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Бути, а не здаватися частинкою геополітики 
РЕЙТИНГ ВПЛИВУ. «Урядовий кур’єр» пропонує згадати найпомітніші міжнародні події 
2013 року, які мали або ще матимуть вплив на Україну

Падіння метеорита на Уралі

Кіпр заморожує банківські вклади

Мобільний Інтернет перемагає ПК

Вільнюський саміт 
«Східного партнерства»

Хімічна атака в Сирії
Україна засудила факт використання хі-

мічної зброї поблизу Дамаска 21 серпня 
2013 року, що підтвердили інспектори ООН у 
проміжному звіті щодо Сирії від 16 вересня.

А Президент Віктор Янукович під час висту-
пу на 10-й Ялтинській щорічній зустрічі «Укра-
їна і світ в епоху змін: фактори успіху» заявив, 
що наша країна готова надати технічну допо-
могу в знищенні хімічної зброї в Сирії. «У нас 
є цей досвід, у нас є пересувні установки, за-
патентовані Україною, які вже на практиці по-
казали свою ефективність. І ми готові разом з 
фахівцями їх задіяти для якнайшвидшого зни-
щення хімічної зброї в Сирії», — йшлося у по-
відомлені прес-служби глави держави.

На щастя, українців не було серед постраждалих від одного 
з найбільш руйнівних тайфунів у світі за всю історію спосте-

режень. Швидкість вітру в епіцентрі «Хайяна», за оцінкою си-
ноптиків, сягала 300 кілометрів на годину, кількість його жертв 
перевищила 5 тисяч людей.

Україна направила Філіппінам, що постраждали від тайфу-
ну, гуманітарну допомогу — вантаж із предметами першої не-
обхідності. А найбільший у світі літак Ан-225 «Мрія» перевіз на 
Філіппіни величезний трансформатор із Загреба (Хорватія). 
Доставка була необхідна для відновлення повноцінної роботи 
електростанції Сан-Лоренцо.

Франциск надів каблучку рибалки
13 березня 2013 року аргентинський кардинал архієпископ Буенос-Айре-

са і примас Аргентини єзуїт Хорхе Маріо Берґольйо став новим Папою 
Римським. Новообраний узяв собі ім’я Франциск на честь Франциска Ас-
сизького, захисника всіх знедолених. 

Українські греко-католики відразу заявили, що новий Папа добре знає си-
туацію Української греко-католицької церкви і був вихованцем українського 
священика Степана Чміля, якого тепер поховано в базиліці св. Софії в 
Римі. Тож імовірність того, що Папа Римський незабаром відвідає 
Україну, значна. Також, за словами керівника УГКЦ Святослава 
Шевчука, який у 2010 році був апостольським адміністратором 
єпархії Покрови Пресвятої Богородиці у Буенос-Айресі, Папа 
може прискорити процес надання патріархату УГКЦ. 

Ударна хвиля від астероїда, 
який в лютому пронісся у не-

бі над Росією, була така потуж-
на, що двічі обігнула землю, ка-
жуть науковці. Понад 1000 лю-
дей зазнали поранень, коли 17-
метрова брила завважки 10 000 
тонн згоріла над Челябінськом. 
Через низьку поінформованість 
і непублічність інформації про 
російський військово-промис-
ловий комплекс право на життя 
мала версія про те, що насправ-
ді поблизу проводили випробу-
вання нової зброї. 

Водночас Європейське кос-
мічне агентство почало ство-
рювати систему раннього по-

передження про наближення 
метеоритів до землі. Причи-
на — інцидент поблизу озера 
Чебаркуль.

Головне завдання майбут-
ньої системи — сповіщення 

про наближення астероїдів ді-
аметром понад 50 метрів. Очі-
кується, що про потенційно не-
безпечне небесне тіло вчені ді-
знаються за три місяці до ймо-
вірного зіткнення із Землею.У березні 2013 року боргові проблеми 

Греції докотилися до офшорної еко-
номіки Кіпру, яку багато українських фі-
нансово-промислових груп використо-
вували для вибудовування своїх бізнес-
схем. Ця острівна держава звернулася 
до Євросоюзу по фінансову допомогу в 
розмірі близько 15 мільярдів євро за об-
сягу ВВП країни 23 мільярди євро. Уряд 
Кіпру обклав додатковим податком бан-
ківські депозити, тимчасово заморозив-
ши їх видачу. Частину вкладів вилучи-
ла держава. А українці дізналися бага-
то нового про тих, хто мав би справно 
сплачувати податки в рідній державі. 

