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З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ! 

Ось майже минув 2012 рік – рік 
сподівань, парламентських вибо-
рів та чергових реформ, гострої 
політичної боротьби та складних 
економічних умов. 

За цей рік Україна не дуже про-
сунулась в напрямку євроінте-
грації, але й не потрапила до 
спільного пострадянського авто-
ритарно-олігархічного простору, 
що є безперечним позитивом, хо-
ча й не виключає можливого руху 
в цьому напрямку в майбутньому.  

З іншого боку, завершені пере-
говори щодо змісту Угоди по асо-
ціацію з ЄС, і тепер потрібні лише 
політична воля та готовність до 
виконання своїх зобов’язань, аби 
цей документ перетворився на 
реальність і став дороговказом на 
шляху демократичних перетво-
рень у нашій країні. 

Визначальною подією року ста-
ли парламентські вибори, які хо-
ча й викликали критику експертів 
та міжнародних організацій через 
використання адміністративного  
ресурсу, підкуп виборців та нама-
гання вплинути на підрахунок го-

лосів, але засвідчили, що вибори 
залишаються інструментом на-
родного впливу на політичну сис-
тему і не перетворюються на 
ширму для легалізації рішень 
вузького кола осіб, як це сталось 
у деяких країнах колишнього Со-
юзу РСР.  

Так само слід зауважити, що не 
зважаючи на несприятливу між-
народну кон’юнктуру та внутрішні 
суперечності, Україна утрималась 
від обвалу економіки, оголошен-
ня дефолту та знецінення націо-
нальної грошової одиниці. Не 
справдились прогнози скептиків і 
щодо бюджетної кризи та початку 
масової затримки виплати заро-
бітної плати та пенсій. 

Рік також відзначився продов-
женням правових реформ. 

Наприкінці року запрацював но-
вий Кримінально-процесуальний 
кодекс України, на який поклада-
ється багато сподівань.  

І хоча цей документ і справді є 
прогресивним, порівняно з лата-
ним-перелатаним КПК радянської 
України, не варто забувати, що 

давно вже працюють і новий Ци-
вільний процесуальний кодекс, і 
Кодекс адміністративного судо-
чинства, але правовою державою 
в європейському розумінні цього 
поняття наша країна не стала.   

Ухвалений поспіхом новий за-
кон «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність» поки що спричи-
нив розкол в адвокатурі та про-
ведення двох альтернативних ад-
вокатських з’їздів, замість об’єд-
нання людей спільної професії. 
Втім, звинувачувати у цьому ли-
ше законотворців та представ-
ників влади було б несправед-
ливим: очевидно, «рейдерське» 
мислення надто глибоко потра-
пило в адвокатське середовище і 
для декого є неприйнятним той 
факт, що важливі рішення мають 
прийматись на відповідних збо-
рах, а не збори мають озвучувати 
рішення, заздалегідь ухвалені 
окремими особами. 

Напевно, без розуміння того, 
що доки закони сприйматимуться 
лише як інструмент особистого 
збагачення та вирішення приват-
них проблем, їх зміст мало впли-
ватиме на поліпшення нашого 
життя. 

В 2013 році нас чекають нові 
перетворення – змінюється сис-
тема реєстрації прав власності на 
нерухоме майно, починає діяти 
нова редакція закону про бан-
крутство, запрацює новий закон 
про громадські організації. Час 
покаже, чи дійсно вони стануть 
запорукою тих справді револю-
ційних змін, для яких задумував-
лись. 

В будь-якому разі ми продов-
жуємо рухатись вперед, змінюва-
тись та усвідомлювати своє місце 
у цьому бурхливому та неодно-
значному світі. 

Тож хочеться побажати усім чи-
тачам натхнення, витримки та 
благополуччя у новому 2013 році. 
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРІ: 
 
Промова Посла ЄС з нагоди 
вручення Нобелевсько ї премії 
 

Як в ідомо у 2012 році Нобелевська прем ія  миру 
була присуджена Європейському Союзу. З нагоди 
вручення премії 10 грудня 2012 року у Д иплома-
тичній академії України виступив Посол ЄС Я н 
Томбінські. 

 
Шановний пане Перший віце-прем’єр-мін істре,  
Ваші Високоповажності Панов е Посли, 
Ваше Блажес тво, Ваша Святосте, шановні голови 
Церков,  шановний пане Муфтій,  
Шановні пані та панове,  
Це честь і привілей в ітати Вас з нагоди церемонії 
вручення Європейському  Союзу Нобелівс ької 
премії м иру 2012 року тут, у Києв і, в  Диплома-
тичній академії України. 
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Європейський вектор: поглиб-
лення замість розширення  
 

Світова криза 2008-2009 років виявила низку 
проблем в організації економічних та політичних 
процесів в Євросоюзі. Хоча підписання у 2007 р. 
Лісабонської угоди заклало необхідне підґрунтя 
для удосконалення організаційних основ ЄС, 
складний та довгий шлях їх реалізації на практиці 
не дозволив Євросоюзу суттєво укріпити свої 
позиції та пом’якшити масштабні наслідки кризи. 

Аналіз подій 2008-2009 рр. та економічної си-
туації, що склалася потім, підтвердив необхідність 
зміни інтеграційного вектору ЄС з розширення на 
поглиблення. Цей процес обумовлений об’єк-
тивною необхідністю – посиленням економічної 
неоднорідності всередині ЄС на фоні послаб-
лення наглядових та контрольних функцій в еко-
номічній сфері. 

За оцінками експертів, розрив у рівнях доходів 
найбідніших та найбагатших країн ЄС сягає 35 
разів. Хоча проблема пошуку нових ринків збуту 
європейської продукції на фоні погіршення показ-
ників економічного зростання залишається однією 
з найбільш актуальних, розширення економічної 
інтеграції за рахунок приєднання до ЄС «слабких» 
країн вже не приваблює ЄС, перш за все, через 
суттєвий тягар проблем та ризиків, які додаються 
до таких кандидатів. 
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Виміри української інтеграції до ЄС 
 

Наскільки Європейський Союз важливий для 
України, а Україна значуща для Європи? Часто 
дискусії з цього приводу стосуються насам-
перед або навіть виключно економічної користі 
україно-європейського співробітництва. Проте 
низка політичних аспектів не менш важлива, 
ніж фінансово-торговельні та соціальні ризики 
й вигоди поступового входження України в єв-
ропейські структури. 

По-перше, Україна досі є відносно ізольо-
ваною країною в системі міжнародних відносин. 
Вона – хоча і є членом таких організацій, як 
ООН, СОТ, ОБСЄ, Рада Європи – залишається 
поза основними економічними блоками та вій-
ськовими союзами північної півкулі. Врахо-
вуючи в контексті практики інших країн цього 
регіону таке нетипове становище, будь-яке
подальше зближення між Брюсселем і Києвом 
можна тільки вітати. 
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ЄС ЗАОХОЧУЄ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ «ПРИХОВАНОГО ПАЛИВА» 

Україна зобов’язалась підвищити 
роль відновлюваних джерел енер-
гії. До 2020 року частка відновлю-
вальних джерел в її загальній 
енергетичній структурі має досягти 
11%. Крім того, країна володіє річ-
ним потенціалом енергозбережен-
ня, що дорівнює 30 млрд. кубомет-
рів природного газу. Ці дві тези бу-
ли ключовими під час «IV Міжна-
родного інвестиційного бізнес-фо-

руму з енергоефективності та від-
новлюваної енергетики», що від-
бувся 6-9 листопада у Києві, і був 
організований Державним агент-
ством з енергоефективності та 
енергозбереження України за під-
тримки ЄС. Вальтер Третон, керів-
ник програм допомоги «Енерге-
тика, транспорт та навколишнє се-
редовище» Представництва Євро-
пейського Союзу, зазначає, що 
Україна має великий потенціал 
енергозбереження. 

