Шановнi колеги, партнери та друзi,
Ми радi запропонувати до вашої уваги другий випуск «Iндексу вiдносин». Матерiал являє собою
глибокий аналiз поточного стану справ у зовнiшнiй полiтицi України за ключовими напрямками –
ЄС, США, Росiйська Федерацiя та КНР.
Кожна зовнiшньополiтична подiя (резонансна публiчна заява, зустрiч, домовленiсть, рiшення) була
оцiнена зi знаком «плюс» чи «мiнус», залежно вiд того, позитивно чи негативно ця подiя вплинула
на динамiку двостороннiх вiдносин. Сума балiв по кожному iз напрямкiв склала iндекс вiдносин.
У жовтнi-груднi 2016 р. Українi та її партнерам вдалося пiдбити пiдсумки року, в цiлому, у позитивному
ключi, навiть незважаючи на високий ступiнь невизначеностi, пов’язаної як з дiями Росiї щодо
України, так iз виборами в США, що несподiвано закiнчилися перемогою Дональда Трампа.
Процеси на напрямку Україна – ЄС значно активiзувалися: Європейський Союз по праву зайняв
мiсце провiдного партнера України. Незважаючи на розширення впливу Росiї на енергетичному
ринку ЄС, Україна продовжує бути в центрi уваги європейської енергетичної полiтики. У 2017 р.
комплекс реформ у сферi енергетики буде одним iз ключових напрямкiв роботи ЄС в Українi. У
попереднiй же, лiтнiй перiод, у вiдносинах ЄС-Україна можна було спостерiгати певне затишшя з
огляду на особливостi полiтичного циклу в Брюсселi та країнах ЄС (це перiод лiтнiх вiдпусток).
З цiєї ж причини вiдносини України зi США влiтку 2016 р. виглядали бiльш вигiдно, насправдi ж
вiдображаючи деякий ступiнь вакууму, характерного для перiоду «кульгавої качки», мiж старою та
новою адмiнiстрацiєю Бiлого дому. Пiсля президентських виборiв у США українсько-американськi
вiдносини взагалi перестали iснувати у їх класичному розумiннi, залишивши тiльки тi ж самi
очiкування вiд адмiнiстрацiї новообраного президента США Дональда Трампа, що саме вступає у
повноваження: аби США допомагали Українi захистити себе.
Росiя продовжує ставити анти-рекорд у вiдносинах з Україною, i навiть формальна кiлькiсть балiв,
що їх отримали подiї на цьому напрямку, залишається стабiльно низькою з лiта 2016 р. Характерний
нюанс осiнньо-зимового перiоду полягав у тому, що Росiю згадували, в основному, у контекстi
внутрiшньополiтичних скандалiв в Українi, а не з приводу зовнiшньополiтичних подiй.
Для вiдносин з КНР кiнець 2016 р. означав посилення, перш за все, економiчних зв’язкiв. Суттєвою
вiхою виявилося придбання 99% акцiй Українського банку реконструкцiї та розвитку китайською
компанiєю, що має значення для майбутньої роботи Китаю в Українi та на ринках ЄС. Тривала
спiвпраця i в iнших сферах: ядерної енергетики, фiнансової допомоги, у сферi культури та
мистецтва.
Спецiальною темою другого випуску «Iндексу вiдносин» став аналiз сценарiїв розвитку ситуацiї
в енергетичнiй сферi зимою 2016-2017 рр. Як зауважують автори, «веапонiзацiя» енергетики
РФ вiдiграє ключове значення у сприйняттi України як партнера у Європi та свiтi. Саме тому
надзвичайно важливою є робота з обгрунтованого донесення до захiдних партнерiв двох думок: (1)
Україна здатна пiдтримувати успiшнi реформи i залишатися найважливiшим партнером у газовому
секторi; (2) для цього потрiбна подальша фiнансова та полiтична пiдтримка України.
В цiлому у 2017 р. українцям необхiдно буде проявити значну активнiсть для того, аби досягти успiху
в переконаннi своїх зовнiшньополiтичних партнерiв у тому, що пiдтримка держави Україна має для
них високу додану вартiсть.

