
Україна - Росія

Устрицька Л., 482 гр.



Візит делегації Росії до України

Міністр закордонних справ 
України Леонід Кожара

Міністр закордонних справ 
Росії С. В. Лавров



Склад російської делегації

• Президент Росії В.В. Путін;

• Міністр закордонних справ Росії С. В. 
Лавров;

• Директор Департаменту економічного
співробітництва МЗС РФ О. Горбань;

• Статс-секретар (стосунки з країнами СНД, 
стосунки з іншими державними органами) 
Г. Б. Карасін.



Представники України на зустрічі

• Президент України В. Янукович;

• Міністр закордонних справ України Л. Кожара;

• Заступник Міністра закордонних справ України
В. Майко;

• Перший заступник Міністра закордонних справ
України Р. Демченко;

• Директор департаменту інформаційної
політики Міністерства закордонних справ О.
Волошин.



Інтереси української сторони

• Україна за 20 років незалежності так і не
змогла вирішити питання газової залежності
від Росії;

• Продавати Україні газ за такими ж цінами, як
Білорусі;

• Ринкові ціни на газ допоможуть Україні
домовитися з Міжнародним валютним
фондом.

• Україна планує у 2013 році скоротити закупівлі
газу у Російській федерації до обсягу близько
20 мільярдів кубометрів.



Інтереси російської сторони

• Росія не буде знижувати для України ціну на
газ;

• Cтворити консорціум спільно з Україною та
ЄС з експлуатації української
газотранспортної системи.



Аргументи України
• «Україна не може бути повноцінно

незалежною державою, якщо в стратегічних
ресурсах вона так сильно залежить від
Росії» - Олег Волошин;

• “Україна має достатньо ресурсів, щоб бути
майже повністю енергетично незалежною –
особливо з урахуванням власних
потенційних запасів сланцевого газу”.



Аргументи Росії

• «“Газпром” діє по-партнерськи стосовно
України,»- Президент Росії Володимир Путін;

• «Підписані довгострокові контракти до 2019
року. Ніхто не піддає сумнівам їх легітимність.
Ми працюємо в рамках цих контрактів”, –
Президент РФ.

• «“Газпром” надає необхідні кредитні ресурси,
оплачує наперед транзитні платежі з тим, щоб
створити умови для нормального
функціонування НАК “Нафтогаз України”».



Російська сторона пропонує Україні
вступити до Митного союзу та 

отримувати газ за тими ж цінами, що й 
Білорусь.



Програма перебування
• Зустріч з Президентом та Прем’єр

Міністром України, представниками
Адміністрації Президента, Міністерства
внутрішніх справ;

• Обговорення питання щодо продажу
Україні газу за такими ж цінами, як Білорусі;

• Розгляд пропозиції російської сторони
вступити Україні до Митного союзу та
отримувати газ за тими ж цінами, що й
Білорусь;



Деталі
• Зустріч делегації у аеропорті Бориспіль;

• Поселення у готель Senator Apartaments;

• Ділова частина;

• Сніданок, обід,перерва на каву, вечеря;

• Екскурсія по місту ;

• Урочиста вечеря членів делегації;



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!


