констатувати, що РФ використовувала ціновий чи борговий інструментарій для 
досягнення як економічних так і політичних цілей щодо України. Однак, 
домінуючим завжди був політичний підхід, суть якого полягала в 
тому, щоб втягнути Київ в російські інтеграційні проекти. Такий 
підхід зрештою зазнавав невдачі, оскільки Київ намагався зберегти свій 
державний суверенітет. Проте, безумовним успіхом Росії було досягнення все 
більш вигідних їй та усе менш вигідних Україні умов постачання газу для 
енергомарнотратної економіки. Росія ефективно використовувала жадібність 
українського олігархату та високі корупційні очікування можновладців, 
ініціюючи, Ці хронічні вади української бюрократії та олігархічного бізнесу 
давали Росії можливість запроваджуючи вигідні для неї схеми торгівлі газом. 

 Однак, мінливі політичні та економічні обставини, а також реалії 
європейського газового ринку не сприяли довготривалому існуванню таких схем. 
Так трапилось, що схема Росукренерго, яка мала збагачувати її ініціаторів  аж до 
2028 року, протрималась всього лиш до 2008-го включно. Росії все ніяк не 
вдавалось включити до схеми інфраструктурний компонент, оскільки Україна 
опиралась цьому. Проголошена «Газпромом» мета «восстановления 
технологического и организационного единства бывшей Единой системы 
газоснабжения СССР» так і залишалась недосяжною. У Москві вважали, що 
втягнувши Україну в ту чи іншу модель євразійської інтеграції, з часом питання 
контролю над її ГТС буде вирішене на користь «Газпрому». Однак, час минав, але 
питання не вирішувалось. Не спрацював й «експромт» В.Путіна про «злиття 
активів «Нафтогазу» та «Газпрому» 2010 року на тлі успіху Росії у Харкові – т.зв. 
«Харківських домовленостей». Ймовірно, це послужило причиною перегляду 
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деяких тактичних підходів Росії, що може призвести до досягнення стратегічних 
результатів.     

На таку думку наводить фрагмент минулорічної публікації в авторитетному 
російському журналі «Международная жизнь» одного з керівників Інституту 
енергетичних стратегій Росії. що свідчить про деяке зміщення акцентів в практиці 
євразійської ітеграції. «Досвід функціонування існуючих регіональних об'єднань 
країн, зокрема Євросоюзу, показав, що найбільш міцною конструкцією 
наднаціонального об'єднання служить не єдиний економічний або митний 
простір, не спільність політичних цінностей, а інфраструктурні зв'язки, в 
особливості енергетична інфраструктура. (віділено авт.) ... вищесказане 
справедливо і стосовно до проекту Євразійського союзу, становим хребтом 
якого може і повинна стати енергетична інфраструктура».   

В деяких інших матеріалах формулюється ідея «єдиного сухопутного 
енергетичного (в т.ч. газового) тунелю від Атлантичного до Тихого океану через 
територію Росії». Себто, теоретичний доробок для майбутніх газпромівських 
відкатопроводів створено – завдання на не один десяток років сполучити 
«Південний потік» через «Силу Сибіру» з газопроводом Хабаровськ – 
Владивосток. 

 
 

ВИКОНАВЧА ВЛАДА 

31.01.2013. Комісар Фюле провів першу зустріч з новим 
Міністром закордонних справ України 

У середу, 30 січня, у Брюсселі Єврокомісар з розширення та Європейської політики 
сусідства Штефан Фюле зустрівся з Міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою. Це 
була їхня перша офіційна зустріч від моменту призначення Кожари Міністром закордонних справ 
України. Вона стала доброю нагодою для того, аби обговорити останні події в Україні та шляхи 
подальшого просування двосторонніх відносин, відповідно до висновків щодо України, ухвалених 
Радою міністрів ЄС із закордонних справ у грудні 2012 року, які визначили подальший вектор 
розвитку відносин між ЄС та Україною. «Європейський Союз визнає європейські прагнення 
України та вітає її європейський вибір. Наша тісна співпраця з Україною залишається незмінною і 
ґрунтується на повазі до спільних цінностей», – запевнив Фюле. Водночас він нагадав, що ЄС чекає 
від України рішучих дій та відчутного прогресу у питаннях, які би дозволили підписати Угоду про 
асоціацію, включаючи глибоку та всеохопну зону вільної торгівлі, можливо, навіть до саміту 
Східного партнерства, що відбудеться у Вільнюсі у листопаді поточного року. Ці питання 
стосуються розв’язання проблем, пов’язаних із застосуванням вибіркового правосуддя, 
нещодавніми парламентськими виборами та виконанням реформ у рамках Порядку денного 
асоціації Україна-ЄС. 

Фюле висловив стурбованість у зв’язку із несподіваним етапуванням колишнього Міністра  
внутрішніх справ Юрія Луценка з лікарні до в’язниці одразу після серйозного хірургічного 
втручання. «Ми дуже пильно слідкуємо за цим випадком; ми занепокоєні обставинами етапування 
та станом здоров’я Луценка. Я закликаю українську владу взяти на себе відповідальність за 
гуманітарні аспекти і здоров’я колишнього міністра, а також за ризики, яких його здоров’ю завдав 
переїзд у в’язницю», – підкреслив Єврокомісар. Він також поцікавився ситуацію навколо Юлії 
Тимошенко та висловив занепокоєння у зв’язку із загальним політичним контекстом, у якому 
відбувається судовий процес проти неї.  

Коментуючи свій майбутній візит до України, Фюле зазначив: «Я з нетерпінням чекаю на 
свій приїзд до Києва, аби отримати більше уявлення про цілі України та останні події, що 
відбуваються в країні напередодні саміту Україна-ЄС. Я також підкреслюю важливість зміцнення 
двосторонніх відносин для того, аби зробити Європу стабільним, єдиним і квітучим континентом. 
Я чекаю на роботу, – що проводитиметься у відповідності до європейських прагнень України та у 
взаємовигідний спосіб, – у напрямі розбудови політичної асоціації та економічної інтеграції задля 
модернізації України, реструктуризації її економіки та зміцнення демократії і верховенства права 
на благо українських громадян».   

Сайт Представництва ЄС в Україні 
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31.01.2013. Заява Кетрін Ештон після зустрічі з Леонідом 
Кожарою  

Після зустрічі з Міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою Високий 
представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кетрін Ештон зробила таку заяву: 

«Моя зустріч із новим Міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою, що 
відбулася під час підготовки до саміту Україна-ЄС, який пройде у Брюсселі 25 лютого, стала 
гарною нагодою для підбиття підсумків у контексті нашого спільного залучення до розбудови 
політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС. 

У своїх висновках, ухвалених у грудні минулого року, Рада міністрів ЄС із закордонних 
справ встановила конкретні критерії і часові рамки для можливого підписання Угоди про 
асоціацію, включаючи створення глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі. Однак підписання 
Угоди стане можливим лише у разі наявності належного прогресу. Таким чином я закликаю 
Україну скористатися можливістю для прориву у наших відносинах та вдатися до рішучих дій 
задля досягнення відчутного прогресу у напрямі виконання критеріїв, визначених у висновках 
Ради міністрів із закордонних справ. Ці критерії є справді досяжними, проте часу залишається 
обмаль. 

Під час зустрічі я знову нагадала, наскільки важливим для України є розв’язання проблем, 
пов’язаних із застосуванням вибіркового правосуддя із подальшим запобіганням їхньому 
повторенню. У зв’язку із цим я висловила занепокоєння останніми подіями, що стосуються Юлії 
Тимошенко та її близьких соратників, а також загальним політичним контекстом, у рамках якого 
відбуваються ці події. Ми також обговорили новини про несподіване етапування Юрія Луценка з 
лікарні до в’язниці. 

Під час зустрічі ми обмінялися думками з приводу головування України у ОБСЄ упродовж 
2013 року, адже ця країна має хороші можливості для налагодження зв’язків. Також варто 
підкреслити необхідність у дотриманні Україною чинних зобов’язань перед ОБСЄ всередині країни 
та їхній підтримці по всьому регіону ОБСЄ. Я повністю підтримую прагнення України як країни-
голови приділяти особливу увагу тривалим конфліктам, включаючи Придністровський конфлікт».   

Сайт Представництва ЄС в Україні 

01.02.2013. Кожара в Брюсселі: Києву нагадали про "домашню 
роботу" 

Цього тижня Леонід Кожара здійснив свій перший візит до Брюсселя в статусі міністра 
закордонних справ України. 

Ключовим сигналом, який європейські політики намагалися донести до офіційного Києва 
був сигнал про те, що часу на “розкачку” майже не залишилося. 

Відповідно до висновків Ради закордонних справ ЄС щодо ситуації в Україні, схвалених 10 
грудня минулого року, вже в середині лютого Єврокомісія має зробити першу оцінку прогресу 
Києва у виконанні викладених у висновках рекомендацій. Друга оцінка очікується до початку 
травня. І якщо в них не буде помічено позитивних зрушень, то про підписання угоди про асоціацію 
можна буде забути на кілька років. 

Як розповів ВВС Україна голова Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради 
України Григорій Немиря, це пояснюватиметься політичним календарем Євросоюзу, де 
очікуються вибори в кількох важливих країнах, в тому числі в Німеччині, а також – вибори до 
Європарламенту у травні 2014 року та подальше формування нового складу Єврокомісії. 

 
Здоров'я Луценка 
Перший день візиту пана Кожари був затьмарений новинами з Києва про несподіване 

перевезення колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка з київської клініки "Оберіг" до 
в’язниці на Чернігівщині без попередження рідних та близьких. 

Ця інформація не залишилася без реакції. Буквально за три години після появи новини 
комісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле написав у своєму 
Twitter’i: “Стурбований аспектами здоров’я при перевезенні Ю.Луценка з госпіталю до в’язниці 
одразу після складної операції”. 

Трохи згодом прес-секретар комісара Петер Стано додав: “Ми закликаємо владу взяти 
відповідальність за гуманітарні аспекти та стан здоров’я Юрія Луценка, а також за ризики для його 
здоров’я у зв’язку з перевезенням цього ранку. Ми також закликаємо дозволити Юрію Луценку 
контакти з його родиною та командою захисників, включаючи візити”. 

Тож не дивно, що ситуація довкола Юрія Луценка та Юлії Тимошенко стала домінуючою на 
подальших зустрічах міністра. Вже в перший день перебування в Брюсселі він встиг 
поспілкуватися з комісаром ЄС з питань енергетики Гунтером Еттінгером, низкою депутатів 
Європарламенту, Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової 
політики Кетрін Ештон, а пізно ввечері – і з комісаром Фюле. 
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Зустріч з Ештон 
Перша і єдина зустріч Леоніда Кожари з українськими журналістами в Брюсселі відбулася 

одразу після перемовин з пані Ештон. Міністр випромінював оптимізм. 
“Щойно відбулися переговори з Кетрін Ештон, бесіда була надзвичайно позитивною, - 

сказав він. - Було висловлено з обох боків сподівання, що угоду про асоціацію буде підписано, я 
підтвердив, що Україна іде шляхом європейської інтеграції. Це для нас, відповідно до українського 
законодавства, і до завдань уряду – пріоритет. Поінформував про поточні реформи в Україні”, - 
додав Кожара. 

Що ж до проблемних питань, то за словами міністра, вони також порушувалися, однак 
офіційний Київ мав у запасі переконливі аргументи. 

"Я надав інформацію, яка є в розпорядженні міністерства закордонних справ, зокрема, що 
стосується переведення пана Луценка сьогодні назад до в’язниці. Ці всі роз’яснення були 
сприйняті”, - сказав пан Кожара. 

“Медичні процедури скінчилися, і лікарі сказали, що ми не знаємо, що далі робити, тому по 
завершенню медичних процедур пан Луценко був переведений назад до колонії. Якби пан 
Луценко хотів би не два тижні лікуватися, а три, я думаю, і це питання також позитивно було б 
вирішено. Але на цей час лікарі не бачать додаткових підстав для подальшого лікування у 
стаціонарі”, - додав він. 

Сама пані Ештон у заяві за підсумками зустрічі своє задоволення почутими аргументами не 
висловила. 

“Під час зустрічі сьогодні я ще раз наголосила на тому, наскільки важливим є те, щоб 
Україна вирішила питання вибіркового правосуддя та запобігла їх повторенню. В цьому контексті 
я висловила стурбованість останнім розвитком події навколо Юлії Тимошенко та її близьких 
співробітників, та щодо загального політичного контексту, в якому відбувається цей розвиток 
подій”, - наголосила Верховний представник. 

Її заява звучала дещо незвично, оскільки була написана від першої особи, тоді як зазвичай 
більшість її повідомлень переказуються у заявах речника. 

Перший день візиту завершився зустріччю з комісаром Фюле, який також, здається, не 
залишився повністю задоволеним аргументами офіційного Києва, оскільки у повідомленні для 
преси знову було повторено висловлену комісаром напередодні стурбованість станом колишнього 
міністра внутрішніх справ України. 

 
12 міністрів 
Другий день пана Кожари в Брюсселі розпочався доволі рано – вже о 8.00 за ініціативи 

міністра закордонних справ Словаччини Мирослава Лайчака почалося засідання Групи друзів 
України на рівні міністрів закордонних справ. 