З повагою,
Вiкторiя Закревська
Партнер TRUMAN Agency
vzakrevskaya@trumanagency.com
1

Змiст:
3

Методологiя дослiдження

4

Вiдносини Україна – ЄС

10

Вiдносини Україна – США

17

Вiдносини Україна – Росiйська Федерацiя

23

Вiдносини Україна – Китайська Народна Республiка

29

Iндекс вiдносин

30

Спецтема: Зима – 16/17: енергетичний вимiр

2

МЕТОДОЛОГIЯ ДОСЛIДЖЕННЯ

Публiкацiя «Аудит зовнiшньої полiтики України. Iндекс вiдносин» заснована на монiторингу та аналiзi подiй у
зовнiшнiй полiтицi України за ключовими напрямками – ЄС, США, Росiйська Федерацiя, КНР. Документ готується
на регулярнiй основi – щоквартально – для вiдстеження динамiки розвитку ситуацiї. На додаток до постiйних
напрямкiв експертна група буде представляти аналiз спецiальної теми – найважливiшої подiї, проблеми, тренду за
звiтний перiод. Важливою складовою дослiдження є не лише спостереження експертiв, а й ексклюзивнi iнтерв’ю
представникiв української влади, що вiдповiдають за тi чи iншi напрямки зовнiшньої полiтики, вiтчизняних та
iноземних дипломатiв. Крiм того, документ пiдготовлений на основi численних бесiд iз зарубiжними лiдерами
думок, офiцiйними особами.
У звiтi представлено аналiз зовнiшньополiтичних подiй в Українi по кожному з напрямкiв, а також аналiз пiдходiв
країни-партнера (регiону) щодо України за дослiджуваний перiод. Документ розкриває специфiку подiй i мiстить
оцiнки чинникiв, що вплинули на репутацiю країни. На пiдставi викладених фактiв зроблений прогноз розвитку
ситуацiї.
Крiм якiсного аналiзу, дослiдники здiйснили кiлькiсний аналiз, оцiнивши кожен напрямок за шкалою вiд 0 до 10
балiв.
Критерiї для кроку (кожен оцiнюється в 0,5 бали):
• обговорення;
• домовленiсть;
• пiдписання документа;
• старт реалiзацiї;
• видiлення фiнансування;
• полiтична пiдтримка;
• резонанснi публiчнi заяви;
• часткове виконання домовленостей;
• новi iнiцiативи;
• повне виконання домовленостей.
У разi негативної оцiнки критерiїв їх бали будуть зi знаком «мiнус».
Загальна оцiнка напрямку – це сума балiв критерiїв, що характеризують даний напрямок протягом звiтного перiоду.
Експертна група бере за основу методологiю BISS1, який розробив чiтку шкалу оцiнки подiй у зовнiшнiй полiтицi.
Шкала оцiнки подiй:
• Економiчна i полiтична iнтеграцiя, набрання чинностi угодами про поглиблення спiвпрацi – 7-10 балiв
• Пiдписання / ратифiкацiя важливого договору (про спiвпрацю, торгiвлю, тарифи тощо, пiдписання договорiв
про iнтеграцiю), надання кредиту та економiчної допомоги – 4-6 балiв
• Офiцiйний вiзит рiвня мiнiстра (ключовi мiнiстри: закордонних справ, внутрiшнiх справ, оборони, економiки
та фiнансiв), переговори про укладання договорiв, офiцiйний вiзит вищого рiвня (президент i прем’єр) з обох
сторiн – 1-3 бали
• Позитивнi заяви ключових полiтикiв країни, МЗС по напрямку зовнiшньої полiтики, парламентськi резолюцiї
– 1-2 бали
• Офiцiйний вiзит рiвня заступника мiнiстра (i не ключових мiнiстрiв), парламентської делегацiї, виставки,
бiзнес-форуми, днi нацiональних культур, важливi дипломатичнi контакти i переговори – 1 бал
• Негативнi заяви ключових полiтикiв країни, МЗС по напрямку зовнiшньої полiтики, парламентськi резолюцiї
– мiнус 1-2 бали
• Затягування iз ратифiкацiєю договорiв, незапрошення на заходи, ненадання пiдтримки на мiжнародному
рiвнi – мiнус 2-4 бали
• Порушення договорiв, взаємних зобов’язань – мiнус 3 бали
• Торговi вiйни, антидемпiнговi розслiдування, бойкот товарiв, ембарго, висилка дипломатiв, вiдкликання
послiв – мiнус 4-6 балiв
• Провокацiї, розрив дипломатичних вiдносин, вiйськовi дiї – мiнус 7-10 балiв.
1
BISS (Belarusian Institute for Strategic Studies / Бiлоруський iнститут стратегiчних дослiджень). Джерело: http://belinstitute.eu/ru/tags/
индекс
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ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-ЄС
Жовтень – Грудень 2016
Позитивнi бали: +75
Негативнi бали: -10
Загалом: +65