Він закликає використовувати її 
«приховане паливо»: найчистіший 
та найдешевший вид енергії, який 
поки лишається не застосованим.  

Вступ України до Європейської 
енергетичної спільноти у лютому 
2011 року допомагатиме інтеграції 
державного енергетичного сектора 

в європейський ринок. Пан Третон 
сподівається, що Національний 
план дій з енергоефективності бу-
де сформований відповідно до До-
говору про Енергетичне співтова-
риство, що стане фактором набли-
ження країни до стандартів ЄС.  
Микола Пашкевич, голова Дер-
жавного аґентства з енергоефек-
тивності та енергозбереження, пе-
реконаний, що мета підвищити 
частку відновлювальних джерел 
енергії до 11% (до 2020 року) є 
досяжною. Він також вважає, що
протягом останніх двох років ми 
здійснили великий стрибок у роз-
витку відновлювальних джерел 
енергії, збільшивши втричі їхню 
загальну потужність – до 500 МВт. 
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ДОКУМЕНТ: 
 

З резолюції Європарламенту 
щодо України від 13.12.12 
 
Європейський парламент: 
… 
1. Висловлює жаль з того факту, що, відповідно до звіту спо-
стерігачів ОБСЄ, ПАРЄ, ПА НАТО та Європарламенту, 
виборча кампанія, виборчий процес та пост-виборчий процес 
не відповідають головним міжнародним стандартам та стали 
кроком назад у порівнянні з загальнонаціональними виборами 
2010 року; 
2. Зазначає, зокрема, окремі аспекти передвиборчого періоду 
(арешт опозиційних лідерів, брак достатнього рівня справед-
ливої конкуренції, спричиненого зловживанням адміністра-
тивним ресурсом, випадками утисків і залякування кандидатів 
та працівників виборчих штабів, брак прозорості у фінансу-
ванні кампанії та партій і відсутністю збалансованого висвіт-
лення в медіа) та порушення й затримки з підрахунком голосів, 
що спричинили крок назад у порівнянні з попередніми 
загальнонаціональними виборами; 
… 
4. Підкреслює, що ефективна співпраця між Україною та ЄС 
може бути реалізована на основі щирого бажання з боку укра-
їнської влади займатися та провести потрібні реформи, зокре-
ма, правової та судової системи з метою повного дотримання 
принципів демократії та поваги до прав людини й фундамен-
тальних свобод, прав меншин та верховенства права; закликає 
до активної та ефективної підтримки процесу реформ з боку 
інституцій ЄС, Ради Європи та Венеціанської комісії; 
5. Занепокоєний щодо зловживання адміністративним ресур-
сом та системою фінансування кампанії, що не відповідали 
міжнародним стандартам, які встановлено Групою країн проти 
корупції Ради Європи (GRECO); закликає новий уряд продов-
жувати посилення положень закону щодо фінансування партій 
задля запровадження більшої прозорості отримання й витра-
чання коштів, повного розкриття джерел та сум витрат кампанії 
та запровадження покарання за порушення положень щодо 
фінансування кампанії; 
6. Закликає Уряд України вирішити проблему з порушеннями 
на виборах, включно з невстановленими результатами у дея-
ких виборчих округах, в діалозі з усіма політичними партіями; 
крім того очікує, що український парламент вирішить недоліки 
закону про вибори у встановленому порядку; очікує, що Вер-
ховна Рада буде працювати з існуючими пропозиціями, що бу-
ли підготовлені попереднім парламентом у співпраці з ЄС та 
Венеціанською комісією; 
7. Висловлює занепокоєння щодо проблем з підрахунком та 
встановленням результатів голосування в кількох одноман-
датних округах; вітає рішення ЦВК не оголошувати результати 
в цих округах й той факт, що українська влада почала вживати 
заходи для проведення нових виборів в цих округах так швид-
ко, як тільки можливо; 
8. Висловлює подальшу підтримку європейському прагненню 
народу України; жалкує, що парламентські вибори не показали 
суттєвого прогресу в просуванні можливостей України в цьому 
відношенні; наголошує, що ЄС залишається відданим співпра-
ці з Україною, включно з роботою з громадянським суспіль-
ством (неурядові організації; релігійні організації тощо) задля 
покращення демократичних інституцій, зміцнення верховен-
ства права, забезпечення свободи медіа та просування необ-
хідних економічних реформ; 
9. Підтверджує зобов'язання ЄС щодо подальшого просування 
стосунків з Україною через підписання Угоди щодо Асоціації як 
тільки українська влада продемонструє рішучі дії та відчутний 
прогрес, про який вже йшлося, можливо до часу проведення 
саміту Східного партнерства у Вільнюсі в листопаді 2013 року; 
зауважує, що прогрес політичної асоціації та економічної інте-
грації залежить від відчутної відданості України демократич-
ним принципам, верховенству права, незалежності судової 
системи та свободи ЗМІ; 
10. Бере до уваги прийняття та підписання закону про все-
український референдум; очікує, що українська влада візьме 
до уваги рекомендації Венеціанської комісії, як тільки вони 
з'являться, задля унеможливлення зловживанням цим зако-
ном; 
… 
13. Вітає підписання зміненої угоди про спрощення візового 
режиму між ЄС та Україною, що представляють явні поліп-
шення у видачі віз громадянам України, у порівнянні з угодою, 
що нині діє; закликає Раду просунутись в діалозі ЄС - Україна 
щодо візової лібералізації до саміту Східного партнерства у 
Вільнюсі в листопаді 2013 року; 
14. Настійно закликає Кетрін Ештон та Штефана Фюле активі-
зувати взаємодію ЄС з Україною та бути відданими подальшій 
роботі з використанням всього потенціалу відносин ЄС з 
Україною для вигоди громадян України та ЄС, зокрема, забез-
печуючи стійкий прогрес в діалозі щодо візової лібералізації; 
15. Вітає висновки засідання Європейської Ради у закордонних 
справах від 10 грудня 2012 року. 

Промова Посла ЄС з нагоди вручення Нобелевської премії 
(продовження, початок див на стор. 1) 

Цього ж дня ми хотіли відкрити 
для Вас двері нового офісу Пред-
ставництва ЄС в Україні – однак, 
коли я бачу, як багато людей зібра-
лося на цей захід, то мушу визнати, 
що у нашому новому будинку немає 
достатньо місця, щоб забезпечити 
Вам належний і достойний прийом. 

Тому я навіть ще більше вдячний 
МЗС України за те, що для нас в ід-
крили двері Дипломатичної академії 
України, де ми можемо спільно 
отримати задоволення в ід цієї істо-
ричної події. 

Перш ніж розпочнеться церемонія 
в Осло, яку ми переглядатимемо, 
дозвольте мені поділитися з Вами, 
деякими думками, навіяними рішен-
ням про врученням Європейському 
Союзу Нобелівської премії миру. 