Візит українського очільника зовнішньополітичного відомства збігся у часі з черговим 
засіданням Ради закордонних справ ЄС. Тож, як зазначив потім пан Лайчак ВВС Україна, зустріч 
Групи друзів стала гарним майданчиком для пана Кожари, щоб поінформувати міністрів про 
пріоритети українського уряду та про кроки, які Україна планує здійснити для втілення 
рекомендацій Ради закордонних справ. 

Незважаючи на складні переговори попереду щодо ситуації в Сирії, Малі та Єгипті, 
послухати нового українського міністра прийшли 12 його європейських колег, а також 
представники всіх інших країн-членів Євросоюзу. 

"Ми тут для того, щоб допомогти, але ми не можемо зробити роботу за Україну”, - сказав 
пан Лайчак. 

“Позитивні сигнали ми почули, і переважна більшість була позитивно налаштована щодо 
саміту 25 лютого і щодо підписання угоди про асоціацію. Але Україні доведеться зробити певну 
роботу”, - зазначив в розмові з ВВС Україна і сам пан Кожара. 

 
"Домашня робота" для Києва 
Втім, незважаючи на те, що сама розмова була досить позитивною, в ЄС зберігається 

стурбованість щодо ситуації в Україні та майбутнього відносин з нею. 
Про це свідчить і досі небачений в Брюсселі крок: міністр закордонних справ Литви Лінас 

Лінкявічюс провів спеціальний брифінг виключно для українських ЗМІ. Офіційний Вільнюс 
зрозуміти нескладно: Литва головуватиме в ЄС у другій половині цього року, і саме в її столиці 
наприкінці листопада відбудеться саміт “Східного партнерства”, на якому може бути підписано 
угоду про асоціацію з Україною та, можливо, з низкою інших східних партнерів ЄС. 

Втім, як зазначив пан Лінкявічюс, сподіватися на те, що підписання відбудеться “за будь-
якої погоди” – марно. 

“Друзів в України багато, думаю, і міністр це відчув. Однак друзі мають говорити відверто 
про те, що відбувається. У нас, звичайно, є така мета, щоб угода про асоціацію була підписана до 
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саміту “Східного партнерства”..., але це ще не вирішено, і було б великою помилкою, думати, що це 
відбудеться автоматично, саме по собі”, - сказав литовський міністр. 

Зазначивши важливість України для ЄС та її геополітичної ролі в Європі, пан Лінкявічюс, 
водночас наголосив, що Києву потрібно не забувати про “домашню роботу”. 

“Має бути не лише процес, але мають бути і результати, які можна було б оцінити, 
побачити, відчути... В багатьох сферах є зрушення вперед. Це і виборчий кодекс, і конституційна 
реформа, все це – гарно, але знову ж таки, все це – процес, а треба, щоб були результати”, - сказав 
він. 

Окрему увагу головний дипломат Литви приділив питанню вибіркового правосуддя, 
зазначивши, що Україна має “розвіяти” стурбованість, яка існує в європейських столицях, в тому 
числі щодо справ Юрія Луценка та Юлії Тимошенко. 

Міністр, зокрема, сказав, що з Києва приходять і позитивні сигнали, такі, як наприклад, 
виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі “Луценко проти України” щодо 
виплати компенсації в 15 тис. євро. Разом з тим, ці позитивні сигнали нівелюються негативними, в 
тому числі, тим самим несподіваним перевезенням колишнього міністра внутрішніх справ з 
клініки до в’язниці одразу після операції. 

"Сьогодні кожний крок оцінюється з погляду того, щоб це означало", - сказав пан 
Лінкявічюс. 

Він також нагадав, що зараз Україні потрібно зробити вибір. В тому числі, вибір між зоною 
вільної торгівлі з ЄС та Митним союзом з Росією, Білоруссю та Казахстаном, оскільки деякі 
правила Митного союзу можуть суперечити правилам вільної торгівлі, що діють в ЄС. 

BBC Україна 

07.02.2013. Азаров підготував план «покращення» для 
Євросоюзу 

Уряд підготував план першочергових заходів на 2013 рік щодо інтеграції України в 
Євросоюз. Про це заявив Прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з членом 
Європейської Комісії з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюле у 
розширеному форматі. 

«Уряд вже підготував план першочергових заходів щодо інтеграції України в ЄС на 2013 
рік. Ми врахуємо результати сьогоднішньої зустрічі, і вже наступного тижня цей документ буде 
схвалений урядом», - повідомив Микола Азаров. 

За його словами, Кабінет Міністрів реалізує всі поставлені перед ним завдання, щоб 
забезпечити повноцінну інтеграцію України в Європейський Союз. 

Прем'єр-міністр підкреслив, що саме завдяки реформам, які були реалізовані в Україні, 
вдалося в 2012 році забезпечити позитивну динаміку розвитку економіки. 

«Перед нами стоїть ще багато завдань щодо подальшого системного, а головне 
ефективного впровадження реформ. І ми твердо налаштовані зберігати високу динаміку 
перетворень, дорожню карту, яких, ми з вами узгодили», - підсумував Микола Азаров. 

У той же час американський фінансист Джордж Сорос вважає, що нинішні спроби 
керівництва єврозони зберегти єдину європейську валюту ведуть до посилення політичних і 
соціальних проблем Євросоюзу, які в підсумку можуть його знищити. 

Хвиля 

13.02.2013. Кабмін прийняв річний план з євроінтеграції 

Уряд схвалив план першочергових заходів щодо євроінтеграції на 2013 рік. Про це 
повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" перший заступник міністра закордонних справ України 
Руслан Демченко. 

"Схвалений документ є комплексним урядовим рішенням, яке спрямоване на забезпечення 
безперервної роботи з реалізації євроінтеграційних завдань України з урахуванням внутрішніх 
соціально-економічних реформ, які здійснюються в державі", - повідомив Демченко після 
засідання уряду в середу в Києві. 

Він розповів, що цей план розглядає, серед іншого, конкретні дії української сторони з 
метою підготовки імплементації майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, посилення 
співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки, у тому числі в контексті реформування 
системи судочинства, правоохоронних органів, виборчої системи та боротьби з корупцією, а також 
торговельного і секторального співробітництва з ЄС, покращення ділового та інвестиційного 
клімату в Україні. 

Перший заступник міністра додав, що передбачені заходи будуть доповнюватися кроками з 
реформування системи правосуддя, що здійснюються в рамках Конституційної асамблеї і 
відповідних комітетів і робочих груп. 
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Демченко також зазначив, що прийняте урядом рішення є важливим у контексті 
підготовки до саміту Україна - ЄС 25 лютого в Брюсселі, а також в контексті очікуваного 
підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС восени цього року. 

LB.ua 
 

ПАРЛАМЕНТ 

 

31.01.2013. ВР готується прийняти новий закон про Кабмін, що 
підсилює вплив Януковича  

У Партії регіонів запевнили, що урядові законопроекти, "особливо такого характеру", вони 
підтримують дуже швидко. 

Верховна Рада може на майбутньому пленарному тижні розглянути зміни до закону про 
Кабінет міністрів, які передбачають посилення ролі президента в управлінні урядом. 

"Я думаю, що найближчим часом законопроект ("Про внесення змін у закон "Про Кабінет 
міністрів України") буде розглянуто", - сказав депутат від Партії регіонів Володимир Олійник. 

Всі урядові законопроекти, особливо такого характеру, ми підтримуємо дуже швидко", - 
підкреслив він. 

В опозиції звертають увагу, що готуються зміни в закон "Про Кабінет міністрів України", 
які свідчать про ще більше нівелювання ролі прем'єр-міністра. 

"З іншого боку, президент Віктор Янукович ще більше бере на себе відповідальність, тобто 
абсолютно остаточну відповідальність за те, що відбувається в Кабінеті міністрів, і за прийняті 
рішення, і не за прийняті рішення, і за кожний документ, який виходить з Кабміну. Оскільки він 
взяв на себе безпосереднє призначення по суті справи, керівника апарату уряду, як його не 
називай", - пояснив депутат від "Батьківщини" Андрій Сенченко. 

Нагадаємо, законопроект про внесення змін у закон "Про Кабінет міністрів" уряд 
зареєстрував у парламенті 8 січня. 

Проект пропонує дозволити першому віце-прем'єрові і віце-прем'єрам мати патронатні 
служби, а порядок здійснення віце-прем'єрами завдань визначати президенту. 

Крім того, згідно з документом, секретаріат Кабміну очолює міністр Кабінету міністрів, 
який призначається на посаду президентом за поданням прем'єр-міністра і звільняється з посади 
президентом. 

У документі зазначається, що положення про міністра Кабінету Міністрів затверджується 
президентом. 

У чинній редакції під главою секретаріату Кабінету міністрів стоїть керівник секретаріату, 
якого призначають і звільняють з посади Кабінетом міністрів за поданням прем'єр-міністра. 

Законопроект встановлює право міністра Кабінету міністрів мати першого заступника і 
заступників, які призначаються та звільняються президентом за поданням прем'єр-міністра. 

Дзеркало тижня 

07.02.2013. Рада має ухвалити низку законів, які будуть на 
100% відповідати вимогам ЄС, - Фюле 

Комісар Європейського союзу з питань розширення та європейської політики сусідства 
Штефан Фюле впевнений, що законопроекти, які необхідно прийняти для приєднання України до 
ЄС, повинні на 100% відображати виконання Україною вимог ЄС, передає кореспондент РБК-
Україна. 

"У нас були відкриті і відверті дискусії, ми дуже багато підкреслювали, що важливо не 
просто підготувати законопроект, навіть якщо називається він "Проект закону щодо боротьби з 
дискримінацією" і подати його до парламенту, важливо, щоб в кінцевому підсумку, коли цей закон 
буде прийнятий, щоб він був повністю сумісний з тими вимогами, які пред'являються з боку ЄС, 
щоб він на 100% відповідав тим відносинам які існують і щоб не було, що виконано лише 50% або 
80% очікувань", - заявив Фюле. 

Фюле зазначив, що за всі сім візитів в Україну, сьогодні він вперше мав можливість 
поговорити з основними міністрами уряду про питання євроінтеграції і необхідності з їхнього боку 
взяти на себе політ відповідальність і забезпечити таке законодавство, яке буде повністю 
відповідати вимогам ЄС. 

РБК-Украина 
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ПРЕЗИДЕНТ 

04.02.2013. Конференція з безпеки в Мюнхені уже не пріоритет 
для влади Януковича  

Сорок дев’ята міжнародна конференція з безпеки в Мюнхені цього разу проходить без 
офіційних осіб від влади України. Хоча рівень представництва на ній 1-3 лютого дуже високий – 
міністри закордонних справ провідних країн світу, керівники НАТО, ЄС. Теми дискусій також 
важливі й для України – європейська криза і майбутнє Євросоюзу, глобальні зміни в енергетиці, 
майбутнє НАТО. А в офіційному списку учасників конференції від України  лише один із лідерів 
опозиції, народний депутат Арсеній Яценюк. У МЗС України заявляють, що тепер їм не до 
конференції в Мюнхені, бо вони мають інші пріоритети. 

  Минулого року, на 48-й міжнародній конференції з безпеки в Мюнхені від України була 
велика делегація. Президент Віктор Янукович виступав у дискусії з енергетичної безпеки, тодішній 
міністр закордонних справ Костянтин Грищенко брав участь в обговоренні проблем євроінтеграції, 
зокрема, України. Привернув до себе увагу й виступ українського дипломата Олександра Чалого. 

 Проте у п’ятницю на відкритті конференції в Мюнхені, та й серед учасників триденної 
програми дискусій, немає жодного прізвища з України. У відповідь на запитання, чому офіційний 
Київ ігнорує цього разу конференцію в Мюнхені, заступник міністра закордонних справ України 
Віктор Майко заявив: «Справа в тому, що конференцій достатньо багато, і це не є обов’язковою 
умовою – брати участь в усіх конференціях, які проводяться, у тому числі з безпекових заходів. 
Нам сьогодні виходити з пріоритетів треба, враховуючи саме позицію Секретаріату Організації з 
безпеки та співпраці у Європі, і  власні пріоритети під час нашого головування в ОБСЄ. Тому, коли 
захід відповідає нашому порядку денному і коли на цьому заході передбачене висвітлення нашого 
порядку денного, погодженого Секретаріатом ОБСЄ, ми беремо участь у цьому заході. От така 
філософія». 

  Форум у Давосі та конференція в Мюнхені є форумами одного рівня – експерти 
 Дослідницький директор лондонського аналітичного центру Chatham House з питань 

міжнародної безпеки Патриція Льюїс каже, що світові лідери не так часто зустрічаються, щоб 
ігнорувати конференції в Давосі і Мюнхені. 

«Ми вважаємо, що конференція з безпеки в Мюнхені є того ж рівня, як і Давос, у питаннях 
безпеки. Це дві можливості не лише для світових лідерів, можливо, порушити деякі дуже серйозні 
питання про підходи тут. Дуже важко це зробити, коли вони не дуже часто зустрічаються, щоб 
вести мову про такі проблеми. І це було б доброю можливістю, як мені здається, ставити тут деякі 
досить фундаментальні питання про те, куди вони хочуть рухатися з проблем безпеки, що означає 
безпека для них, та як їм наблизитися до неї всім разом». 