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
За останнiй квартал 2016 року суттєвих змiн у вiдносинах мiж Україною та Європейським Союзом не сталося.
Основний акцент, як i ранiше, зосереджено на поглибленнi вже наявних двостороннiх питань. Процес лiбералiзацiї
вiзового режиму займає центральне мiсце у публiчнiй дискусiї мiж Києвом i Брюсселем, i, попри попереднi очiкування, залишатиметься невиконаним у 2016 роцi. Усе ж, часовi рамки просування процесу здебiльшого визначенi.
Певний прогрес вiдчувається й у процедурi ратифiкацiї Угоди про асоцiацiю через ухвалення висновкiв Ради ЄС
пiсля спiльних з Україною погоджень. Цi висновки розробляли, враховуючи страхи i мiфи, що циркулюють всерединi голландського суспiльства, аби впевнитися, що Угода про асоцiацiю не надає Українi статусу кандидата чи
гарантiй безпеки.
Якщо Україну бентежать затримка скасування вiзового режиму i ратифiкацiї Угоди про асоцiацiю, Європейський
Союз стурбований забороною на вивiз необробленої деревини та низкою реформ, котрi просуваються повiльнiше, нiж це передбачалося. Серед основних питань реформа Нафтогазу й ухвалення законiв, що стосуються ринку
електроенергiї. Також iснує проблема iз забезпеченням повної незалежностi та функцiональностi антикорупцiйних
органiв; передусiм можливiсть телефонного прослуховування для Нацiонального антикорупцiйного бюро України та призначення п’ятого члена Нацiонального агентства з питань запобiгань корупцiї. Особливе занепокоєння
пов’язане iз законодавством, що дозволяє партiям вiдкликати депутатiв уже пiсля обрання, а також тривалою
затримкою у призначеннi 12 нових членiв Центральної виборчої комiсiї.

ХРОНIКА ВIДНОСИН
Поглиблена спiвпраця мiж Україною та ЄС є одним iз
найважливiших питань порядку денного. Попри очевидний в усiх напрямках прогрес, анi Київ, анi Брюссель не змогли успiшно завершити жодне з них.

Довгоочiкувана лiбералiзацiя
вiзового режиму
Процес лiбералiзацiї вiзового режиму залишається
першочерговим питанням, особливо з українського
боку. Президент Петро Порошенко та iншi полiтики
на всiх рiвнях неодноразово оптимiстично заявляли
про остаточне рiшення ЄС щодо лiбералiзацiї вiзового
режиму для України, яке, за їх словами, мало бути ухваленим до кiнця 2016 року. Попри наявнiсть пiдтримки з боку лiдерiв ЄС, процес прийняття рiшення, який
включає в себе багаторiвневу iнституцiйну процедуру з механiзмом погодження, вiдтермiнував надання
безвiзового режиму в 2016-му. Додатковою перешкодою стало ухвалення механiзму його призупинення.
Принаймнi таким є пояснення представникiв ЄС. Мiж
тим, українськi посадовцi та експерти дедалi частiше
висловлюють занепокоєння через затягування ЄС iз
безвiзовим режимом для України, акцентуючи небезпеку зниження довiри та пiдтримки ЄС серед українцiв.
Деякi громадськi дiячi та медiа з посиланням на власнi джерела повiдомили, що окремi держави-члени ЄС
блокують або затримують рiшення щодо України че4

рез внутрiшнi причини, зокрема згадувалася Францiя,
на яку наприкiнцi квiтня чекають непростi президентськi вибори. Це питання стало важливим чинником
внутрiшньої полiтики, адже скасування вiз дозволить
кожному українцю безпосередньо вiдчути вигоду вiд
євроiнтеграцiї. Чиновники ЄС, як у Брюсселi, так i в
Києвi, стурбованi українською риторикою, яка, на їхню
думку, є контрпродуктивною, i завдає бiльше шкоди,
нiж користi; особливо зважаючи, що деякi європейськi бюрократи вважають зобов’язання з боку України
виконаними не повнiстю. Наприклад, йдеться про автоматичну верифiкацiю даних електронних декларацiй. Водночас, процес лiбералiзацiї вiзового режиму в
останнi кiлька мiсяцiв 2016 року прискорився, що дає
пiдстави для обережного оптимiзму.
Поточний графiк зi сторони ЄС свiдчить, що лiбералiзацiя вiзового режиму може бути ухвалена пiсля виборiв у Францiї, водночас набуття чинностi намiчено
на лiто 2017. Пiдтвердженням цього графiку є плани ЄС
щодо затвердження механiзму призупинення безвiзу
у лютому-березнi, що, по сутi, означає, що триалог
щодо України вiдбудеться в березнi-квiтнi 2017 року.
Нижче детальне роз’яснення процедури лiбералiзацiї
вiзового режиму, що перебуває на розглядi ЄС, згiдно з переговорною позицiєю, ухваленою Комiтетом
постiйних представникiв 17 листопада 2016 року, яка,
власне, показує зв’язнiсть процесу та його послiдовнiсть (див. Таблицю 1).