Минулий рік став епохаль-
ним для розвитку інфор-

маційних технологій: уперше 
з часу виникнення Інтерне-
ту число мобільних його ко-

ристувачів (мобільні телефо-
ни і планшети) перевищило 
частку тих, хто використовує 
персональні комп’ютери та їх-
ні різновиди. У 2015 році, про-

гнозують аналітики, число мо-
більних користувачів Інтерне-
ту на Землі перевищить чис-
ло тих, хто працює з ПК, удві-
чі, повідомляє УНІАН. Люд-
ство входить в еру мобільного 
Інтернету, яка неминуче при-
зведе до зміни багатьох звич-
них технологій і речей навко-
ло нас. Світові IT й технологіч-
ні гіганти відчули зміну трен-
да і вкладають мільярди дола-
рів у розвиток технологій за-
втрашнього дня. І в цьому мін-
ливому світі з’являється шанс 
заявити про себе і україн-
ським ІТ- талантам.

«Залізна леді» Німеччини втримала 
кермо корабля

На чергових парламентських виборах у Німеччині переконливу перемо-
гу здобула партія канцлера Ангели Меркель Християнсько-демократич-

ний союз. Виборці найбільшої економіки Європи підтримали канцлера, дав-
ши їй мандат на проведення жорсткої економічної політики. У грудні Анге-
ла Меркель прийняла присягу і втретє очолила уряд Німеччини. Виступаю-

чи з промовою в Бундестазі, переобраний канцлер зазначила: пропозиція 
Україні підписати Угоду про асоціацію з ЄС залишається чинною. 

Але Україна мусить гарантувати «те, що ми очікуємо від кожної 
країни: надійні гарантії прав демонстрантів та дотримання осно-
вних демократичних прав», цитує пані Меркель агенція AFP.

Надмірні очікування
згодом ведуть до 

розчарування. Так коротко 
можна охарактеризувати під-
сумки саміту в литовській сто-
лиці. Протягом місяців незво-
ротність курсу на Європу бу-
ла очевидна, а парламент, за-

бувши про 
політичні міжусобиці, ухвалю-
вав євроінтеграційні закони. 
Усе заради підписання Угоди 
про асоціацію з ЄС. Однак 21 
листопада Кабінет Міністрів 
ухвалив рішення призупини-
ти підготовку до підписання 
угоди з Євросоюзом. Пояс-
нення — турбота про вітчиз-

няного товаровироб-
ника і прагнення компенсува-
ти втрати, що їх Україна ніби-
то зазнає від євроінтеграції.

З одного боку, євроінте-
грація залишається пріори-
тетом у вітчизняному законо-
давстві. З іншого — ЄС зая-
вив, що призупинив перего-
вори про асоціацію з Украї-
ною. 

Тайфун 
на Філіппінах

Амністія по-російському
Наприкінці грудня у розпал католицького Різдва в Росії від-

пустили всіх активістів Грінпіс із 
судна «Арктик Санрайз», яких за-
арештували за спробу протес-
ту проти нафтовидобутку в Пе-
чорському морі на платфор-
мі «Прирозломній». Українець 
Руслан Якушев, який працював 
коком на криголамі «Грінпіс», 
також отримав постанову про 
припинення кримінального пе-
реслідування у зв’яз ку з ам ніс -
тією. Тож най імовірніше, 
кутю на Свят-вечір він 
їстиме разом 
з родиною. 

Всесвітня боксер-
ська рада з розу-

мінням поставилася до 
рішення Віталія Клич-
ка зосередитися на полі-
тичній діяльності й заявила, 
що він зможе відновити кар’єру в 
будь-який час. І матиме право бити-
ся з будь-яким боксером, якому діс-
танеться чемпіонський пояс.

«Хочу висловити свою подяку всій 
організації і особисто президентові 
WBC Хосе Сулейману за підтримку в 
нашій боротьбі за просування демо-
кратії й свободи в Україні, — наво-
дить слова Кличка портал boxingscene. — Для мене було вели-
кою честю носити титул чемпіона WBC.

Нинішній титул дає мені теоретичний шанс повернутися в бокс, 
але нині всі мої думки про Україну. Відчуваю, що потрібен людям 
і країні. Мій брат Володимир продовжить мою справу в боксі».

WBС присвоїла Кличкові 
пояс почесного чемпіона
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Сторінку підготувала Оксана ГОЛОВКО, «Урядовий кур’єр»