  У п’ятницю ввечері учасники конференції обговорюють питання європейської кризи і 
майбутнього Євросоюзу, а також проблему: американська нафта і сланцевий газ – геополітичний 
виклик в енергетиці. З цих питань виступають міністр оборони Німеччини Томас де Мезьєр, 
президент Литви Даля Грібаускайте, міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле, комісар ЄС із 
енергетики Гюнтер Еттінгер, міністр енергетики Росії Олександр Новак, керівники Royal Dutch 
Shell, спеціальний посол США з міжнародних енергетичних питань Карлос Паскуаль. 

  У суботу й неділю чільні політики з усього світу, включно з віце-президентом США 
Джозефом Байденом, канцлером Німеччини Анґелою Меркель, міністри закордонних справ із 
багатьох країн, лідери ЄС, керівники світових банків, представники бізнесу дискутуватимуть про 
майбутнє НАТО, проблеми Сирії, Малі, про безпеку в глобальному інтернеті та інші важливі 
проблеми міжнародної безпеки.  

Голос Америки 

04.02.2013. Янукович рухається вниз, а не на Схід чи Захід, - МЗС 
Швеції 

Глава МЗС Швеції Карл Більдт вважає, що президент України Віктор Янукович рухається 
вниз, а не на Схід чи Захід. Таку думку він висловив в інтерв'ю «Німецькій хвилі», опублікованому 
в неділю. 

«Багато людей кажуть, він (В.Янукович) коливається між рухом на Схід і на Захід. Але 
зараз я бачу, що він рухається вниз. Тому що він зіпсував відносини як з Росією, так і з 
Європейським Союзом. Базується це на розрахунку або на помилках? Швидше, останнє», - сказав 
К.Більдт. 

«Чого йому варто боятися, так це важкої економічної ситуації у власній країні. Економічне 
становище України дійсно стає складним. Це буде мати політичні наслідки для його влади. У 
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довгостроковій перспективі ситуація в Україні могла б істотно поліпшитися завдяки відносинам з 
Євросоюзом. Чи розуміє він це, я не знаю», - додав шведський міністр. 

У той же час він повідомив, що питання санкцій щодо України поки ще не обговорювалося 
в Євросоюзі. На питання, чи ізольована зараз Україна від Євросоюзу, міністр відповів: «Як ми 
бачимо, частота візитів до Києва істотно знизилася. Добре це чи погано, не знаю. Але це факт». 

Він також назвав останні звинувачення Генпрокуратури на адресу екс-прем'єра Юлії 
Тимошенко щодо вбивства Євгена Щербаня «підтвердженням попереднього гіркого досвіду». 

«Вони пред'являють їй одне звинувачення за іншим. Звинувачення в першому процесі 
були явно тенденційними і недостатньо обгрунтованими. Отже, на мою думку, все це політично 
вмотивовано. Подивимося, що буде далі», - сказав глава зовнішньополітичного відомства Швеції. 

Экономические Известия 

06.02.2013. Янукович вважає несправедливим рахунок від 
Газпрому 

Свою заяву президент зробив через 12 днів після новини про штраф від "Газпрому" 
Україна вважає несправедливими штрафні санкції з боку "Газпрому" за недобір газу і 

планує вести переговори з Росією, заявив президент України Віктор Янукович. 
Російський "Газпром" вимагає від українського "Нафтогазу"сплатити 7 мільярдів доларів за 

газ, недоімпортований Україною у 2012 році. 
За словами президента, Україна зверталася до Європейського енергетичного 

співтовариство у зв'язку з виставленим рахунком, однак не отримала жодної відповіді. 
"Жодного разу ми не отримали жодної відповіді на ці питання. Ми вважаємо, що це 

проблема", - сказав президент на спільній прес-конференції з президентом Литви Далею 
Грібаускайте у Вільнюсі, повідомляє Клацнути  "Інтерфакс-Україна" - http://www.interfax.ua .  

"Ми дали відповідь "Газпрому", що ці санкції, цей рахунок - він несправедливий", - додав 
він. 

За словами пана Януковича, штрафні санкції, передбачені газовою угодою від 2009 року, 
"не відповідають ринковим відносинам" і "є спірними". 

Україна домовилася з російською стороною вести переговори з цього питання, додав 
президент. 

Він сказав, що справедлива для України ціна на газ - це ціна газу на спотовому ринку мінус 
вартість транзиту. 

 
"Гігантська ціна" 
У "Газпромі" не коментують свої вимоги до України. В українському "Нафтогазі" лише 

підтвердили факт надходження такої вимоги від "Газпрому" і повторили, що "Нафтогаз" повністю 
розрахувався за газ, отриманий від російського постачальника у 2012 році. 

У Європейському Союзі заявили, що не втручатимуться у черговий газовий конфлікт між 
Києвом та Москвою, але сподіваються, що він не вплине на поставки російського газу до Європи. 

Раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що сума 7 млрд доларів, яку 
виставив "Газпром", є "гігантською". 

BBC Україна 

07.02.2013. Януковичу потрібно визначитися: або обманювати 
європолітиків, або припинити політичні репресії, - Власенко 

Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко вважає показовим той факт, що режим 
продовжує репресії проти Юлії Тимошенко в той же день, коли в Україні перебуває Єврокомісар 
Штефан Фюле. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу «Батьківщини». 

Таким чином він прокоментував ухвалення суддею Печерського районного суду Оксаною 
Царевич рішення про примусову доставку Юлії Тимошенко 13 лютого на судове засідання, де в 
рамках досудового слідства повинно відбутися слухання нібито свідка у «справі Щербаня». 

«В один і той же час, в одній і тій же країні комісар Європейської комісії з питань 
розширення та співпраці приїжджає говорити про європейські перспективи України, говорячи про 
те, що основною умовою приєднання України до європейської сім'ї є припинення політичних 
репресій, і в цей же час суддя Царевич приймає рішення про доставку політичного в'язня Юлії 
Тимошенко, яка перебуває на лікуванні, для абсолютно необґрунтованої слідчої дії в замовній 
кримінальній справі», - підкреслив він. 

За словами захисника, «Віктору Януковичу треба визначитися: або він продовжує дурити 
європейських політіків, розказуючі про європейські перспективи, або будуть припинені політичні 
репресії в Україні».  

Цензор.НЕТ 
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08.02.2013. Віктор Янукович: Укладення Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС залишається пріоритетом України 

Укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, включно зі 
створенням зони вільної торгівлі, залишається пріоритетом і головним завданням України до 
листопада 2013 року. Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з 
Комісаром Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства 
Штефаном Фюле. «Ми добре розуміємо, що по окремих питаннях нам треба знайти прогрес 
набагато більший, ніж є зараз», - сказав Глава держави. 

«Ваш черговий візит в Україну ми розглядаємо як знаковий напередодні саміту в лютому у 
Брюсселі», - сказав він. 

Президент підкреслив, що Україна уважно вивчила сигнали Європейського Союзу щодо 
перспектив подальшого розвитку відносин. «Ми продовжуємо роботу над реформами, які ми 
розпочали в 2010 році, у складі яких передбачені також реформи, спрямовані на подолання тих 
недоліків, які були висловлені під час виборів», - зазначив Віктор Янукович. 

Глава держави наголосив, що «конструктивний характер і націленість на результат нас 
спонукають працювати спільно з європейськими експертами». 

За його словами, Україна цінує ту допомогу, яку надає Євросоюз щодо підготовки 
законодавства, питань гармонізації українського законодавства до європейського. «Сподіваюся, що 
така співпраця і в подальшому буде плідною», - сказав Віктор Янукович. 

Президент зазначив, що, підбиваючи підсумки роботи з модернізації нашої країни, «ми 
також самокритично дивимося на деякі напрямки, в яких не завжди вдається досягати мети». 

У свою чергу, Комісар Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики 
сусідства Штефан Фюле під час зустрічі наголосив на важливості продовження розвитку відносин 
України з ЄС. «2013 рік і особливо листопад 2013 року, можливість підписання Угоди про 
асоціацію, яка також включає в себе частину, присвячену економічній інтеграції - це величезна 
можливість не лише для України, але також і для Європейського Союзу. Ми роками дуже багато 
працювали для того, щоб ця можливість була реальною», - сказав він. 

Єврокомісар підкреслив, що підписання Угоди про асоціацію дасть можливість Україні та 
ЄС розвивати співпрацю на іншому рівні. «За допомогою цієї надзвичайно важливої Угоди ми не 
лише зможемо розвивати наші відносини на значно вищому рівні, це також буде нова основа, яка 
буде юридично обов’язковою для обох сторін, і це буде вперше, коли настільки амбітна угода буде 
укладена з нашим партнером», - заявив Штефан Фюле. 

Він передав Главі держави вітання від Президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу. «Він 
з нетерпінням чекає можливості вітати Вас у Брюсселі, з нетерпінням чекає на саміт, який, на його 
думку, є надзвичайно важливим», - сказав Штефан Фюле.  

Прес-служба Президента України Віктора Януковича 

08.02.2013. Янукович заявив, що готовий до компромісів заради 
угоди до ЄС 

Президент України Віктор Янукович запевнив єврокомісара з питань розширення та 
європейської політики сусідства Штефана Фюле, що Київ працює над усуненням перешкод для 
підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС і готовий до компромісів, передає Інтерфакс-Україна. 

"Підписання Угоди про асоціацію та зона вільної торгівлі залишається нашим пріоритетом 
і завданням на цей короткий період часу - до листопада 2013 року. Ми добре розуміємо, що 
окремим питанням нам потрібно знайти прогрес, набагато більший, ніж він є зараз", - сказав 
президент на зустрічі з Штефаном Фюле у п'ятницю в Києві. 

Він зазначив, що конструктивний характер і націленість на результат спонукають Україну 
працювати спільно з європейськими експертами. Глава держави підкреслив, що Україна цінує 
допомогу, яку ЄС постійно надає. Зокрема, за словами Януковича, це стосується підготовки 
законодавства до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також формалізації 
українського законодавства до європейського. 

Янукович також підкреслив, що розглядає візит єврокомісара в Україну, як знаковий 
напередодні саміту Україна-ЄС, який відбудеться 25 лютого в Брюсселі. 

Зі свого боку, Фюле відзначив важливість підписання угоди про асоціацію України з ЄС в 
2013 році. 

"Це велика можливість не тільки для України, але також і для ЄС", - сказав Фюле, додавши, 
що Україні і Євросоюзу потрібно зробити все необхідне, "щоб не дати цієї можливості піти". 

Очікується, що Угоду про асоціацію Україна-ЄС, яке включає угоду про зону вільної 
торгівлі, планується підписати на саміті Східного партнерства ЄС у листопаді поточного року у 
Вільнюсі. 

CIS-EMO 
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ОПОЗИЦІЯ  

31.01.2013. Eштон стурбована ситуацією із Тимошенко і 
Луценком 

Верховний представник ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки 
Кетрін Ештон під час зустрічі з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою 
висловила стурбованість щодо ситуації із Юлією Тимошенко та Юрієм Луценком. Про це 
повідомляє УНН з посиланням на іноземні ЗМІ. 

Верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики Кетрін Ештон 
повторила позицію ЄС щодо того, як важливо, щоб Україна вирішила проблему виборчого 
правосуддя, а також не допустила її повторення в майбутньому.  

Верховний представник сказала, що підписання угоди буде можливим, якщо прогрес буде 
достатнім і закликала Україну використовувати ці можливості для прориву в наших відносинах. 

Вона висловила стурбованість з приводу недавнього розвитку ситуації стосовно екс-
прем'єра Юлії Тимошенко і її соратника Юрія Луценка, а саме незрозумілим стало швидке 
перевезення Ю.Луценка з лікарні у в'язницю. 

На закінчення К.Ештон висловила підтримку України щодо вирішення Придністровського 
конфлікту. 

Нагадаємо, 30 січня 2012 року в Брюсселі Міністр закордонних справ України Леонід 
Кожара провів зустріч з Віце-президентом Європейської Комісії - Високим Представником ЄС із 
закордонних справ та безпекової політики Кетрін Ештон. 

Як повідомляв УНН, Кожара підтвердив готовність України виконати всі умови для 
підписання Угоди. 

УНН 
 

04.02.2013. "Я не переконаний у тому, що Тимошенко є 
повністю невинуватою" 

 Депутат Бундестагу Карл-Ґеорґ Вельманн у розмові з DW заявив, що у справі Тимошенко 
представники української влади намагаються переконати Захід фактами. Він особисто не 
переконаний, що Тимошенко невинувата.  

Карл-Ґеорґ Вельманн - депутат німецького Бундестагу, член фракції ХДС/ХСС. З 2005 року 
працює у парламентському комітеті у закордонних справах, де керує східноєвропейським 
напрямком. Член Парламентської асамблеї Ради Європи. Вельманн - професійний юрист, 
працював адвокатом. Депутат Бундестагу неодноразово відвідував Україну, востаннє -  наприкінці 
січня цього року. Враженнями від свого візиту Карл-Ґеорґ Вельманн поділився з Deutsche Welle. 

 
DW: Пане Вельманне, чим був обумовлений Ваш останній візит в Україну як члена 

комітету Бундестагу у закордонних справах? 
Карл-Ґеорґ Вельманн: За часом мій візит збігся з відвідинами Києва представника 

компанії, яка має модернізувати транзитну систему газу в Україні. Я ж хотів говорити з членами 
новопризначеного уряду, зокрема з віце-прем'єром Бойком та міністром енергетики Ставицьким. 
Крім того, ми зустрічались з Миколою Азаровим та Леонідом Кожарою, з якими обговорювали 
різні теми: енергетичну політику, європейські питання, ситуацію з Юлією Тимошенко. 