Таблиця 1
Процес погодження, ухвалення i набуття чинностi механiзму1 призупинення безвiзового
режиму у кореляцiї з лiбералiзацiєю вiзового режиму для України

МЕХАНIЗМ ПРИЗУПИНЕННЯ
УХВАЛЕНО

Механiзм призупинення було
погоджено 7 грудня 2016 року мiж
Радою та Парламентом, що
дозволило розпочати процес
його ухвалення та процедуру
щодо Грузiї

Процес прийняття механiзму призупинення
було запущено наступного дня пiсля його
погодження (8 грудня 2016 року
голосування Комiтету Європарламенту iз
громадянських свобод i внутрiшнiх справ) i
в першому читаннi пленарної сесiї (15
грудня 2016 року). Водночас, Комiтет
постiйних представникiв ухвалив рiшення
9 грудня 2016 року. Рада повинна
проголосувати за рiшення, а Парламент
ратифiкувати його не ранiше нiж за 20 днiв
пiсля ухвалення рiшення Радою.

Початок процесу лiбералiзацiї
вiзового режиму для Грузiї.
Тристороннi перемовини (триалог)
мiж Європейською комiсiєю,
Радою ЄС та Європарламентом
щодо спрощення вiзового режиму
з Грузiєю.
Європейський парламент ухвалить
рiшення спочатку в Комiтетi
Європарламенту з громадянських
свобод i внутрiшнiх справ, а потiм
на пленарнiй сесiї. У Радi ЄС це
рiшення ухвалюватиме Комiтет
постiйних представникiв урядiв
держав-членiв ЄС (Coreper).

Початок процесу лiбералiзацiї вiзового
режиму для України.
Тристороннi перемовини (триалог) мiж
Європейською комiсiєю, Радою ЄС та
Європарламентом щодо спрощення
вiзового режиму з Україною.
Європейський парламент ухвалить
рiшення спочатку в Комiтетi
Європарламенту з громадянських свобод i
внутрiшнiх справ, а потiм на пленарнiй
сесiї. У Радi ЄС це рiшення ухвалюватиме
Комiтет постiйних представникiв урядiв
держав-членiв ЄС (Coreper).

НАБУТТЯ ЧИННОСТI

Набуття чинностi
безвiзового режиму для
України одночасно з
набуттям чинностi
механiзму його
призупинення з
умовою, що процедура
щодо України буде
здiйснена згiдно з
переговорною позицiєю
Комiтету постiйних
представникiв,
ухваленою
17 листопада 2016 року.

ВІДНОСИНИ УКРАЇНА-ЄС

ПОГОДЖЕНО

Джерело: власна збiрка автора на базi iнтерв’ю з чиновниками ЄС

В1 Українi популярною є думка, що механiзм призупинення був створений для того, аби вiдтягнути вiзову
лiбералiзацiю. Однак українськi чиновники могли б
домогтися лiбералiзацiї вiзового режиму задовго до
цього, якби це було їхнiм прiоритетом. Варто нагадати, що «План дiй щодо лiбералiзацiї вiзового режиму»
Україна отримала ще 2010-го, тодi як справжня реалiзацiя розпочалася восени 2014 року. Так, якби Україна
виконала наданий їй план дiй, механiзму призупинення не знадобилося б. На завершення, попри розчарування певних посадових осiб у процесi лiбералiзацiї
вiзового режиму, на думку експертiв, вiн був позитивним, тим часом як серйозною проблемою стало стримування очiкувань.
Пiдґрунтям для запровадження механiзму призупинення безвiзового режиму у 2013, на додаток до
збiльшення кiлькостi шукачiв притулку з Балкан, що,
власне, й запустило його прийняття, стали i такi негативнi явища, як зниження спiвпрацi з питань ре-