У різні часи європейської історії 
було зареєстровано спроби об’єдна-
ти частину континенту. В більшості 
випадків, завойовництво було тим 
засобом, який використовувався, 
щоб насадити домінування однієї 
країни над великою частиною Євро-
пейської території. Знадобилося дві 
світові війни, обидві з яких народи-
лися у Європі й обидві через Євро-
пу, аби усвідомити, що тривалий 
мир вимагає співпраці, яка спира-
ється на верховенство права і на 
принцип рівних прав між партне-
рами. З трагічного досвіду воєн Жан 
Моне зробив висновок, що єдиний 
спосіб позбутися в ійни як інстру-
менту політики полягає в об’єднанні 
людей: «Ми не створюємо коаліції 
держав, ми об’єднуємо людей». 

Лише через кілька років після за-
вершення Другої світової війни було 
все ще непросто подолати відмін-
ності й змусити учорашніх ворогів 
сісти за один стіл і почати спільно 
кувати майбутнє. Потрібні були ін-
ституції, щоб забезпечити міцність 
спільної роботи. І вони були створе-

ні не для того, щоб вести перегово-
ри, а щоб находити рішення у в ідпо-
відь на проблеми громадян: як за-
безпечити тривалий мир, економіч-
ний розвиток і стабільність. У сво-
єму коментарі після оголошення 
рішення Нобелівського комітету 
Турбйорн Ягланд (Голова Норвезь-
кого Нобелівського комітету) заявив, 
що Європейський Союз, з його попе-
редниками та інституціями, «допоміг 
перетворити колись розкраяну Єв-
ропу з континенту війни на конти-
нент миру». 

Шлях від закладення основи того, 
чим сьогодні є Європейський Союз і 
до святкування вручення йому Пре-
мії миру, від шести націй-заснов-
ниць до незабаром двадцяти вось-
ми країн-членів, був непростим. Де-
які європейські країни змушені були 
відмовитися від своїх колоніальних 
амбіцій, інші повинні були переос-
мислити свій спосіб дії у світі, що 
змінюється, а деяким потрібно поз-
бутися авторитарних режимів.  

Протягом майже чотирьох десяти-
літь після війни європейський конти-
нент розділяла Залізна завіса від 
Щецина на півночі до Трієста на 
Півдні. У той час, як західна частина 
континенту поступово здійснювала 
інтеграцію своєї політики, корис-
туючись підтримкою та захистом 
Сполучених Штатів Америки, Східна 
частина не могла брати участі у 
цьому процесі. Рішення, що прий-
малися комуністичними лідерами у 
Москві, позбавляли мільйони євро-
пейців свободи, демократії та дея-
ких фундаментальних прав людини. 
Багато були тих, хто намагалися пе-
рейти через штучну лінію розподілу, 
як би добре її не захищали тисячі 
солдатів. Деякі таки заплатили най-
вищу ціну за своє бажання жити як 
вільні люди – ми маємо віддати їм 
шану серед інших батьків-заснов-

ників Європейського Союзу, осо-
бливо сьогодні, з нагоди Дня прав 
людини. 

Бажання подолати повоєнний по-
діл Європи та отримати шанс стати 
частиною вільного світу були рушій-
ною силою Європейської Осені на-
родів 1989 року. Рух, розпочатий 
польськими робітниками з «Солідар-
ності», зробив можливим возз’єд-
нання Німеччини та припинення Хо-
лодної війни. Для народів, яким бу-
ло дозволено вільно приймати рі-
шення щодо свого майбутнього, Єв-
ропейські Співтовариства виявили-
ся найкращим способом модерні-
зації й адаптації до викликів май-
бутнього, а також для кращого за-
хисту демократії та прав громадян. 
Майже мирна трансформація Схід-
ної Європи – хоча ми не повинні за-
бувати про жорстокості Балканських 
воєн і трагічні події в Румунії – стала 
ще одним підтвердженням правиль-
ного вибору, зробленого засновни-
ками Європейського проекту. 

Незабаром у Європейському Со-
юзі буде 28 членів, і він залиша-
ється відкритим для інших країн, які 
прагнуть розділити спільну долю та 
в ідповідальність.  Далеко вперед 
просунулися переговори про вступ 
Ісландії до ЄС, у цьому ж напрямку 
рухається Чорногорія, і незабаром 
наступною буде Сербія. Я твердо 
переконаний, що ця перспектива за-
лишається відкритою і для України 
та пропонує перевірений двигун мо-
дернізації для величезного потен-
ціалу цієї країни та її громадян. 

Зі збільшенням кількості членів 
ЄС, змінюється природа Європей-
ської інтеграції. Кожна країна робить 
свій внесок у складність і багатство 
європейської конструкції, кожна кра-
їна має право бути визнаною рівним 
і цінним членом співтовариства. 

Спираючись на минулі досягнен-
ня та навчаючись на невдачах, Єв-
ропейський Союз завжди залишати-
меться незакінченою і недоскона-
лою структурою, як недосконалими 
є його члени з усіма їхніми вадами. 
Сьогодні Європейський Союз стоїть 
перед багатьма труднощами та на-
пруженими ситуаціями, які переваж-
но є наслідком помилок, зроблених 
у минулому. Пам’ятаючи про досвід 
європейської історії, ми, тим не мен-
ше, можемо радіти тому, що розгля-
даються питання рівнів боргу, різни-
ці цін пропозиції та попиту й еле-
ментів монетарної політики, а не пе-
ресування військ територією Євро-
пи. Ми повинні гордитися і бути ща-
сливими тому, що історія дає нам 
шанс побачити на власні очі, що 
мечі перетворилися на рала, а спи-
си на серпи. Наші батьки та діди 
дійсно прожили значно складніші 
часи. 

(З сайту Представництва ЄС)

ЄС ЗАОХОЧУЄ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ «ПРИХОВАНОГО ПАЛИВА»  

(продовження, початок див. на стор.1) 
ЄС не лише просуває змін в енерге-
тичному секторі, , але й фінансово їх 
підтримує. Завдяки проекту SPINE, 
що реалізується за підтримки ЄС, 
Черкаси завершили першу фазу від-
новлення історичної будівлі 1892 р. з 
дотриманням стандартів енергозбе-
реження. Проект підтримує викорис-
тання відновлювальних джерел 
енергії та енергоефективних техно-
логій і матеріалів у реставрації істо-
ричних будівель. Це важливо: в ЄС 
будівлі споживають 40% енергії, а в 
сусідніх країнах- партнерах навіть 

більше. Проект з бюджетом понад 
725 000 євро також проводить енер-
гетичний аудит, оцінку регулятивних 
механізмів та сприяє підвищенню 
рівня обізнаності в енергозбереженні 
– все це в рамках Програми сталого 
міського розвитку ЄС CIUDAD 
(«Співпраця для розвитку міст та 
діалогу»), частиною якої є проект 
SPINE. 19 листопада учасники про-
грами підписали протокол SPINE на 
міжнародній конференції  у Києві. 
Таким чином вони зобов’язалися 
продовжити співробітництво та впо-

рядкувати процес відновлення істо-
ричних будівель та міських центрів 
навіть після завершення ініціативи. 
Лише в Україні проекти сталого 
енергетичного розвитку отримали 
фінансування ЄС на суму 150 міль-
йонів євро. Підвищення енергоефек-
тивності та застосування відновлю-
вальних джерел енергії також має 
економічні переваги: вони можуть 
збільшити прибутковість кожного біз-
несу. Все це відкриває нові пер-
спективи зеленої економіки, яку ЄС 
підтримує в усьому світі. 



ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР: ПОГЛИБЛЕННЯ ЗАМІСТЬ РОЗШИРЕННЯ 
(продовження, початок див. на стор. 1) 

У свою чергу, в громадянських сус-
пільствах країн, які оголосили про 
свої євроінтеграційні наміри за часів 
зміцнення економічної та політичної 
могутності ЄС, розгорнулися дискусії 
щодо майбутнього Євросоюзу та до-
цільності зміни власного зовнішньо-
політичного курсу. Особливо гостро 
постають такі питання на фоні по-
глиблення кризи єврозони та нама-
гань урядів країн-членів ЄС убезпеч-
чити національні економіки. 

Слід зазначити, що поглиблення ін-
теграційних процесів в ЄС вимагає 
відповідних інституційних змін у сис-
темі забезпечення економічної і полі-
тичної стабільності Євросоюзу. 

Враховуючи, що основним джере-
лом загроз економічній безпеці ЄС 
під час фінансово-економічної кризи 
2008-2009 років став фондовий ри-
нок, країнами Євросоюзу було виз-
нано необхідність посилення контро-
лю та нагляду за цією сферою. 

На саміті ЄС у грудні 2009 р. було 
ухвалене принципове рішення про 
створення нової наднаціональної ар-
хітектури нагляду і контролю за фі-
нансовими ринками, основу яких ма-
ли складати Європейська рада аналі-
зу системних ризиків (European Sys-
temic Risk Board, ESRB) та Євро-
пейська система фінансових контро-
лерів (European System of Financial 
Supervisors, ESFS). На даний час 
можна підвести перші результати їх 
функціонування. 

Європейська рада аналізу систем-
них ризиків як незалежний орган ЄС 
була створена в межах запровад-
ження нагляду за фінансовими рин-
ками на рівні ЄС з метою запобігання 
або пом’якшення наслідків системних 
ризиків для фінансової стабільності в 
Євросоюзі. Вона має сприяти нор-
мальному функціонуванню внутріш-
нього ринку і тим самим забезпечити 
стійкий внесок фінансового сектора в 
економічне зростання. 

Діяльність цієї інституції забезпечу-
ється Європейським центральним 
банком, а місцем розташування виз-
начено Франкфурт-на-Майні. На да-
ний час Головою ESRB є Жан-Клод 
Тріше, президент Європейського 
центрального банку. 
Хоча з моменту прийняття принци-
пового рішення про утворення ESRB 
минуло вже чимало часу, процес ста-
новлення цієї інституції ще триває.  

Європейська система фінансових 
контролерів являє собою нову струк-
туру нагляду за фінансовими ринка-
ми ЄС. До складу ESFS увійшли три 

новостворені установи: Європейсь-
кий орган з банківської діяльності 
(European Banking Authority, EBA), 
Європейський орган із страхування 
та пенсійного забезпечення (Euro-
pean Insurance and Occupational Pen-
sions Authority, EIOPA) і Європей-
ський орган з цінних паперів та фон-
дового ринку (European Securities and 
Markets Authority, ЕСМА), замінивши 
відповідно Європейський комітет бан-
ківського нагляду (CEBS), Європей-
ський комітет страхового та пенсій-
ного нагляду (CEIOPS) та Європей-
ський комітет регуляторів ринку цін-
них паперів (CESR). 

Основним завданням агенцій є на-
гляд за діяльністю банків, фінансових 
і страхових компаній, пенсійних фон-
дів. До функцій ESFS належить кон-
троль за виконанням загальноєвро-
пейських банківських правил, а також 
моніторинг виконання екстрених ан-
тикризових заходів. 

Нова система нагляду за фінансо-
вими ринками ЄС базується на прин-
ципах партнерства, гнучкості і підпо-
рядкованості, покликана зміцнити до-
віру між національними наглядовими 
органами, гарантуючи, крім іншого, 
відповідність їх дій потребам забез-
печення фінансової стабільності. 

Як і у випадку з ESRB, наразі зара-
но говорити про повноцінну діяль-
ність ESFS та її помітний внесок у по-
долання наслідків фінансово-еконо-
мічної кризи 2008-2009 рр., а також у 
вирішення поточних кризових явищ в 
єврозоні, обумовлених, перш за все, 
критичним розбалансування держав-
них фінансів окремих країн (Греції, Ір-
ландії, Італії, Португалії та ін.). 

Процес утворення нових наднаціо-
нальних органів Євросоюзу не обме-
жується лише фінансовою сферою. 
Так, у рамках дискусії щодо інсти-
туційного забезпечення макроеконо-
мічної та макрофінансової стабіль-
ності привертають увагу ініціативи 
Німеччини та Франції щодо форму-
вання «економічного уряду» ЄС. На 
даний час принципової згоди щодо 
цього питання немає: на тлі заго-
стрення проблем у єврозоні, обу-
мовлених борговою кризою в Греції, 
суттєво посилюються позиції против-
ників поглиблення економічної інте-
грації,  які виступають за обмеження 
повноважень наднаціональних струк-
тур, а в країнах-донорах послаблю-
ється підтримка населенням політики 
правлячих сил. 

Очевидно, що економічні проблеми 
такого рівня, з якими на даний час 

стикається ЄС, країни-члени вже не в 
змозі вирішити самостійно: потрібне 
об’єднання зусиль – і не лише на 
рівні Співтовариства. На сьогодні 
провідні країни світу (G 20 спільно з 
МВФ та Всесвітнім банком) почали 
розробку плану порятунку єдиної 
європейської валюти, який, за попе-
редніми даними, передбачає заходи 
з рекапіталізації нестійких банків, 
збільшення фінансових коштів, що 
знаходяться в розпорядженні Євро-
пейського фонду фінансової стабіль-
ності, з нинішніх 440 мільярдів до 
3 трильйонів євро і здійснення плано-
мірного дефолту Греції за умови, що 
ця країна залишиться в єврозоні (The 
Sunday Times, 25 вересня 2011 р.). 

Допомагаючи країнам Євросоюзу 
вирішити боргові проблеми, суттєво 
розширює свою присутність на євро-
пейських ринках Китай. На цей час 
Китаю належить більше 10 % дер-
жавних боргових зобов’язань Іспанії. 
У  цілому, за оцінками Finan-cial 
Times, китайські банки вже викупили 
боргових зобов’язань країн ЄС на 
суму майже 630 млрд євро, що 
складає 7 % зовнішньої за боргова-
ності ЄС. 

Європа для Китаю – один з най-
важливіших ринків, на який спрямо-
вується 28 % китайського експорту, а 
отже, послаблення ЄС та євро – не в 
інтересах Китаю. Інвестуючи в євро-
пейські активи, Китай вирішує не 
лише економічні питання (серед яких 
диверсифікація валютних резервів, 
реалізація низки проектів у реаль-
ному секторі тощо), а й намагається 
досягти певних політичних цілей: 
отримання статусу країни з ринковою 
економікою, скасування обмежень на 
експорт високих технологій у сфері 
воєнної техніки тощо. 

У свою чергу, європейські країни, 
відчуваючи сьогодні гостру потребу у 
фінансових ресурсах для подолання 
боргової кризи, поки що не здатні 
активно протистояти натиску Китаю. 