 
Яку роль під час зустрічей з енергетичних питань сьогодні відіграє тема Тимошенко? 
 У питаннях про енергетичну політику чи економічну співпрацю питання Тимошенко є 

перешкодою у відносинах ЄС з Україною. У мене складається враження, що український уряд 
намагається більш прозоро представляти цю ситуацію, дозволити слідкувати за процесом тощо. Це 
підтвердив Микола Азаров, відповідаючи на мої запитання. Переконання з боку українців у справі 
Тимошенко відбувається на основі фактів. Наприклад, через рішення американського суду щодо 
колишнього очільника уряду України Павла Лазаренка, через результати розслідування тощо. 
Тобто, виникає враження, що нам намагаються представити об'єктивну та прозору картину. 

 
Як впливають на Вас такі розмови? 
 Я не переконаний у тому, що Тимошенко є повністю невинуватою. У її справі 

Європейський суд з прав людини, очевидно, встановить процесуальні порушення, які мають бути 
усунені. Міністр закордонних справ (Леонід Кожара - ред.) сказав, що якщо зі Страсбурга будуть 
претензії, то Україна відреагує на них та проведе новий процес щодо Тимошенко. До речі, наслідки 
тої газової угоди, яку вона підписала як прем'єр-міністр України, минулого тижня всі побачили: 
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російський "Газпром" хоче від "Нафтогазу України" сім мільярдів доларів за "невзятий" газ. Це 
прямий наслідок тієї угоди. 

 
Як нинішня ситуація, на Ваш погляд, вплине на відносини України з ЄС? 
 Відносини України з ЄС можуть мати велике майбутнє. Україна - європейська країна, 

частина Європи, а не Африки чи Азії. Однак в Україні мають відбутися реформи для  того, щоб ми 
зближувались. Сумніви, які висловлювались у Брюсселі, звичайно, повинні бути розвіяні. Але я 
маю враження, що саме у Брюсселі існує велика відкритість щодо зближення України з ЄС. 

 
Які реформи, на Вашу думку, є найактуальнішими для України у цьому контексті? 
 Найважливішою, я вважаю, є реформа системи юстиції. Частина її уже здійснена, і нині 

завдання - реалізувати другу її частину, щоб прокуратура відповідала європейським стандартам. 
Нинішня система юстиції також є суттєвою перепоною для іноземних інвестицій в Україні. 
Відсутність незалежного суду стримує іноземних інвесторів. Як на мене, це основне. Звичайно, є 
питання й до виборчої системи. Крім того, проблемою України є конституційне право, тож 
необхідною є і конституційна реформа. Вона по суті є складнішою, але її треба провести. 

Реформи - постійна умова для зближення України з ЄС. А можливо, потрібні якісь більш 
жорсткі заходи? Наприклад, візові санкції, щоб вони стали певним ультиматумом для української 
влади? 

 Ні, вважаю, що це помилкова позиція. Це ні до чого не призведе. Навпаки: ми докладаємо 
зусиль, щоб спростити візовий режим, запровадити вільне пересування. Візи - це ніби новий 
Берлінський мур і не тільки для України, а й для Росії. Наша мета - якомога скоріше лібералізувати 
візовий режим. Тож будь-які дискусії щодо візових ембарго не йдуть ні чому на користь. 

 
Під час останнього візиту до Києва ви говорили і про економічні питання. Україна 

всидить, як вона того хоче, на двох стільцях - у зоні вільної торгівлі з ЄС та Митному союзі  з 
Росією? 

 Угода про асоціацію парафована, що означає згоду обох сторін на її підписання, навіть 
якщо і йдеться про умову виконання певних вимог. Я чую від усіх українських політиків, що вони 
не хочуть митного союзу з Росією, а прагнуть зближення з ЄС. Вагомі підприємці також хочуть до 
європейських структур. Це добре і правильно, тож ми підтримуємо це. Але остаточне рішення 
ухвалювати українцям. Україна - незалежна держава, і їй самій вирішувати, до яких союзів чи 
міжнародних об'єднань, також і економічних, їй приєднуватись. 

DW.DE 

04.02.2013. Віталій Кличко: німці та поляки хочуть бачити 
Україну в європейській сім'ї 

Віталій Клічко 3 січня отримав міжнародну премію "Міст" від німецького міста Герліц та 
польського міста Згожелець, присуджену йому "за політичну і соціальну діяльність" у 2012 році. 
Журі вирішило вшанувати українського спортсмена і політика цією відзнакою за зразкову і мужню 
участі в "помаранчевій революції", яка послужила хорошим прикладом для його співвітчизників, 
повідомляє інформаційне агентство epd. Сума премії становить 2500 євро. 

Проголошуючи промову про заслуги Віталія Кличка, відомий журналіст Фріц Пляйтґен, 
котрий раніше очолював німецькі канали WDR та ARD, відзначив його винятковість, назвавши 
Кличка надією молодого покоління. Він представляє "свіжу силу української політики", сказав у 
своїй промові Пляйтґен. На переконання промовця, українському спортсменові притаманна 
здатність будувати мости між молоддю і старшим поколінням, соціально вразливими та 
успішними людьми, а також між різними регіонами і країнами-сусідами. Віталій Кличко, за 
словами заслуженого німецького журналіста, хоче об'єднати Україну з Західною Європою, 
підтримуючи при цьому плідні стосунки з Росією. 

"Моїм завданням є дуже багато змінити у нашій молодій демократії", - сказав своєю чергою 
Віталій Кличко під час церемонії вручення премії у театрі міста Герліц, передає dpa. Присудження 
цієї премії укотре переконало політика в тому, що німці і поляки підтримують європейські 
прагнення України і "справді хочуть її бачити в європейській сім'ї", відзначив Кличко на своїй 
сторінці у Facebook. 

Міжнародною премією "Міст" відзначають особистостей, чиї заслуги сприяють 
примиренню і порозумінню в Європі. У різний час її отримували видавець німецького часопису Die 
Zeit графиня Маріон Дьонгофф, шеф-редактор польського видання Gazeta Wyborcza Адам Міхнік, 
президент Литви Валдас Адамкус, письменник Ґюнтер Ґрасс (який відмовився від премії), 
британський історик та експерт з питань Східної Європи Норман Дейвіс. 

Відзнака присуджується членами преміального товариства у Німецькому місті Герліц та 
польському Згожелець з 1993 року. Ці дві частини одного міста, що лежали на різних берегах річки 
Ниса-Лужицька, було розділено кордоном, який виник після закінчення Другої світової війни у 
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1945 році. Вільний рух між містами, які й досі входять до складу різних країн, відновився після 
приєднання Польщі до Шенгенської зони. 

DW.DE 

УКРАЇНА ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
МИТНИЙ СОЮЗ 

03.02.2013. "Зона вільної торгівлі – це дружба, а участь у 
Митному союзі – вже "одруження"  

Директор з наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій 
Вероніка Мовчан є співавтором кількох досліджень щодо можливих економічних наслідків участі 
України у Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану й відмінності інтеграції в східний бік від 
інтеграції з Європейським Союзом. В інтерв'ю Gazeta.ua вона розповідає про граничний рівень 
одночасної інтеграції за цими напрямками, технічні складнощі приєднання до Митного союзу, 
можливий вплив цього на економіку та добробут населення.  

 
Чи можлива одночасна інтеграція до Євросоюзу та до Митного союзу Росії, Білорусі та 

Казахстану, про яку часто говорять українські високо посадовці? 
- Залежить від рівня інтеграції. Скажімо, ніщо не перешкоджає мати дві зони вільної 

торгівлі – з ЄС та Митним союзом. Тим більше, що Україна з середини 1990-х років вже має 
відповідні угоди з країнами-членами МС, а 2012 року почав діяти Договір про вільну торгівлю між 
країнами СНД. 

Якщо ж ідеться про рівень власне Митного союзу, то одночасна інтеграція абсолютно 
виключена. Вступ України до ЄС у якійсь перспективі не поєднується з інтеграцією в Митний союз 
Росії, Білорусі та Казахстану. Адже одним із компонентів Євросоюзу також є митний союз між його 
державами-членами. Ця форма інтеграції передбачає режим вільної торгівлі всередині та спільний 
митний тариф на зовнішніх кордонах. Зрозуміло, Україна не може одночасно бути частиною двох 
митних союзів. 

Можна пофантазувати й припустити створення коли-небудь зони вільної торгівлі між ЄС і 
Митним союзом. Проте в разі приєднання до останнього Україна вже не вирішуватиме самостійно, 
з ким домовлятися про вільну торгівлю і на яких умовах. Вона делегуватиме відповідні 
повноваження наднаціональному органу. Зона вільної торгівлі – це просто дружба, а участь в 
Митному союзі – вже "одруження". Розлучитися ж із Митним союзом Україні в разі чого буде дуже 
складно. 

 
Якщо Україна вирішить таки приєднатися до Митного союзу Росії, Білорусі й Казахстану, 

що вона матиме зробити насамперед?  
- Повинна буде стати повноправним членом Євразійського економічного співтовариства й 

підписати весь пакет документів, що стосуються створення Митного союзу. Тут можуть виникнути 
питання щодо відповідності цих договорів Конституції України. Проте найскладнішими є ті 
питання, що пов'язані з членством України в Світовій організації торгівлі. 

Річ у тім, що Росія вступила до СОТ на інших, ніж Україна, умовах. Рівень тарифного 
захисту на її кордонах вищий, ніж у нас, і Москва цим дуже пишається. Саме ці тарифи 
застосовуються в Митному союзі, оскільки Білорусь та Казахстан не є членами СОТ. Вочевидь, 
Росія не погодиться на значно ліберальніший режим торгівлі в разі приєднання до МС України. 
Тобто, Україна муситиме підвищити свої тарифи. 

 
Недавня заявка Києва в СОТ про підвищення тарифів на понад 300 тарифних ліній може 

свідчити про підготовку України до цього? 
- Не думаю. Початок консультацій, ймовірно, пов'язаний з бажанням збільшити 

можливості для захисту певних галузей. Але історія дуже показова своїм резонансом у світі. Намір 
почати консультації про можливість перегляду зв'язаного рівня ввізних мит лише по 371 позиції з 
близько 10 тисяч викликав величезну хвилю дискусій. Значна кількість країн зголосилися на 
консультації, тобто потенційно вимагатимуть компенсацій. 

Річ у тім, що підвищення зв'язаного рівня ввізних мит вимагає переговорів з державами, 
інтереси яких зачіпає таке підвищення. Відповідно, вимагатиме поступок з боку України, що 
будуть еквівалентною компенсацією тих втрат, які партнери зазнають внаслідок перегляду нею 
тарифів. 

Скажімо, Україна може домовлятися про вищі ввізні мита на автомобілі, а у відповідь 
запропонувати ліберальніший режим ввезення сільськогосподарських товарів. Або ризикнути 
підвищенням рівня тарифного захисту проти українських експортерів - наприклад, металу. Тобто, 
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захищаючи таким чином одну галузь, жертвуємо інтересами іншої. Уявіть, що у разі приєднання 
України до Митного союзу й перебрання російських умов членства в СОТ вона буде змушена 
підвищувати тарифи по кількох тисячах тарифних ліній. Це величезний розмір еквівалентних 
компенсацій, що матиме негативні наслідки для економіки. 

 
Прихильники Митного союзу кажуть, що інтеграція до нього могла би стати швидкою 

допомогою нашій економіці, яка зараз у скруті. Насамперед завдяки нижчій ціні на газ. 
- Участь у Митному союзі будь-якої держави не передбачає зобов'язань "Газпрому" 

продавати їй газ дешевше. Чинний контракт з "Нафтогазом" залишатиметься незмінним. Як, 
наприклад, під час укладення Харківських угод. 

Нижча ціна, про яку говорять – це може бути якийсь компенсаційний механізм, фактично 
субсидії з російського бюджету. Зрозуміло, Росія керується тут політичними міркуваннями, 
бажанням затягти Україну до Митного союзу. Але такі субсидії річ непевна, вони залежатимуть від 
стану російської економіки. А та, своєю чергою, від світових цін на енергоносії. Отже, дешевший 
газ виглядає гарною приманкою, але така допомога може будь-коли припинитися. Це не буде 
стабільним і довгостроковим джерелом підтримки економіки. 
 Можливо, на короткострокову перспективу нижча ціна газу дозволить Україні почуватися 
краще, вона отримає якусь передишку. Держава менше субсидіюватиме "Нафтогаз", і це допоможе 
легше розрахуватися із зовнішніми запозиченнями. Але водночас ми перекреслюємо перспективи 
розвитку України. Це при тому, що у нас є величезний потенціал енергоефективності й 
енергозбереження, ми можемо споживати набагато менше газу та здатні розвивати власний 
видобуток. Держава у своїх рішеннях не повинна керуватися вигодами на короткострокову 
перспективу, а дивитися набагато далі. 

 
Як вибір напрямку інтеграції позначиться на добробуті українців? 
- За оцінками нашого інституту, у разі інтеграції в Митний союз добробут впаде на 0,5% в 

середньостроковій перспективі і на 3,7% в довгостроковій. І навпаки, зросте відповідно на 4,3% та 
11,8% у разі імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, яка передбачає створення глибокої та 
всеосяжної зони вільної торгівлі. 

 
Що саме впливатиме на добробут в тому й іншому випадкові? 
- Факторів багато, назву лише ті, що на поверхні. У випадку створення зони вільної торгівлі 

з Євросоюзом на українському внутрішньому ринку збільшиться конкуренція – для споживачів це 
означатиме кращу якість товарів та послуг і нижчі ціни на них. Українські виробники отримають 
легший доступ на найбільший в світі ринок, відповідно з'являться нові можливості для зростання 
виробництва, інвестицій, а відтак для створення нових робочих місць. Угода про асоціацію містить 
зобов'язання України щодо гармонізації свого законодавства до європейських норм – це має 
призвести до покращення екологічного захисту, захисту прав працівників, безпеки продуктів 
харчування, вищої якості товарів і послуг тощо. Зафіксовані в угоді норми щодо прозорості 
процедури держзакупівель дозволять ефективніше використовувати бюджетні кошти, що 
сприятиме їх заощадженню і використанню в інших сферах, наприклад, в соціальній. І так далі. 

В установчих договорах Митного союзу сильного реформаторського компоненту немає. 
Крім цього, збільшення митних тарифів на наших кордонах однозначно матиме негативний вплив 
на добробут людей і розвиток економіки. Адже в результаті подорожчає значна частина товарів, 
які ввозять не з Росії, Білорусі й Казахстану. Це не лише споживчі товари, а й інвестиційні - які 
Україна імпортує, зокрема, з ЄС. Також складові для виробництва, у тому числі продукції на 
експорт. 

До того ж, внаслідок згаданих проблем із СОТ продавати стане важче в усі держави, що не 
беруть участі в Митному союзі. При цьому з самими Росією, Білоруссю й Казахстаном 
торговельний режим фактично не покращується. Україна і так має з цими країнами зони вільної 
торгівлі й більшість товарів продає без мит. 

 
Росія прямо дає зрозуміти, що в разі неучасті України в Митному союзі вона 

перешкоджатиме українському експорту. Це вагомий аргумент? 
- Росія є членом СОТ, і Україна повинна це використовувати. Якщо Росія необґрунтовано 

обмежуватиме імпорт наших товарів, то слід задіювати відповідні механізми врегулювання 
суперечок. Треба вміти себе захищати, а не боятися панічно погроз і шантажу. 

Що Росія може зробити – то це відмовитися від нинішньої зони вільної торгівлі з Україною 
або запровадити тарифи на певні групи товарів. Але це так само боляче вдарить по росіянах, як і по 
нам, адже позначиться на російських споживачах. З іншого боку, якщо той чи інший товар 
експортується лише в Росію, то варто подумати про його майбутнє. Коли він 
конкурентоспроможний, то можна переорієнтовуватися на інші ринки збуту. Знову ж: в разі участі 
України в Митному союзі робити це стане набагато важче. 
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Безумовно, Росія – наш найбільший торговельний партнер, і не можна цим нехтувати. Але 
метою України має бути створення максимально сприятливого режиму торгівлі для вітчизняних 
виробників на всіх зовнішніх ринках. Насамперед на двох – Євросоюзу і Митного союзу. 
Входження до останнього цій меті зашкодить, адже ми зав'язуємося на одному ринку й погіршуємо 
умови торгівлі на інших. Тому найкращий для України варіант – це існування зон вільної торгівлі 
одночасно і з Євросоюзом, і з Митним союзом. 

gazeta.ua 

05.02.2013. Росія пішла на поступки в переговорах про Митний 
союз 

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявляє про певні зрушення на шляху 
оформлення співпраці з Митним союзом у форматі "3+1". 

"Україна буде вести переговори з різними органами Митного союзу з метою оформлення 
нашої співпраці у форматі" 3+1 ". Я хотів би сказати, що в цьому контексті вже є певні зрушення. 
Зокрема, Євразійської економічної комісією прийнято документи з приводу торгового 
співробітництва", - сказав він на прес-конференції у вівторок у Києві. 

Л.Кожара додав, що Україна зацікавлена у співпраці з Митним союзом за багатьма 
секторальними питаннями. 

Як пояснив міністр, в минулому році між українським урядом і Євразійською економічною 
комісією було підписано два міжнародні документи: меморандум про співпрацю з питань торгівлі 
та меморандум про співпрацю з питань технічного врегулювання. 

Відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірного часткового приєднання України 
до положень Митного союзу, Л.Кожара сказав: "Думаю, в процесі переговорів Україна зможе 
знайти ті модальності, за якими буде поглиблювати співпрацю з Митним союзом". 

Разом з тим, за його словами, те, в якому форматі Україна і МС будуть співпрацювати, 
покаже триваючий переговорний процес. "Я думаю, що ми вийдемо на той результат, який 
задовольнить інтереси всіх сторін - і України, і Митного союзу", - сказав глава 
зовнішньополітичного відомства країни. 

ФинОбзор 
 
 

МВФ 

30.01.2013. Міністр економіки: місія МВФ просто ознайомча 

Міністр економіки каже, що перш, ніж давати позику, МВФ хоче зрозуміти, що 
відбувається в українській економіці 

 Міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов заявив, що місія МВФ, яка 
напередодні розпочала працювати в Україні, лише ознайомиться із економічною ситуацією. 

Саме через це, за словами міністра, поки що МВФ та Київ не обговорюють умови 
відновлення кредитування. 

"МВФ не виставляло жодних умов, адже зараз приїхала група, що вивчатиме ситуацію. 
Вона провадить зустрічі із керівниками міністерств та відомств для того, аби отримати дані (щодо 
стану економіки - ред.), які потім будуть ними розглядатися. Тому зараз відбувається суто технічна 
робота, вивчається ситуація в Україні, - Міжнародний валютний фонд хоче зрозуміти ситуацію в 
наші країні, аби потім ухвалювати якісь рішення", - заявив Ігор Прасолов. 

Міністр економіки також заявив, що за підсумками роботи місії МВФ, яка працюватиме у 
Києві до 12 лютого, не очікується підписання якихось документів, зокрема, і нового Меморандуму 
про співпрацю. 

"Не передбачається, що одразу після закінчення місії на початку лютого ми підпишемо 
Меморандум", - заявив урядовець журналістам після засідання уряду.  

Як заявляв раніше перший віце-прем'єр Сергій Арбузов, Київ очікує на підписання нової 
кредитної угоди із МВФ і розраховує, що вона буде не меншою за попередню, тобто загальна сума 
можливої позики складе близько 15 мільярдів доларів. 

Попередню програму співпраці України та МВФ було ухвалено у липні 2010 року. 
Передбачалося, що за тією програмою Україна може отримати від МВФ 15,6 мільярдів 

доларів. Проте фонд виділив лише два транші на суму у 3,4 мільярди доларів, після чого припинив 
кредитування. Проте у 2013 році Україна має повернути МВФ 5,8 мільярдів доларів за отримані 
раніше кредити. 

 
Уряд хоче простимулювати економіку, але не знає на скільки 
Серед головних умов відновлення кредитування фонду називали підвищення тарифів на 

газ та опалення для населення та комунального сектора.  
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У МВФ вважають, що нинішнє субсидіювання значної частки тарифів із бюджету лягає 
важким тягарем на державний кошторис, і сприяє зростанню дефіциту бюджету. Проте 
український уряд постійно заявляв, що не піде на підвищення комунальних тарифів через те, що 
доходи більшості українців не дозволяють сплачувати повну вартість послуг. 

Незмінність такої позиції  підтвердив на початку цього року і прем'єр-міністр Микола 
Азаров, зауваживши, що тарифи можуть підвищитися лише для заможних громадян.  

Під кінець 2012 року стала порушуватися тема більшої гнучкості курсової політики, адже 
утримання стабільності курсу національної валюти впродовж другої половини минулого року 
відбувалося за рахунок інтервенцій із валютних резервів НБУ.  

На початку 2013 року, коли стало відомо, що попередній рік Україна завершила із падінням 
промислового виробництва у 7,6% (грудень 2012 до грудня 2011), актуальним стало і питання 
достовірності урядових прогнозів щодо динаміки української економіки.  

30 січня Державна служба статистики повідомила, що у 2012 році українська економіка 
зросла лише на 0,2%. 

Водночас бюджет 2013 року розрахований на прогнозах зростання ВВП України на 3,4%. 
Більшість українських та міжнародних експертів вважають, що темпи зростання української 
економіки будуть набагато нижчими. Світовий банк, що у 2013 році український ВВП зросте лише 
на 2,5%, ЄБРР дає ще нижчий прогноз - лише 1%.  

Утім, поки що в уряді відповідають на це, що готують програму стимулювання економіки, 
яка дозволить вийти на заплановані показники. 

Як повідомив міністр економіки Ігор Прасолов, ідеться про заходи зі стимулювання 
головних експортних галузей України - металургії та АПК, а також розвиток ІТ-сектору. 

Крім того, передбачається і створення Державного банку розвитку, який надаватиме 
позики комерційним банкам, аби ті кредитували перспективні проекти у промисловості. 

Проте міністр економіки наразі не зміг уточнити, скільки відсотків зростання ВВП додасть 
розроблена урядом програма стимулювання економіки. 

BBC Україна 
 

31.01.2013. МВФ: Україні потрібні зовнішні кредити 

 Місія МВФ перебуває нині з візитом в Україні. Представник МВФ в Україні Макс Альєр в 
інтерв'ю DW назвав умови для отримання нового кредиту, а також головні завдання для економіки 
України в 2013 році.  

 Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) відвідує Україну з 29 січня по 12 лютого 2013 
року. Уряд України і МВФ мають намір обговорити умови нової програми кредиту standby. В 
інтерв'ю DW постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр розповів про вимоги МВФ для 
надання нового кредиту, а також чи вплине на рішення Фонду той факт, що опозиційні політики 
перебувають за ґратами, і що стане основним завданням для економіки України в 2013 році. 

DW: Попередня програма кредитування standby закінчилася в кінці 2012 року. Було 
заплановано виділити Україні 15,5 мільярда доларів. Фонд надав 3,4 мільярда, призупинивши 
виплати, оскільки Україна не виконала низку вимог, наприклад, не були підвищені тарифи на газ і 
теплопостачання для населення. Від чого залежить на даний момент відновлення співпраці 
України з МВФ? 

 Макс Альєр: Програми МВФ призначені для надання допомоги країнам, які не можуть 
знайти необхідне фінансування на вигідних умовах. Ця допомога надається за умови, що влада 
зобов'язується провести певні заходи в економічній політиці, які спрямовані на відновлення 
макроекономічної стабільності в країні, а також стануть умовою для відновлення економічного 
росту. 

 Українська влада звернулися до нас з проханням відновити програму підтримки МВФ. 
Майбутня місія дозволить нам обговорити проблеми, з якими зіткнулася українська економіка, а 
також ті заходи по стабілізації економіки, які влада має провести для вирішення цих проблем, а 
також те, як МВФ може в цьому допомогти. 

 
 Які вимоги ставить МВФ перед Україною? 
 Ті рекомендації, які ми опублікували в листопаді 2012 року в консультаційній доповіді, 

залишаються в силі. Світова економічна кон’юнктура вплинула на економіку України, що призвело 
до зниження темпів зростання економіки, зменшення обсягів експорту та зниження державних 
доходів. У результаті різко зросла потреба в зовнішньому кредитуванні та пошуках нових джерел 
надходжень коштів до бюджету. 

 Щоб виправити цю ситуацію, необхідно вжити конкретних заходів, а також створити 
умови для економічного зростання, що є основним завданням для України. За великим рахунком 
ми говоримо про ті вимоги, які були названі в попередній програмі МВФ. (Підвищення цін на газ 
для населення, плаваючий курс гривні, скорочення бюджетного дефіциту - Ред.) 
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Чи буде ваше рішення залежати від можливого звільнення Юлії Тимошенко та Юрія 
Луценка? 

 Головне завдання МВФ - нагляд над макроекономічним розвитком країни і її економічною 
політикою. Крім того, МВФ надає державам-членам Фонду фінансову допомогу, яка сприяє 
регулюванню економіки, якщо це необхідно. Рішення про те, чи надамо ми допомогу Україні, буде 
залежати від економічної ситуації в країні, а також від того, чи виконає українська влада наші 
вимоги у сфері економіки. 

Чи зможе Україна домовитися про новий кредит з місією МВФ? І якщо так, то коли Україна 
отримає перший транш? 

 Місія МВФ обговорить з владою ті вимоги Фонду, від яких залежить нова програма 
кредитування. На даний момент я не хочу робити конкретних прогнозів щодо результатів місії. 

Що очікує економіку України, якщо сторони не досягнуть угоди? 
 Відповідні заходи економічної політики допоможуть виправити макроекономічний 

дисбаланс і створити умови, які спрямовані на запобігання цього дисбалансу в майбутньому. 
Фінансування, передбачене в рамках програми кредитування МВФ, полегшить ситуацію 
українських банків. МВФ готовий підтримати держави-члени в проведенні заходів економічної 
політики, але кожна країна повинна сама вирішити, чи є наші умови і надання фінансування 
найкращим виходом із ситуації. 

Чи існують оцінки МВФ щодо економічного зростання України в 2013 році? 
 Ми зараз оновлюємо наші прогнози на 2013 рік. Ці дані ми будемо обговорювати з 

українською владою у ході місії МВФ. 
DW.DE 

31.01.2013. МВФ: кредит Україні не залежить від звільнення 
Тимошенко і Луценка 

Міжнародний валютний фонд заявляє, що рішення про видачу нових кредитів Україні буде 
залежати тільки від економічної політики влади. Про це заявив постпред МВФ в Україні Макс 
Альєр в інтерв'ю Deutshe Welle (Німецькій хвилі), відповідаючи на питання, чи буде залежати 
рішення фонду від можливого звільнення колишнього прем'єра Юлії Тимошенко та екс-міністра 
МВС Юрія Луценка. 