Тож замість долучення до свого 
складу нових членів, ЄС моє все 
більше зосереджуватись на об’єд-
навчих процесах в Євросоюзі. 
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НОВИНИ: 
 
Україна  прийняла головування в 
ОЧЕС 

 
У  Стамбулі в ідбулася церемонія передач і 

Україні головування в  Організації Чорном орського 
економічного співробітництва (ОЧЕС), яке офіцій-
но розпочнетьс я 1 січня 2013 року, передає 
УНІАН.  

Процес  Чорноморського економічного співро-
бітництва (ЧЕС) був започаткований 25 червня 
1992 року з  підписанням його країнами – учас-
ницями Стамбульської декларації та Босфорської 
заяви. 5 червня 1998 року на Ялтинському саміт і 
ЧЕС було укладено Статут Організації ЧЕС.  

Складовими інституціями ОЧЕС є: Парла-
ментська Асамблея (ПАЧЕС), Чорноморський 
банк торгівлі та розвитку (ЧБТР),  Ділова рада (ДР 
ЧЕС) та Міжнародний центр чорноморських до-
сліджень 

Членами ОЧЕС у даний час є 12 країн: Азер-
байджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Гру-
з ія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина 
та Україна.  

Головування України в ОЧЕС триватиме з 1 
січня по 30 червня 2013 року.  

Також Генеральним секретарем  ПАЧЕС обрано 
представника України Кирила Третяка. 

Центри європейської інформації 
обговорили свою роботу  

 
«Права людини і громадянина: практики ЄС і 

українські перспективи» такою була тема круглого 
столу, що відбувся 18 грудня 2012 року в кон-
ференц-залі Дніпропетровської обласної наукової 
бібліотеки У заході взяли участь експерти, пред-
ставники громадських організацій та Центрів 
європейської інформації Кременчука, Чернігова, 
Кіровограда, Харкова, Дніпропетровська та Чер-
нівців.  

Організаторами круглого столу виступили Ме-
режа центрів європейської інформації України та 
Товариство «Український Народний Дім в Чер-
нівцях» у співпраці з Дніпропетровською об-
ласною універсальною науковою бібліотекою за 
підтримки Європейської програми Міжнародного 
фонду «Відродження».  

До участі у круглому столі долучились пред-
ставники Центрів європейської інформації з різ-
них областей (Кіровоградської, Кременчуцької, 
Чернігівської), громадських організацій (з Хар-
кова, Дніпродзержинська та Павлограда).  
 

             (за матеріалами «Європейського Простору») 

 

Економічний прогноз на 2013 рік: 
ситуація в ЄС покращується 
 

З Єврозони надходять хороші новини. 
Рейтинг Греції покращився – американське рей-

тингове агентство Standard & Poor's підвищило 
рейтинг кредитоспроможності Греції на шість по-
зицій з "часткового кредитного дефолту" до оцінки 
B-/B. Причиною цього стала впевненість S&P у 
тому, що Європейський економічний та валютний 
союз вирішив утримати Грецію в Єврозоні. Агент-
ство позитивно відзначило й заходи економії, ужи-
ті урядом Афін. Прогнози щодо нової рейтингової 
оцінки Греції стабільні. Це означає, що ця оцінка 
не повинна змінюватися у найближчі місяці.  

За допомогою викупу облігацій Греція змогла 
скоротити свої борги на близько 20 мільярдів єв-
ро. Це було передумовою для отримання країною 
допомоги розміром 34,4 мільярда євро. Та незва-
жаючи на це, Міжнародний союз банків застері-
гає, що ситуація в країні залишається ризико-
ваною. У наступному році ВВП Греції, судячи з 
оцінок, знизиться на 4-5 відсотків, а нові заходи 
економії вчергове загрожують соціальними нега-
раздами.  

Німеччина: покращення бізнес-клімату - за оцін-
ками німецьких підприємців, стан німецької еконо-
міки покращується. Найважливіший у країні індекс 
бізнес-клімату, що складається експертами мюн-
хенського інституту економічних досліджень ifo, 
вдруге демонструє поліпшення економічної ситуа-
ції у ФРН. За даними ifo, індекс ділового клімату 
Німеччини піднявся від 101,4 до 102,4 пунктів.  

(Інна Завгородня Deutsche Welle)

Шановні представники природоохоронної громадськості! 

Відповідно до п. 7 Положення про громадську раду організа-
цій природоохоронного спрямування при Державному управ-
лінні охорони навколишнього природного середовища в Дніпро-
петровській області (далі Положення) закінчився строк повнова-
жень ради. Новий склад громадської ради формується на уста-
новчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандида-
тури, які добровільно заявили про бажання брати участь у робо-
ті громадської ради та внесені інститутами громадянського сус-
пільства. До складу громадської ради можуть бути обрані інсти-
тути громадянського суспільства, які не є підприємницькими, 
здійснюють діяльність у сфері охорони навколишнього природ-
ного середовища на території Дніпропетровської області. 

Також, відповідно до п.8. Положення сформовано ініціативну 
робочу групу з підготовки установчих зборів для оновлення 
складу громадської ради при Державному управлінні охорони 
навколишнього природного середовища в Дніпропетровській 
області: Єдаменко Сергій Володимирович – голова; Бєгічев Сер-
гій Вікторович; Грицан Юрій Іванович; Клименко Крістіна Вален-
тинівна; Московка Ірина Юріївна; Пристромко Петро Сергійович; 
Старишко Олена Миколаївна – секретар; Тихомирова Тетяна 
Авенирівна. 

Для участі в установчих зборах щодо формування нового 
складу громадської ради організацій природоохоронного спря-
мування необхідно надати наступні документи: 
1. Заява в довільній формі, підписана уповноваженою особою 
керівного органу інституту громадянського суспільства 

2. Рішення керівника інституту громадянського суспільства, 
якщо інше не передбачено його установчими документами, про 
делегування представника для участі в установчих зборах, по-
свідчене печаткою (у разі наявності) 
3. Біографічна довідка делегованого представника інституту 
громадянського суспільства  
4. Копії документів, що підтверджують легалізацію інституту гро-
мадянського суспільства  
5. Інформація про результати діяльності інституту громадян-
ського суспільства протягом останніх двох років  

Документи подаються до 18.01.2013 р. включно до прес-
служби Державного управління охорони навколишнього приро-
дного середовища в Дніпропетровській області (м. Дніпропет-
ровськ, вул. Лабораторна, 69) або до приймальні Товариства 
охорони природи (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемо-
ги, 38). В цей же строк вони можуть бути направлені за вказа-
ними адресами рекомендованим листом.  

Відповідальні особи за прийняття документів: Старишко Оле-
на Миколаївна, Московка Ірина Юріївна. Контактні телефони: 
(056) 46-41-61, 374-22-97. E-mail: priroda_dnepr@ukr.net 

Установчі збори відбудуться 28.01.2013 р. у приміщенні Дер-
жавного управління охорони навколишнього природного середо-
вища в Дніпропетровській області о 15-00. Місце і час прове-
дення зборів можуть бути уточнені. 