"Головне завдання МВФ - нагляд за макроекономічними розвитком країни та її 
економічною політикою. Крім того, МВФ надає державам-членам Фонду фінансову допомогу, яка 
сприяє регулюванню економіки, якщо це необхідно. Рішення про те, надамо ми допомогу Україні, 
буде залежати від економічної ситуації в країні, а також від того, чи виконає українська влада наші 
вимоги у сфері економіки", - заявив він. 

За словами Альєра, основні економічні вимоги МВФ для отримання кредиту, за великим 
рахунком, не мінялися - підвищення цін на газ для населення, плаваючий курс гривні і скорочення 
дефіциту бюджету. 

Нагадаємо, 29 січня в Україну прибула місія МВФ. У ході двох тижнів її роботи будуть 
обговорюватися умови підписання нової угоди стенд-бай, у рамках якого Україна розраховує 
отримати близько $ 15 млрд. 

Термін попередньої програми закінчився в кінці минулого року. За цим договором країна 
отримала лише тільки два кредитних транші на $ 3,4 млрд. Потім фінансування було заморожено 
через невиконання вимог - підвищення тарифів на газ для населення, консервативної бюджетної 
політики і переходу до гнучкого валютного курсу. 

LB.ua 

31.01.2013. МВФ: В України різко зросла потреба у зовнішньому 
кредитуванні 

В України різко зросла потреба у зовнішньому кредитуванні, заявив в інтерв'ю Deutsche 
Welle представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Макс Альєр.  

За його словами, світова економічна кон'юнктура вплинула на економіку України, що 
призвело до зниження темпів зростання економіки, зменшення обсягів експорту і зниження 
державних доходів.  

"У результаті, різко зросла потреба у зовнішньому кредитуванні і пошуках нових джерел 
надходжень коштів до бюджету", - відзначив М.Альєр.  

За його словами, щоб виправити цю ситуацію, необхідно вжити конкретних заходів, а 
також створити умови для економічного зростання, що є основним завданням для України.  

"За великим рахунком, ми говоримо про ті вимоги, які були названі у попередній програмі 
МВФ", - відзначив представник МВФ. 

УНІАН 
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01.02.2013. МВФ пред'явить Україні широкий спектр вимог  

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) обговорює у Києві широку економічну 
політику (broad economic policies), на якій може базуватися нова програма співробітництва. 

Про це повідомив директор департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Геррі Райс (Gerry Rice) 
на традиційному брифінгу у Вашингтоні в четвер, 31 січня, який проводиться раз на два тижні. 

"Ми проінформуємо засоби масової інформації за підсумками цієї місії, яка, як очікується, 
завершить роботу на початок 11 лютого тижня", - сказав він. 

Місія МВФ на чолі з Крістофером Джарвісом прибула до Києва 29 січня. Очікується, що 
вона буде працювати в країні до 12 лютого. 

Міністр економіки Ігор Прасолов 30 січня повідомив, що уряд не очікує швидкого 
підписання нової програми співпраці з МВФ за підсумками роботи цієї місії. 

Напередодні також стало відомо, що уряд України заявив про готовність підняти тарифи на 
газ для деяких споживачів. Таким чином українська влада дала зрозуміти, що одну з головних 
перешкод на шляху укладення угоди з МВФ за новим кредитом може бути усунено. 
Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов 14 січня заявив, що Київ має намір домагатися відкриття 
нової програми фінансового співробітництва з МВФ на SDR10 млрд. 

Попередня програма stand by на ті ж SDR10 млрд формально завершилася у грудні 2012 
року. Вона була відкрита в кінці липня 2010 року, проте країна змогла отримати лише два транші 
на загальну суму SDR2,25 млрд. З весни 2011 року програма була заморожена на етапі другого 
перегляду: Україна півтора року намагалася переконати МВФ виключити питання субсидування 
цін на природний газ для населення до завершення "газових" переговорів з Росією, проте 
безрезультатно. 

Дзеркало тижня 

01.02.2013. МВФ: "Мiсiя нездiйсненна" 

Третій день перебування місії Міжнародного валютного фонду в столиці України не приніс 
жодних офіційних новин, повідомляє газета "Україна Молода" у статті "Місія нездійсненна". 

Видання опитало українських експертів, які не вірять у можливість підписання угоди про 
черговий транш фонду у 2013 році. 

Газета ставить закономірне запитання - з якою ж метою тоді приїхала до Києва місія МВФ? 
На думку президента Центру ринкових реформ Володимир Ланового, фонд хоче "вибити" з 
України старі борги. Цього року Україна має повернути МВФ 6 мільярдів доларів і ще два мільярди 
у наступному. 

"Україна ж не має можливостей повернути цей борг, - стверджує Лановий. - Тож приїзд 
місії МВФ до Києва присвячений насамперед реструктуризації цих боргів. І тільки у випадку, якщо 
буде досягнуто домовленість, нам можуть надати нові позики". 

На думку Ланового, влада не особливо й сподівається отримати кредит від Фонду. Головне 
її завдання - домовитися про відтермінування за попередніми платежами, а потім зробити вигляд, 
що вони намагалися знайти гроші, але не могли піти на поступки, які є небезпечними для 
держави. І саме так подати народові своє фіаско. 

Якщо проаналізувати заяви офіційних осіб України, то саме у такому ключі й подають вони 
всі коментарі, пише "Україна Молода". 

ВВС Україна 

12.02.2013. Місія МВФ поїхала з Києва, щоб готувати 
наступний раунд переговорів 

Місія МВФ, що працювала у Києві з кінця січня, завершила свою роботу, і тепер 
оброблятиме інформацію, отриману в Україні, та готуватиметься до нового раунду переговорів. 

"Представники місії відзначили помітний прогрес в обговоренні питань. Зараз місія у 
Вашингтоні продовжить роботу на технічному рівні і готуватиме наступний раунд переговорів", - 
заявив журналістам речник українського прем'єра Віталій Лук'яненко. 

Утім, сам прем'єр-міністр Микола Азаров твердить, що "розмова, яка відбулася із 
керівником місії МВФ, налаштовує нас на позитивний лад". 

Він також підкреслив, що український уряд і надалі виходить із реалістичності прогнозу 
зростання української економіки на 3-3,5% у 2013 році. При цьому за підсумками 2012 року 
український ВВП зріс лише на 0,2%, і більшість експертів говорять про хибність розрахунків уряду 
щодо зростання економіки, а відтак, і доходів бюджету. 

Раніше очікувалося, що ця місія має окреслити головні умови нового меморандуму про 
співпрацю між Україною та МВФ, що дозволить відновити кредитування України Міжнародним 
валютним фондом. 

Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов заявляв, що Київ розраховує на те, що йому вдасться 
домовитися із фондом про відновлення фінансування ще до березня цього року. Він також 
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заявляв, що Україна розраховує отримати від МВФ не менше, ніж за попередньою програмою 
кредитування, тобто, не менше 15,6 мільярдів доларів. 

Проте зараз міністр економічного розвитку Ігор Прасолов каже, що наступна місія фонду 
може відвідати Україну аж наприкінці березня. 

"Можливо, у другій половині березня буде ще місія, і ми будемо рухатися якось більш 
підготовлено з обох сторін до написання відповідного меморандуму, і будемо готувати його 
підписання", - заявив урядовець. 

Такий календар переговорів підтвердили і в МВФ: 
"Ми зробили значний прогрес у досягненні взаєморозуміння із владою України про 

політику, що має забезпечити скорочення дефіциту бюджету та дефіциту рахунку поточних 
операцій, зміцнення позицій резервів, а також створення робочих місць та економічне зростання. 
Важливі питання економічної політики все ще залишаються відритими, також необхідно 
завершити технічну роботу. Ми розраховуємо повернутися до Києва у березні, аби продовжити 
дискусій", - йдеться у заяві голови місії фонду Кріса Джарвіса. 

 
Критичність моменту 
На 2013 рік припадає пік із зовнішніх виплат України, коли держава має виплатити 9 

мільярдів доларів зовнішнього боргу, із яких тільки МВФ - 6 мільярдів доларів. 
Попередній Меморандум про співпрацю між Україною та МВФ було укладено у липні 2010 

року. Він передбачав можливість отримання Україною 15,5 мільярдів доларів кредиту фонду до 
грудня 2012 року. Проте Україна отримала лише два транші за тією програмою на загальну суму у 
3,39 мільярдів доларів. 

Після цього кредитування припинилося через невиконання Києвом однієї із головних умов 
фонду про підвищення тарифів на газ та опалення для населення і комунальних підприємств до 
ринкового рівня. У МВФ вважають, що нинішній низький рівень тарифів і компенсація частини їх 
вартості із державного бюджету призводить до формування дефіциту бюджету, який Україні дедалі 
важче покривати. 

Чергове обговорення можливості підвищення тарифів на газ та опалення розпочалося 
напередодні приїзду останньої місії МВФ. Експерти казали, що зараз, коли промислове 
виробництво в Україні скорочується, а ВВП країни практично на нулі, потреба Києва у 
зовнішньому фінансуванні є такою нагальною, що уряд погодиться на підвищення тарифів. Проте 
український уряд знову не озвучив чітких намірів підвищити тарифи на газ.  

Як каже директор Центру економічних досліджень та політичних консультацій Ігор 
Бураковський, нинішня ситуація дуже відрізняється від ситуації літа 2010 року, коли Україна та 
МВФ уклали попередній меморандум про співпрацю: 

"На відміну від 2010 року, коли востаннє відновлювалася співпраця із МВФ, після 
президентських виборів та створення нового уряду, коли українська економіка знаходилася на 
підйомі, сьогодні ми знаходимося у стані рецесії, і перспективи поточного року є дуже 
неоднозначними. Крім того, впродовж цих років суттєво збільшилися зовнішні борги України, і 
виникає питання, за рахунок чого ми будемо їх сплачувати", - каже експерт, і наголошує, що МВФ 
має цікавити Україну не тільки як джерело коштів, які можна позичити, але й як кредитор, який 
підштовхує країну до системних реформ. 

Відтак, вважає експерт, "ті, хто відмовляються від грошей МВФ, очевидно, відмовляються і 
від необхідних реформ". 

BBC Україна 

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ 

 
РОСІЯ 

31.01.2013 Україна знайшла аргумент, щоб не платити 
"Газпрому" штраф 7 млрд доларів 

Україна не має наміру виплачувати Росії штраф у розмірі 7 млрд доларів. Київ готує 
відповідь "Газпрому", в якому обґрунтує свою позицію тим, що повідомляв його про скорочення 
споживання і не отримав жодних письмових заперечень. Крім того, "Газпром" підписав акти 
приймання-здачі спожитого в минулому році газу. Про це "Коммерсант-Україна" повідомило 
джерело в Міненерго. 

Вчора міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що 
Україна виконала всі зобов'язання. У свою чергу міністр юстиції Олександр Лавринович заявив, 
що в тексті договору з "Газпромом є позиції, за допомогою яких Україна може" опонувати вимогам 
російської монополії", не надавши додаткових подробиць. 
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Про те, що "Газпром" вимагає від НАК "Нафтогаз України" 7 млрд доларів за недобір 
близько 16 млрд кубометрів газу в 2012 році, стало відомо минулого тижня. Вимоги "Газпрому" 
будуються на пункті 2.2 договору від 19 вересня 2009 року, в якому сказано, що "Нафтогаз" 
щорічно повинна споживати не менше 52 млрд кубометрів російського газу і може знизити обсяг 
максимум до 42 млрд кубометрів. 

Між тим, джерело в Міненерго повідомило, що штрафи за недобір газу або принцип take-
or-pay обмовлялися в пунктах 6.5 і 6.6 контракту, які були скасовані "харківськими угодами". За 
його словами, головні аргументи України в суперечці з "Газпромом" - це пункт 3.8 договору, де 
зазначено, що кількість газу, зазначеного в комерційному акті приймання-здачі, і його вартість є 
остаточною. 

Експерти сумніваються, що справа дійде до Стокгольмського арбітражу, називаючи 
претензії російської монополії елементом тиску на переговорах щодо створення газотранспортного 
консорціуму. 

ЦТС 

31.01.2013. Україна може стати незалежною від газу Росії до 
2030 року, - оптимістичний прогноз 

Україна може повністю забезпечити себе власним газом до 2030 року. Таку думку в 
програмі «політклубі» на каналі ТВі висловив Михайло Гончар, енергетичний експерт Центру 
«НОМОС». 

«Якщо ми візьмемо до уваги прогнози Кембриджської асоціації енергетичних досліджень, 
то вони відносять десь ближче до 2030 року той момент, коли Україна вийде на рівень видобутку 
70 млрд енергетичного газу. Звичайно, за умови, що роботи будуть проінвестовані і виконані», - 
сказав Гончар. 

Україна до цього часу буде видобувати сланцевий газ, звичайний газ, газ зі щільних порід і 
газ з Чорного моря. 

«Цей сценарій я б назвав дуже оптимістичним ... Але таким чином ми покриємо не тільки 
внутрішні проблеми, але і зможе трохи експортувати», - заявив експерт. 