Ініціативна група з проведення установчих зборів
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ОБЪЯВЛЕНИЕ: 
 
16.01.2013 г. в 11:00 по адресу г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 38 (зал торгов ІІ этажа) состоится 
повторный аукцион по методу снижения цены по продаже недвижимого и движимого имущества. 
Организатор аукциона: Товарная биржа «УМТБ» (г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 38, время работы: с 
10:00 до 16:00, телефон (056) 780-44-26, факс (056) 374-22-97). 
Лот № 1. Недвижимое имущество – Днепродзержинский завод по изготовлению специальных конструкций, в 
целом состоящий из: Цеха металлоконструкций и Административно-бытового корпуса (лит. А-4) общей пл. 
12 327,2 кв.м., Ремонтно-механических мастерских (лит. В-1) общей пл.1 699,4 кв.м., Цеха металлоконструкций 
(лит. Г-1) общей пл.305,9 кв.м., Уборной (лит. І-1) общей пл. 5,2 кв.м., Ограждения № 1, Ворот № 2 - № 5; адрес: 
Днепропетровская обл., г. Днепродзержинск, Западный проезд, 2-б, расположенный на земельном участке 
площадью 5,0437 га (кадастровый № 1210400000:01:022:0087); старт. цена:  5 265 850,00 грн. без НДС. Гарант. 
взнос: 526 585 грн.  
Движимое имущество, находящееся по адресу Днепропетровская обл., г. Днепродзержинск, Западный проезд, 2-б, 
а именно: 
Лот № 2. Комплекс движимого имущества: 1. Электродуговое оборудование, изготовленное по специальному 
заказу 2008 г/в, 2. Электродуговое оборудование, изготовленное по специальному заказу 2008 г/в; 3. Электро-
дуговое оборудование, изготовленное по специальному заказу 2008 г/в; 4. Электродуговое оборудование, изго-
товленное по специальному заказу 2008 г/в; 5. Электродуговое оборудование, изготовленное по специальному зака-
зу 2008 г/в; 6. Электродуговое оборудование, изготовленное по специальному заказу 2008 г/в; 7. Газоплазменное 
оборудование для напыления проволокой с прецизионным управлением продуктивностью напыления, 2008 г/в; 
8. Газоплазменное оборудование для напыления проволокой с прецизионным управлением продуктивностью 
напыления, 2008 г/в; 9. Газоплазменное оборудование FST FPS для порошкового напыления; 10. Газоплазменное 
оборудование FST FPS для порошкового напыления; 11. Централизованная система охлаждения цикла модель 
HGM-160/2ASX, №0804152-0804165, 2008 г/в достаточная для одновременной работы систем HVOF HV-50 двух 
плазменных систем АР-50; 12. Камера для дробеструйной подготовки поверхности, № У-4881, 2008 г/в, в т.ч. - 
камера размером 5,0х5,0х4,0 метра для дробеструйной обработки разных деталей, с двойными боковыми и 
верхними раздвижными дверьми с системой абразивной очистки нагнетательного типа модель LP2500, со 
встроенным пылесборником, а так же с вращателем с программным управлением для деталей весом 2 тонны, 
диаметр 12000мм; 13. Камера для дробеструйной подготовки поверхности, №У-4882, 2008 г/в, в т.ч. - камера 
размером 5,0х5,0х4,0 метра для ручной дробеструйной обработки  деталей, с двойными боковыми и верхними 
раздвижными дверьми с системой абразивной очистки модель LP2500, со встроенным пылесборником, обеспечена 
средствами защиты дробеструйщика; 14. Камера для напыления шаров запорных арматур, вкладышей 
подшипников скольжения и прочих деталей общего назначения, размером 5,0х5,0х4,0 метра, с двойными боковыми 
и верхними раздвижными дверьми и со встроенным вращателем, в т.ч.: пылесборник 4RС64, объем 24000 л; 
система напыления НV-50 HVOF; PF-50 порошковый питатель; IRB2400 шестиосевой робот-манипулятор к 
системе напыления HV-50; вентилятор на воздушный поток 20000 м.куб./час; 15. Камера для напыления деталей 
турбин и авиадвигателей, с двойными боковыми и верхними раздвижными дверьми, оборудованная вращателем с 
программным управлением для деталей весом до 0,5 тонн.; 16. Камера для напыления деталей  типа вал длиной до 
12 метров, размером 16,0х5,0х4,0 метров, с двойными боковыми и верхними раздвижными дверьми, 
оборудованной вращателем с расстоянием между центрами 12 метров, для деталей  весом до 10 тонн.; 17. Камера 
для напы-ления деталей типа вал длиной до 4,5 метров, размером 8,0х5,0х4,0 метра, с двойными боковыми и 
верхними раздвижными дверьми, оборудованная вращателем с расстоянием между центрами 4,5 метра, для деталей 
весом до 5 тонн, диаметром до 1,2 метра; 18. Камера для дробеструйной обработки деталей типа вал длиной до 12 
метров, размером 16,0х5,0х4,0 метра, с двойными боковыми и верхними раздвижными дверьми - № 7056, со 
встроенным пылесборником, оборудованная вращателем с расстоянием между центрами 12 метров, для деталей 
весом до 10 тонн - сер. №SLO18, системой дробеструйного очищения магнитального типа; 19. Камера для 
напыления деталей турбин и  авиадвигателей, размером 2,7х2,7х2,3 метров, с двойными боковыми дверьми, с 
вентиляцией на воздушный поток 20000 м.куб/час, с кассетным пылесборником сер. № G0813300, оборудованная 
вращателем для деталей весом до 0,5 тонн, включая стационарно смонтированное электродуговое оборудование, 
изготовленное по специальному заказу на производ-стве FST (Нидерланды) с запатентованной системой 
управления электрической дугой – сер. № 261, систему газопламенного оборудо-вания для напыления FST FPS для 
порошкового напыления – сер. № 0181, два порошковых питателя PF-50 - сер. № 05021, 05022; 20. Камера 
размером 1,5х2,1х2,4 метра для дробеструйной обработки разных деталей, с двойными боковыми дверьми – сер. 
№Y-4921, со встроенным пылесборником, оборудованной вращателем с программным управлением для деталей 
весом 2 тонны; 21. Электродуговое оборудование, изготовленное по специальному заказу на производстве FST 
(Нидерланды) с запатентованной сис-темой управления электрической дугой; 22. Электродуговое оборудование, 
изготовленное по специальному заказу на производстве FST (Нидерланды) с запатентованной системой управления 
электрической дугой; Старт. цена:  6 048 475,00 грн. без НДС. Гарант. взнос: 604 847,50 грн. Лот № 3. Кран 
мостовой электрический, 32,5 тонный, 1986 г/в; старт. цена: 141 370,00 грн. без НДС. Гарант. взнос: 14 137,00 грн. 
Лот № 4. Кран мостовой электрический, 32,5 тонный, 1986 г/в; старт. цена: 141 370,00 грн. без НДС. Гарант. взнос: 
14 137,00 грн. Лот № 5. Кран мостовой электрический, 32,5 тонный, 1986 г/в; старт. цена: 141 370,00 грн. без НДС. 
Гарант. взнос: 14 137,00 грн. Лот № 6. Кран мостовой, 10 тонный, 1985 г/в; старт. цена: 35 970,00 грн. без НДС. 