Нагадаємо, сьогодні Україна живе в основному за рахунок закупівлі енергетичного газу з 
Росії. 

Новый Регион 

01.02.2013. Україна може позбавити Росію статусу газового 
монополіста 

Країни-учасниці зони вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках СНД домовилися про початок 
переговорів про підготовку угоди про транзит трубопровідним транспортом. 

За словами урядового уповноваженого з питань співробітництва з РФ, СНД та країнами 
ЄврАзЕС Валерія Мунтіяна, угода, зокрема, дозволить Україні отримати доступ до російської 
газотранспортної системи (ГТС) для здійснення прямих поставок газу з Туркменістану. 

"У нас є всі шанси домогтися вільного транзиту туркменського газу по території Росії - 
подібна можливість прописана в тексті договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД", - цитує 
слова чиновника "Комерсант-Україна" у публікації "Україна вимагатиме доступу до російської 
газотранспортної системи" . 

Згідно з угодою про ЗВТ СНД, зацікавлені учасники цієї угоди повинні вступити в 
переговори про розробку угоди про транзит трубопровідним транспортом та завершити їх 
упродовж шести місяців після вступу документа в силу. 

Договір про створення ЗВТ набув чинності в кінці вересня 2012 року після ратифікації 
парламентами Білорусі, Росії та України. До угоди також планують приєднатися Казахстан, 
Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія. Глави урядів цих країн в 2011 році підписали 
документ. 

"Шестимісячний термін скоро закінчиться і ми повинні поспішати, щоб встигнути почати 
такі переговори", - пояснив Мунтіян. 

Як відзначило джерело в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, для України 
дати такий дозвіл не складає труднощів. 

"Україна, як член Енергетичної хартії, зобов'язана надавати доступ до свого 
трубопровідного транспорту будь-якому її учаснику. А от для Росії такий крок може означати 
кінець монополії на газовому ринку", - пояснив співрозмовник. 

Офіційно переговори з цього приводу в міністерстві не коментують. Джерело в "Газпромі" 
говорить, що монополія не зацікавлена в наданні вільного доступу до російської ГТС. 

"Україна і так не вибирає весь законтрактований газ. Закупівля газу в Середній Азії ще 
більше погіршить ситуацію", - пояснив співрозмовник. 
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"Газпром" зараз вимагає від НАК "Нафтогаз України" $ 7 млрд за недобір близько 16 млрд 
куб. м газу в 2012 році. У монополії вважають, що Україна зобов'язана викуповувати не менше 42 
млрд з 52 млрд кубометрів газу, згідно з контрактом, підписаним у 2009 році. Але Київ наполягає, 
що має право знизити обсяг закупівлі, якщо вчасно повідомив постачальника. 

Втім, директор Інституту енергетичних стратегій Дмитро Марунич вважає, що якщо Росія 
відмовиться допустити Україну до транзиту газу через свою територію, це негативно вплине на 
переговори про створення газотранспортного консорціуму, які зараз проходять. 

Gazeta.ua 

04.02.2013. Україна не віддасть 7 мільярдів «Газпрому», а в 
Москві і так розраховують на більше 

Україна не буде платити російському «Газпрому» штраф у розмірі семи мільярдів доларів 
за недобір газу у минулому році. А якщо Росія не буде знижувати ціну на газ для України, то вона 
ризикує втратити ключовий експортний ринок, - сказав в інтерв’ю The Wall Street Journal міністр 
закордонних справ України Леонід Кожара. 

 Проте, «Газпром» і так не розраховує на українські гроші, гра за значно вищими ставками. 
В Росії знають, що Україна не має грошей в бюджеті, щоб погасити штраф, навіть, якби захотіла. 
Тому Моква погодиться і на українську газотранспортну систему, щоб списати борги, вважають 
експерти. Хоча газової війни не буде – буде психологічний тиск і розрахунок на схильність 
українських чиновників до «міжсобойчиків». 

 «Якщо треба буде, то «Газпром» підтверджуватиме борг в Стокгольмському арбітражному 
суді. Можливо, не доводячи справу до початку розгляду, але посиливши тиск на українську 
сторону. Так створиться проекція загрози, мовляв, не можете повернути борг, тоді розраховуйтеся 
активами», - сказав директор енергетичних питань програм Центра «Номос» Михайло Гончар. 
«Українська сторона настрахана можливістю негативного результату в арбітражі буде схильна до 
закулісних переговорів і чергових поступок». 

 Розрахунок ведеться і на те, що українські переговорники не завжди до кінця перечитують 
контракти і тому легше піддаються на такий тиск зі сторони, вважає Гончар. За контрактами 
поставки російського газу в Україну, діє принцип «бери чи плати», але він зафіксований 
декларативно, і не розписано, як саме діє цей механізм. Тому експерти сумніваються, якщо справа 
дійде до арбітражного суду, що він визнає Україну зобов’язаною виконувати задекларовану норму. 

 Складніші наслідки для України можуть мати саме поспішні рішення, які приймаються за 
зачиненими дверима, вважає голова наглядової ради «Києвенерго», колишній міністр палива та 
енергетики Іван Плачков. Україна має сильні аргументи в переговорах з «Газпромом», якщо 
тільки не забуде їх використати. Експерт нагадує, що Україна за обсягами - найбільший покупець 
російського газу, без якого «Газпрому» не обійтися. Другим аргументом у переговорах може стати 
те, що без газотранспортної системи України не зможе працювати ні газотранспортна система 
Росії, ні Європи. А без українських газосховищ неможливі поставки газу в Європу з Росії, навіть 
якщо будуть введені у дію нові газопроводи. 

«Мене дивує сама постановка питання та проведення переговорів. Вони проходять на рівні 
якихось «міжсобойчиків» про які нічого невідомо, якщо не просочиться якась інформація», - 
сказав Плачков. «Це найважливіші переговори для України, у цей процес повинні включатися всі 
держструктури, які мають відношення до цього питання». 

 Тиск «Газпрому» був би не таким страшним для українських чиновників, якби Росія не 
була головним монопольним експортером газу в країну.  Експерти говорять, для того, щоб 
зменшити впливовість Москви на українську економіку та навіть політику потрібно шукати 
альтернативу російському газу. 

Одним з перших кроків може бути взяти у союзники країни ЄС. Для цього, потрібно 
заключати контракти не на кордоні Росія-Україна, а Україна-Західна Європа, вважає Плачков. Ще 
одним кроком може бути використання інших видів енергоресурсів, наприклад, сланцевого газу. А 
також, країна має потенціал розвитку альтернативної енергетики. 

 Голос Америки 

05.02.2013. "Україна - це бананова республіка": експерт про 
нагородження Януковичем глави адміністрації Путіна 

"Нагородження президентом України Віктором Януковичем глави адміністрації Путіна 
Сергія Іванова - зразок першокласного троллінгу", - заявив в інтерв'ю кореспонденту ІА REGNUM 
5 лютого український політтехнолог Костянтин Долгов. 

"По-перше, у тих, хто небезпідставно звинувачує Віктора Федоровича в порушенні 
передвиборчих обіцянок в тому, що стосується зближення з Росією, не залишається аргументів: як 
же, мовляв, ось навіть Іванова нагородив за зміцнення зв'язків! По-друге, Янукович трішечки 
підставив самого Іванова - йому тепер тримати відповідь перед Путіним. Мовляв, чого це тебе всякі 
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там противники вступу України в Митний Союз орденами нагороджують", - заявив експерт. "І, 
нарешті, по-третє, президент послав всьому світу чіткий сигнал: Україна - це бананова республіка, 
тут можуть нагородити кого завгодно і горе тому, хто цій республіці кине виклик. Уявляєте - завтра 
Путін в ультимативній формі вимагає від Януковича погасити борги перед "Газпромом". А він його 
- раз! - і нагородив яким-небудь орденом. Або Меркель, наприклад, відмовиться потискати Віктору 
Федоровичу руку - а він їй медаль та почесну грамоту. Ну от як після цього сприймати Україну та її 
президента серйозно?" , - задався питанням Долгов. "Залишається тільки зрозуміти і пробачити. 
На це і сподівається, ймовірно, сам Янукович. Але на жаль: ми живемо в жорстокому світі і за все 
прийдеться відповідати. І за затягування вступу України до Митного союзу, і за борги, і за 
розвалену економіку. І орденами тут не відкупишся", - констатував він. 

Нагадаємо, 31 січня президент України Віктор Янукович нагородив орденом "За заслуги" І 
ступеня керівника адміністрації президента Росії Сергія Іванова. Згідно з текстом указу 
президента, Іванов нагороджений орденом "за визначний особистий внесок у розвиток українсько-
російських міждержавних відносин".  

Орден "За заслуги" встановлено указом президента України в 1996 році для відзначення 
громадян за видатні досягнення в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, 
державній та інших сферах суспільної діяльності на благо України. 

ІА REGNUM 

08.02.2013. Росія позбавляє Україну свободи вибору 

Вступ до Митного союзу дозволить Україні не платити штраф за недобір газу і отримати 
більш низьку ціну на російське паливо. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив російський 
політолог, колишній депутат Держдуми від партії "Єдина Росія" Сергій Марков. 

За його словами, українські колеги, які перебувають під сильним тиском зовнішніх джерел, 
відмовляються отримувати мільярди доларів за рахунок приєднання до Митного союзу. "Нинішня 
позиція української влади полягає у збереженні багатовекторності в умовах, коли ця 
багатовекторність втрачає свій базис. Українська влада продовжує курс на вступ до Євросоюзу, 
хоча двері для вступу в ЄС вже тісно закриті", - сказав російський політолог. 

Він зазначив, що раніше Росія могла б змінити газовий контракт з Україною, якщо б їй 
передавалася під контроль газотранспортна система. "Зараз українська ГТС Росії уже не потрібна. 
Це після того, як були витрачені мільярди на будівництво "Північного" і "Південного потоків". 
Якщо ж Україна вступає в Митний союз, у цьому випадку правила цієї організації вимагають 
значної зміни формули ціни на газ для України", - пояснив С.Марков. 

Він також додав, що можна буде вирішити питання про 7 млрд дол якимись іншими 
шляхами, але в будь-якому випадку вони будуть гірші, ніж вступ до Митного союзу. "Що ж 
стосується зміни контракту, то це також можливо без вступу до Митного союзу, але в будь-якому 
випадку це буде погано для України", - підкреслив політолог. 

"Ми розглядаємо український уряд як дружній, Віктора Федоровича Януковича як 
дружнього нам політика, тому ми б хотіли в максимально добродушній обстановці вирішувати 
питання. Я не розумію, чому керівництво України не може знайти в собі політичної волі, скинути 
зі своїх плечей ворогів і прийняти рішення про вступ до Митного союзу, яке все одно буде 
прийнято, але прийнято пізніше і в більш жорстких умовах", - підсумував С.Марков. 

Як відомо, 26 січня Нафтогаз повідомив про те, що Газпром пред'явив йому рахунок на 7 
млрд дол за недобір газу за підсумками 2012 року. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз 
України" 30 січня направила відповідь ВАТ "Газпром" і заявила, що всі питання, пов'язані з 
виконанням контракту, будуть вирішуватися згідно з його умовами. 

МинПром 
 

13.02.2013.Модернізація української ГТС: і надалі лише суцільні 
наміри 

 Доля української газотранспортної системи (ГТС) знову стала предметом торгів Києва зі 
Заходом та Сходом. Незалежні експерти радять урядові не поступатися Росії і залучити для 
модернізації ГТС європейських партнерів.  

 Українська газотранспортна система (ГТС) знову потрапила в центр уваги, і знову постає 
питання, хто в майбутньому її контролюватиме. Попри запевнення міністра закордонних справ 
України Леоніда Кожари в тому, що "Газпром" більше не домінує на українському енергетичному 
ринку", в пресі з'явилися  повідомлення про відновлення переговорів України та Росії зі створення 
двостороннього консорціуму з управління українською ГТС. 

 Водночас Кожара заявив про домовленість з керівництвом ЄС про прискорення процедури 
надання Україні кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) обсягом 308 
мільйонів євро. Гроші мають піти на реконструкцію газогону "Уренгой-Помари-Ужгород". Цей 
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проект вважається першою ланкою в масштабній модернізації всієї української ГТС, вартість якої 
оцінюється у п'ять мільярдів євро. 

 Український міністр закордонних справ Леонід Кожара налаштований оптимістично щодо 
отримання європейських кредитів  

 
Європа продовжує переговори 
 Старший радник ЄБРР Антон Усов, відповідаючи на запитання DW, сказав, що під час 

нещодавнього візиту в Україну президента Європейського банку реконструкції та розвитку Сума 
Чакрабарті справді йшлося про можливість участі банку та інших європейських інвесторів у 
реконструкції української ГТС. Але сторони ще не досягли жодних домовленостей і не підписали 
жодних комюніке чи меморандумів. "Робота з цього питання триває, але говорити про щось, як 
про факт, що відбувся, чи про якісь підписані документи я б наразі не став", - сказав Усов. 

 Таким чином підстав для оптимізму, очевидно, ще замало. Також прес-аташе 
представництва ЄС в Україні Давид Стулік зауважив, що не має жодної інформації про згадані 
Кожарою домовленості з прискорення процедури виділення кредиту на модернізацію газопроводу 
"Уренгой-Помари-Ужгород".  