Гарант. взнос: 3 597,00 грн. Лот № 7. Кран 10с-22,5-10УЗ; ТУ24-9-455-76 1979 г/в; старт. цена: 35 970,00 грн. без 
НДС. Гарант. взнос: 3 597,00 грн. Лот № 8. Кран 10с-22,5-10УЗ; ТУ24-9-455-76 1979 г/в; старт. цена: 35 970,00 грн. 
без НДС. Гарант. взнос: 3 597,00 грн. Лот № 9. Кран мостовой 5 тонный 1977 г/в; старт. цена: 24 420,00 грн. без 
НДС. Гарант. взнос: 2 442,00 грн. Лот № 10. Вентилятор металлический, центробежный; старт. цена: 22 440,00 грн. 
без НДС. Гарант. взнос: 2 244,00 грн. Лот № 11. Вентилятор металлический, центробежный; старт. цена: 22 440,00 
грн. без НДС. Гарант. взнос: 2 244,00 грн. Лот № 12. Машина ПКФ газорезка 3,5х2,5; старт. цена:  58 820,00 грн. без 
НДС. Гарант. взнос: 5 882,00 грн. Лот № 13. Трансформаторная подстанция ТМЗ 636; старт. цена: 36 810,00 грн. 
без НДС. Гарант. взнос: 3 681,00 грн. Лот № 14. Специальный манипулятор для работы в ограниченном простран-
стве; старт. цена:  98 000,00 грн. без НДС. Гарант. взнос: 9 800,00 грн. Лот № 15. Ножницы кривошипные листовые 
с наклонным ножом для резки листа 16х3150, модель 3222 1991 г/в; старт. цена: 94 680,00 грн. без НДС. Гарант. 
взнос: 9 468,00 грн. Лот № 16. Гидравлический кромкогибочный станок с открытой С-образной станиной DEC-
630A. 1989 г/в; старт. цена: 167 780,00 грн. без НДС. Гарант. взнос: 16 778,00 грн. Лот № 17. Вертикально-
фрезерный станок 6Т12, 1987 г /в; старт. цена: 86 050,00 грн. без НДС. Гарант. взнос:  8 605,00 грн. Лот № 18. Ради-
ально-сверильный  станок  2М55,  1987  г/в;  старт. цена: 129 070,00 грн. без НДС. Гарант. взнос: 12 907,00 грн.  
Лот № 19. Станок 7216Г продольно-строгательно-фрезерный, 1989 г/в; старт. цена: 103 290,00 грн. без НДС. 
Гарант. взнос: 10 329,00 грн. Лот № 20. Станок токарно-винторезный КЖ-16134, 1982 г/в; старт. цена: 426 690,00 
грн. без НДС. Гарант. взнос: 42 669,00 грн. Лот № 21. Станок токарно-винторезный КЖ-16100, 1984 г/в; старт. 
цена: 355 280,00 грн. без НДС. Гарант. взнос: 35 528,00 грн. Лот № 22. Кромкогибочный Пресс типа РКХА 
315/5600 (РА) Pels, зав. №910-262, 1989 г/в; старт. цена: 93 650,00 грн. без НДС. Гарант. взнос: 9 365,00 грн.  
Лот № 23. Листовые ножницы NTH-C, зав. №123, 1986 г/в; старт. цена: 198 840,00 грн. без НДС. Гарант. взнос: 
19 884,00 грн. Лот № 24. Универсальный токарный станок С13МВ (РМЦ 3000); старт. цена:  26 120,00 грн. без 
НДС. Гарант. взнос: 2 612,00 грн. Лот № 25. Станок круглошлифовальный для коленвалов 3Д423; старт. цена: 
53 350,00 грн. без НДС. Гарант. взнос: 5 335,00 грн. Лот № 26. Специальный токарно-винторезный станок, 
РТ25МС2, 1989 г /в; старт. цена: 72 570,00 грн. без НДС. Гарант. взнос:  7 257,00 грн. Лот № 27. Специальный 
токарно-винторезный станок, РТ100ВЦ.500, 1993 г/в; старт. цена: 81 380,00 грн. без НДС. Гарант. вз нос: 8 138,00 
грн. Лот № 28. Универсальный токарно-винторезный станок, 1М65, 1998 г/в; старт. цена: 83 230,00 грн. без НДС. 
Гарант. взнос: 8 323,00 грн. Лот № 29. Настольный вертикально-сверлильный станок, 2М112, 1984 г/в; старт. цена: 
440,00 грн. без НДС. Гарант. взнос: 44,00 грн. Лот № 30. Настольный вертикально-сверлильный станок, 2М112, 
1986 г/в; старт. цена: 440,00 грн. без НДС. Гарант. взнос: 44,00 грн. Лот № 31. Обдирочно-шлифовальный 
(заточный) станок, ОШС-300, 1965 г/в; старт. цена: 11 330,00 грн. без НДС. Гарант. взнос: 1 133,00 грн. 
Лот № 32. Обдирочно-шлифовальный (заточный) станок, ОШС-300, 1965 г/в; старт. цена: 11 330,00 грн. без НДС. 
Гарант. взнос: 1 133,00 грн. Лот № 33. Обдирочно-шлифовальный (заточный) станок, ОШС-300 1965 г/в; старт. 
цена: 11 330,00 грн. без НДС. Гарант. взнос: 1 133,00 грн. Лот № 34. Универсально-заточный станок 3Е642Е, 1992 
г/в; старт. цена: 33 220,00 грн. без НДС. Гарант. взнос: 3 322,00 грн. Лот № 35. Универсально-заточный станок, 
3Б642, 1987; старт. цена: 25 610,00 грн. без НДС. Гарант. взнос: 2 561,00 грн. Лот № 36. Машина плазменной резки, 
GS-4000CNC,2008 г/в; старт. цена: 52 020,00 грн. без НДС. Гарант. взнос: 5 202,00 грн. Лот № 37. Машина для 
сборки двутавровой балки, HG-2000, 2008 г/в; старт. цена: 33 400,00 грн. без НДС. Гарант. взнос: 3 340,00 грн. 
Лот № 38. Машина для сваривания консолей, XMZ-1000, 2008 г/в; старт. цена: 32 430,00 грн. без НДС. Гарант. 
взнос: 3 243,00 грн. Лот № 39. Машина для выпрямления двутавровой балки, Hyi-60, 2008 г/в; старт. цена: 
24 240,00 грн. без НДС. Гарант. взнос: 2 424,00 грн. Лот № 40. Машины для очистки двутавровой балки, HP1020, 
2008 г/в; старт. цена: 77 670,00 грн. без НДС. Гарант. взнос: 7 767,00 грн. 
Регистрационный взнос за участие в каждом лоте: 17, 00 грн.  
Счет открытый для расчета за имущество: получатель – ООО «АСКОН УКРАИНА» т/с 26002060286155 в ПАО КБ 
«ПРИВАТБАНК», г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50, МФО 305299, Код ЕГРПОУ: 34775899 
Последний срок подачи заявления на участие в аукционе: 12.01.2013 г. 
С товаром можно ознакомиться лично в период с даты выхода этого объявления по 15.01.2013 г. с 09:00 до 18:00 по 
месту нахождения имущества. 
Документы необходимые для регистрации в качестве участника аукциона: 1) заявление в произвольной форме; 2) 
копия документа, удостоверяющего физическое лицо или представителя юридического лица, их полномочия; 3)  
надлежащим образом оформленный платежный документ об уплате регистрационного взноса; 4) надлежащим 
образом оформленный платежный документ об уплате гарантийного взноса; 5)  справку органа государственной 
налоговой службы о поданной декларации об имущественном состоянии и доходах (налоговую декларацию) – для 
покупателей физических лиц; 6) нотариально удостоверенная копия учредительных документов, свидетельства о 
государственной регистрации – для покупателей юридических лиц (копию решения об участии в аукционе – для 
органов местного самоуправления). 
Организатор аукциона имеет право отказать в регистрации лица в качестве участника аукциона в случае 
несоответствия поданных документов требованиям законодательства.  
Условия участия в аукционе: для участия в аукционе лицо должно уплатить регистрационный и гарантийный 
взносы, зарегистрироваться в качестве участника аукциона, при себе иметь оригиналы документов, 
удостоверяющих личность и полномочия представителя юридического лица. 
Гарантийный и регистрационный взносы необходимо оплачивать согласно следующим реквизитам: получатель – 
Товарная биржа «УМТБ» т/с 26006001303333 в ПАО «АКТАБАНК» г. Днепропетровск МФО 307394, Код 
ЕГРПОУ 33807086. 
 