 
Українсько-російський консорціум? 
 Ще менш зрозумілою є ситуація й навколо переговорів України та Росії. Українська преса, 

посилаючись на анонімні джерела в уряді та "Газпромі", повідомляє про начебто можливість 
створення двостороннього консорціуму з управління українською ГТС в обмін на  зменшення ціни 
російського газу для України. Офіційні речники не спростовують і не підтверджують таку 
інформацію. 

 У ЄБРР кажуть, що Україні ще зарано радіти. Остаточного рішення стосовно кредитів ще 
нема.  

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко на прес-
конференції в Києві висловив сумнів, що Москва може бути зацікавлена в створенні такого 
консорціуму. Експерт переконаний, що Росія не має жодних стимулів для перегляду газових 
контрактів на постачання газу Україні. 

 Іншої думки дотримується експерт київського Інституту енергетичних стратегій Юрій 
Корольчук. В інтерв'ю DW він зауважив, що в створенні газотранспортного консорціуму Росія 
якраз зараз може бути зацікавлена найбільше. Експерт пояснив це можливістю "відходу на задній 
план" питання про будівництво газопроводу "Південний потік", якщо Європа форсуватиме пошук 
альтернативних російському шляхів отримання блакитного палива. 

 
"Південний потік" втрачає актуальність? 
 "Південний потік" не є для нас пріоритетом, - сказала Марлене Гольцнер, речниця 

єврокомісара з питань енергетики Ґюнтера Еттінґера у розмові з DW. Вона заявила, що 
Європейський Союз робить ставку на проекти, які дозволяють відкрити нові джерела постачання 
газу. А тут справді є певні зрушення. 

 
 Південний потік не є пріоритетом для ЄС  
Днями турецький прем'єр Реджеп Ердоган, перебуваючи в Словаччині, заявив, що 

будівництво Трансанатолійського газопроводу (TANAP) розпочнеться ще цього року. Газопровід 
слугуватиме для транспортування азербайджанського газу від грузинсько-турецького кордону до 
західних кордонів Туреччини. 

 У Єврокомісії вітають таку домовленість між Азербайджаном і Туреччиною, як важливий 
крок до забезпечення Європи каспійським газом. Адже тоді європейцям вдасться реалізувати, 
скажімо, скорочений варіант газопроводу "Набукко", який пройде територією чотирьох країн від 
турецко-болгарского кордону до австрійского міста Баумгартена. Розглядаються також інші 
варіанти поєднання Трансанатолійського газопроводу з країнами Євросоюзу, заявляють у 
Брюсселі. 

 "Все це означає, що 90 відсотків коштів ЄС будуть скеровані на розвиток цих газових 
маршрутів, а не російського "Південного потоку", - припускає український експерт Корольчук. 
Саме тому, на його думку, Москва намагається стимулювати поступливість Києва за допомогою 
політики батога і пряника. З одного боку, вона висуває семимільярдний рахунок за нібито 
невикористаний Україною газ. А з іншого - намагається зацікавити українську сторону більш 
м'якими умовами створення двостороннього газотранспортного консорціуму. 

Усе впирається в реформи 
 Водночас експерт київського Інституту енергетичних стратегій вважає, що сьогодні Росію 

вже цікавить навіть не стільки українська труба, скільки українські підземні газосховища. Це може 
щонайменше убезпечити Україну від білоруського варіанту цілковитої втрати контролю над 
газотранспортною системою, зазначив Корольчук. 
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 "Але краще було б залишити всю ГТС собі, і домовлятися з європейськими партнерами про 
кредитування проектів з її модернізації", - каже експерт. Він вважає, що для цього необхідна 
політична воля офіційного Києва. Корольчук зауважив, що лише в такому разі вдасться "зламати 
стереотип ставлення до України, як до додатка Росії" та відновити надання фінансової допомоги з 
боку МВФ. А тут без глибоких реформ в енергетичній галузі, як вже неодноразово наголошувалося, 
не обійтися. 

  DW.DE 
 

США ТА КАНАДА 

31.01.2013. У США кажуть про санкції до українських 
чиновників 

Колишній посол США в Україні, старший аналітик Інституту Брукінгса у Вашингтоні Стівен 
Пайфер заявляє, що в Конгресі ведуться розмови про введення санкцій відносно українських 
посадових осіб. Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки". 

"Я думаю, що сьогодні варто уважно стежити за Конгресом. Надзвичайно критична 
резолюція щодо України, яку Конгрес прийняв у вересні, була прийнята одноголосно. Це означає, 
що не знайшлося жодного американського законодавця, який би виступив проти її прийняття. 

Це означає, що в Конгресі існує надзвичайно глибока стурбованість тим, що відбувається в 
Україні. У Конгресі ведуться розмови про введення санкцій відносно українських посадових осіб, 
про що не йшлося ще 2 або 1 рік тому. Я лише сподіваюся, що Київ розуміє і сприймає це як 
віддзеркалення глибокої стурбованості", - заявив аналітик. 

С. Пайфер нагадав, що США неодноразово заявляли: прогрес у відносинах України з США, 
так само, як прогрес у відносинах з Європейським Союзом, буде залежати від демократичного 
прогресу в Україні. "Саме тому я стурбований новими звинуваченнями проти Тимошенко. 
Враховуючи вже попередні порушення принципу верховенства права під час попереднього справи 
стосовно неї, я думаю, що вони не будуть сприяти покращенню взаємин України з ЄС і США", - 
сказав С. Пайфер. 

Телеграф 

06.02.2013. США готові поділитися з Україною екологічно 
безпечною технологією видобутку сланцевого газу  

Сполучені Штати, які стали світовим лідером з видобутку та експорту сланцевого газу, 
готові допомогти Україні позбавитися від енергетичної залежності від Росії. 

Сполучені Штати Америки готові поділитися з Україною екологічно безпечною 
технологією видобутку сланцевого газу. 

Про це повідомили у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
України з посиланням на слова представника Держдепу США з питань міжнародної енергетики 
Карлоса Паскуаля. 

"США мають екологічно безпечну технологію видобутку сланцевого газу, і цим досвідом 
вони готові поділитися з Україною", - заявив він на засіданні українсько-американської Робочої 
групи з питань енергетичної безпеки. 

Shell обіцяє Україні потроїти внутрішній видобуток газу  
Паскуаль зазначив, що за останні роки США значно збільшили видобуток сланцевого газу, 

що дозволило їм відмовитися від закупівлі вуглеводнів за кордоном. 
Як повідомлялося, 24 січня у Давосі за участю президента України Віктора Януковича було 

підписано Угоду між компанією Shell і "Надра Юзівська" про розподіл продукції від видобутку 
сланцевого газу на Юзівській ділянці в Харківській і Донецькій областях. 

У той же час, опозиційні депутати пропонують Верховній Раді ввести тимчасовий 
мораторій на пошук, розвідування і видобуток нетрадиційних вуглеводнів на території країни, 
поки механізм встановлення екологічної безпеки застосування нетрадиційних технологій 
видобутку копалин не буде вдосконалено на законодавчому рівні. 

Дзеркало тижня 

КРАЇНИ ЄВРОПИ 
СЛОВАЧЧИНА 

04.02.2013.   Словаччина почала масово видавати українцям 
шенгенські довгострокові візи 

Протягом січня словацькі дипломати видали українцям 6 тис.віз, це майже вдвічі більше, 
ніж у грудні.  
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Словаччина істотно розширила кількість категорій громадян, які можуть претендувати на 
мультивізу, включивши в перелік бізнес-подорожі і туризм.  

Згідно з правилами, якщо людина ще жодного разу не була в країні, де діє Шенгенська 
угода, вона отримає візу на термін від шести місяців до двох років. Якщо ж вона вже мала 
"шенген", то може розраховувати на мультивізу терміном від двох до п'яти років.  

"Якщо в людини вже була віза, і вона її використала в рамках закону, тобто якщо в неї була 
туристична віза, і вона дійсно була там, де заявляла, і вчасно повернулася - то можемо дати їй візу 
на 5 років", - пояснила генконсул Словаччини в Ужгороді Янка Буріанова.  

Словацькі дипломати переконують, що їм вигідно таке спрощення: за місяць дії нових 
правил, туроператори і власники готелів Словаччини вже відчули приплив українських туристів.  

Як відомо, Україна добивається введення безвізового режиму з Євросоюзом. Угода про 
завершення першого етапу переговорів з даного питання може бути підписана на саміті Україна-
ЄС 25 лютого.  

Київ неодноразово висловлював стурбованість порушеннями при видачі віз українцям 
деякими країнами ЄС. З цього приводу в жовтні в Євросоюзі було розпочато розслідування.  

22 січня комітет у закордонних справах Європарламенту схвалив спрощення порядку 
оформлення шенгенських віз для українців. 

Європейський простір 
 
 

ЛИТВА  

06.02.2013. У Вільнюсі Януковичу порадили визначитися 

Чи вдасться Україні за 9 місяців підписати у Вільнюсі угоду про асоціацію та вільну 
торгівлю із ЄС? 

 Київ має зробити чіткий вибір між інтеграцією до ЄС чи Митного союзу, а також 
визначитися із тим, що робити із ув'язненими опозиціонерами. Такі поради почув під час візиту до 
Литви український президент Віктор Янукович від литовської колеги Далі Грібаускайте. 

"Підписання і першої, і другої угоди (про приєднання України до зони вільної торгівлі ЄС 
чи Митного союзу - ред.) не може відбуватися одночасно. Тобто, країна має обрати", - заявила 
президент Литви під час спільної прес-конференції у Вільнюсі 6 лютого.  

При цьому пані Грібаускайте підкреслила, що після того, як угода про вільну торгівлю між 
Україною та ЄС буде остаточно підписана, Київ і надалі може розвивати торговельні стосунки із 
Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану, проте напрямок подальшої інтеграції України буде 
чітко зафіксований. 

Віктор Янукович нагадав, що обсяги торгівлі між Україною та країнами, що входять до 
Митного союзу, становлять близько 60 мільярдів доларів, а тому "не рахуватися із цим Київ не 
може", а відтак, шукає різні форми співпраці. 

 
Що може затримати підписання угоди про асоціацію 
Литовський президент також наголосила, що на перешкоді підписанню угоди про 

асоціацію та вільну торгівлю між Україною та ЄС може стати "несприятлива політична ситуація" в 
Україні. 

Зокрема, за її словами, йдеться про ув'язнення українських опозиційних лідерів Юлії 
Тимошенко та Юрія Луценка, яке у ЄС вважають політично вмотивованим.  

"Європейська сторона не диктуватиме Україні, як вирішувати це питання. Але ув'язнення 
опозиціонерів не є гідним рішенням. Тому ми звертаємося до влади і нагадуємо, що подальше 
затягування рішення саме цих політично вмотивованих справ може зумовити затримку 
підписання угоди (про асоціацію та вільну торгівлю з ЄС - ред.)", - заявила Даля Грібаускайте.  

Коментуючи цю проблему, український президент Віктор Янукович заявив, що "вона є 
дуже болючою". Водночас пан Янукович наголосив, що для Києва "дуже важливо, аби рішення, які 
ухвалюватимуться найближчим часом, відбувалися в рамках чинного законодавства". 

18 січня Генеральний прокурор України повідомив, що прокуратура підозрює Юлію 
Тимошенко у причетності до вбивства донецького бізнесмена Євгена Щербаня у 90-х роках. 
Оглядачі припустили, що у такий спосіб українська влада намагається довести, що звинувачення 
проти екс-прем'єра можуть базуватися не тільки на суперечливих газових угодах, але й на суто 
кримінальних справах.  

 
Янукович не відчуває підтримки ЄС 
Віктор Янукович, перебуваючи у Литві, також озвучив і претензії української сторони до 

Європейського Союзу. 
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Зокрема, за словами пана Януковича, Київ очікував більшої підтримки від ЄС у 
енергетичних питаннях, особливо з огляду на членство України в європейському Енергетичному 
співтоваристві. 

Як сказав український президент, ніхто із європейських партнерів не зважав на позицію 
України під час втілення проекту будівництва "Північного потоку" - газогону, що дозволяє 
постачати російський газ до Європи через дно Балтійського моря, оминаючи територію України та 
інших країн-транзитерів російського газу.  

Крім того, президент Янукович заявив, що і у "форс-мажорних обставинах" Україна не 
відчуває підтримки Європи. 

"Як приклад: коли нам Росія виставила рахунок на сім мільярдів доларів штрафних 
санкцій, ми сподівалися, що отримаємо коментарі з цього приводу з боку Енергетичного 
співтовариства, яка їхня точка зору... Для нас це було важливим з точки зору діалогу, який ми 
ведемо сьогодні в цих питаннях з Росією", - заявив український президент. 

Віктор Янукович також  назвав штрафні санкції, висунуті Росією Україні "спірними і 
несправедливими", так само, як і нинішню ціна на російський газ для України.  

"Ми вважаємо, що справедлива ціна на газ - це ціна спотового ринку мінус 
транспортування. Ми не кажемо ні про які преференції", - заявив у Вільнюсі український 
президент.  

Візит українського президента до Литви відбувся напередодні саміту Україна-ЄС, що має 
пройти у Брюсселі 25 лютого. 

Литва головуватиме в Європейському Союзі у другій половині 2013 року. У листопаді у 
Вільнюсі відбудеться саміт країн "Східного Партнерства", на якому офіційний Київ сподівається 
підписати угоду про асоціацію Україна-ЄС. 

BBC Україна 
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