 

Виміри української інтеграції до ЄС 
(продовження, початок див на стор.1) 

Воно сприятиме фактичному, 
якщо не юридичному, занурен-
ню України в європейську сис-
тему безпеки, співробітництва 
та взаємопроникнення, яка роз-
вивається. 

Недостатність інституціаліза-
ції зв’язків України із зовнішнім 
світом необхідно постійно надо-
лужувати, навіть якщо зараз це 
можна робити тільки відносно 
невеличкими кроками. У най-
ближчому майбутньому Україна 
має укласти на різних рівнях 
якнайбільше угод з ЄС і країна-
ми Союзу, які крок за кроком 
поглибили б її інтеграцію в за-
гальноєвропейські структури. У 
далекій перспективі це привело 
б до повноправного членства 
України в ЄС, а також, у разі 
згоди українських політичних 
еліт на це, до членства в НАТО.  

Власне, на момент вступу 
України в Європейський Союз 
членство в Північноатлантич-
ному альянсі вже не буде таким 
актуальним – у наступні роки 
ЄС буде і далі розвиватися в 
бік загальноєвропейської квазі-
федерації і квазідержави. Най-
імовірніше, європейська інте-
грація поглиблюватиметься, і 
Європейський Союз стане фор-
мально й оборонним союзом, 
що надаватиме однозначні га-
рантії безпеки країнам-членам 
Уже сьогодні більшість членів 
ЄС є членами НАТО, а біль-
шість країн НАТО – членами 
ЄС. 

Друга перевага інтеграції в 
ЄС також багато значить і сто-
сується внутрішньої політики. 
Поглиблення співробітництва з 
Європою навіть ще до отриман-
ня членства в ЄС могло б дати 
важливий сигнал або навіть 
вирішальний поштовх для май-
бутніх реформ в Україні. За-
гальновизнано, що Україна по-
винна докорінно змінити свої 
політичну,  правову, економічну, 
соціальну та освітню системи. 
Проте питання, яку саме соці-
ально-економічну модель вона 
повинна обрати, як і раніше, за-
лишається джерелом супере-
чок і застою. Плутанина з вибо-
ром моделі підриває задум, іні-
ціювання та реалізацію ре-
форм. Для різних політичних 
сил України цікавою є не тільки 
європейська модель, а й аме-
риканська, радянська, росій-
ська, білоруська, китайська, сін-
гапурська тощо. Усі ці моделі 
мають переваги і недоліки. При 
цьому основна проблема – не 
яку саме модель обрати, а чи 
обирається і чи втілюється вза-
галі хоч якась із них? 

Україна нині перебуває у скрут-
ному становищі, і тому повинна 
діяти. Пасивність небезпечні-
ша, ніж активність. Пожвавлен-
ня відносин між Києвом і Брюс-
селем означатиме, що європей-
ська модель поступово стане 
домінантною. Варто сподівати-
ся, що це заощадить час, кошти 
та енергію у процесі проекту-
вання, початку та здійснення 
невідкладних реформ. 

Ми бачили достатньо полі-
тичних чвар, чули багато (іноді 
псевдо) наукових дискусій і спо-
стерігали всі можливі «багато-
векторності». Втрачено багато 
років і можливостей. Настав 
час руха-
тися впе-
ред. 

У цьо-
му зв’яз-
ку варто 
згадати 
про те, 
що ЄС у 
90-ті роки 
в ідіграв 
роль про-
в ідника 
реформ у 
Централь
но-Схід-
ній Єв-
ропі. 

На самому початку посткому-
ністичної трансформації деякі 
впливові політологи сумнівали-
ся щодо шансів швидких і ус-
пішних трансформацій східно-
європейських держав. Такий 
скептицизм грунтувався на так 
званій проблемі одночасності. 
Вона полягала в тому, що пост-
комуністичні країни мали спра-
ву зі значно серйознішими ви-
кликами, ніж раніше демокра-
тизовані країни Латинської Аме-
рики чи Південної Європи.  

На відміну від останніх, дер-
жавам, які вийшли з радян-
ського блоку і Югославії, треба 
було не тільки демократизува-
тися, що вже є непростим зав-
данням. Їм необхідно було од-
ночасно перейти на ринкову 
економіку і перетворитися з 
радянських колоній на незалеж-
ні держави-нації.  

Одночасність цих процесів, 
які часто суперечили і досі су-
перечать один одному,  була і 
залишається основною пробле-
мою, через яку експерти дава-
ли песимістичні прогнози сто-
совно посткомуністичних пере-
творень. Попри це, більшість 
колишніх соцкраїн були напро-
чуд успішними у своєму пере-
ході в ід диктатури до демокра-
тії. 

Рання перспектива членства 
в ЄС певною мірою компенсу-
вала для цих нових держав 
«проблему одночасності». Тоді, 
коли ці країни стояли перед 
страшними внутрішніми викли-
ками, вони отримали ззовні 
сильну ідеологічну та практичну 
підтримку своїх реформатор-
ських прагнень. Правда, слід 
зазначити, що особливо цен-
тральноєвропейські та бал-
тійські країни мали також сильні 
внутрішні продемократичні чин-
ники (серед яких традиції кон-
ституціоналізму та правової 
держави з докомуністичного пе-
ріоду), що значною мірою спри-

яло їхньому успішному пере-
ходу до демократії.  

Усі держави Центрально-
Східної Європи досить рано 
отримали перспективу член-
ства в Союзі. Маючи таку мету, 
вони проводили реформи рішу-
чише та швидче. Зрештою, 
вони стали членами ЄС. У свою 
чергу ті країни, яким не була за-
пропонована перспектива член-
ства в ЄС, наприклад Україна, 
досі перебувають у сірій зоні 
між сучасною демократією та 
посттоталітарним автократиз-
мом. У них «проблема 
одночасності», як і прогнозува-
лося, підірвала і дотепер затри-
мує спроби стійкої демократи-
зації та глибокої лібералізації. 

Останній аспект, що робить 
важливим зближення з ЄС, 
стосується розвитку політичної 
нації та єдиної держави – Укра-
їни. Можна назвати глибокі роз-
коли української нації – у пи-
таннях соціальних, культурних, 
релігійних, освітніх тощо. 

Водночас, ідея європейської 
інтеграції – це той чинник, який 
досі ще об’єднує українську по-
літичну, інтелектуальну, еконо-
мічну та соціальну еліти, а та-
кож значну частину україн-
ського народу.  
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