адмiсiї, iстотне збiльшення частки вiдмов на заявки
про реадмiсiю, зокрема для громадян третiх країн,
якi проїжджали транзитом, а також iстотне збiльшення ризику для публiчної полiтики або внутрiшньої
безпеки держав-членiв. Його було створено для запобiгання серйозних порушень чи зловживань правом на вiльне пересування. Новий, узгоджений 2016
року механiзм призупинення дасть змогу здiйснювати серйознiший контроль безвiзового в’їзду до ЄС.
Тепер держави-члени матимуть змогу запустити механiзм призупинення окремо вiд Європейської комiсiї.
Нарештi, новий механiзм дозволяє пришвидшити
процедуру призупинення. Механiзм контролю запроваджено для того, аби визначити, якi з країн iз безвiзовим режимом дотримуються тих критерiїв, що були
встановленi для отримання ними безвiзового режиму.
Фактично, це означає, що держави-члени отримують
бiльший i швидший контроль над процесом, а країни,
якi пiсля досягнення вiзової лiбералiзацiї допустили

1
За даними Європейської Ради, основною метою перегляду регулювання є змiцнення механiзму призупинення. Це зроблено заради
полегшення для держав-членiв розумiння обставин, за яких вони можуть призупиняти дiю безвiзового режиму, можливостi Комiсiї запускати
механiзм за власною iнiцiативою, а також задачi Комiсiї спрямовувати до Європейського парламенту та Ради щорiчну доповiдь про мiри,
за якими третi країни з безвiзовим режимом i надалi вiдповiдатимуть необхiдним критерiям. Можливi пiдстави для призупинення було
розширено, i використання механiзму сприятиме скороченню звiтного перiоду, що забезпечуватиме швидшу процедуру його виконання.
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серйознi порушення, можуть тимчасово втратити
безвiзовий режим. Цей механiзм стосуватиметься i
Києва, тiльки-но Україна отримає безвiзовий режим
з ЄС. Це означає, що в ЄС i надалi iснуватиме важiль
тиску на Україну з питань, що стосуються безвiзового
режиму навiть пiсля того, як той буде ухвалений.

Тупикова ситуацiя з Угодою про асоцiацiю
Однiєю з особливостей вiдносин мiж Україною та
Європейським Союзом останнiм часом стало те, що
досi прогрес щодо ключових питань цiлком залежав
вiд України, а зараз – переважно вiд ЄС. Окрiм процесу лiбералiзацiї вiзового режиму, який «перебуває
в руках ЄС», та затяжного набуття чинностi Угоди про
«вiдкрите небо», Угода про асоцiацiю стала головним питанням, що викликає серйозну стурбованiсть
в України та ЄС. Результат референдуму у Нiдерландах, що вiдкрив «скриньку Пандори» щодо полiтики ЄС
закордоном є лакмусовим папiрцем для Брюсселя в
тому, як подолати неочiкуванi труднощi та рiвень популiзму, що дедалi зростає. Навiть попри те, що Угода
про асоцiацiю стала жертвою нiдерландського антиєвропейського руху, ЄС тiсно працює з Гаагою для пошуку рiшення, яке б дозволило остаточно завершити
процедуру ратифiкацiї Угоди про асоцiацiю.
Зусилля кабiнету Марка Рютте i тих в ЄС, хто намагався розповсюдити серед голландських громадян
побоювання, досягли свого пiку 15 грудня 2016 року.
Тодi ж Європейська рада ухвалила висновки щодо
України, заснованi на спiльному пiдходi ЄС i України
з метою роз’яснення значення Угоди про асоцiацiю.
Переговори мiж президентом Петром Порошенком i
прем’єр-мiнiстром Рютте були досить напруженими.
У приватних бесiдах посадовi особи з України та ЄС
вiдзначили, що деякi їхнi телефоннi перемовини закiнчувалися тим, що Порошенко в гнiвi клав слухавку.
Документ, ухвалений Радою, мав стати своєрiдним
«руйнiвником легенд», уточнюючи, що Угода про асоцiацiю не надає Українi статусу кандидата до вступу у
ЄС, не вимагає вiд країн ЄС давати їй гарантiї колективної безпеки i певну суму фiнансової пiдтримки, а
також iншi питання, якi викликали занепокоєння в
голландському суспiльствi.
ЄС суттєво допомiг у пошуку рiшення, яке збереже
Угоду i дасть змогу завершити процес ратифiкацiї.
Проте, незважаючи на рiшення вiд 15 грудня, за словами iнсайдерiв з ЄС, iснують сумнiви, що ратифiкацiя в Нiдерландах вiдбудеться швидко та успiшно.
Найперше через тривалу процедуру, яка вимагає
вiдповiдної рекомендацiї Державної ради, рiшення
Палати представникiв (Комiтету закордонних справ,
потiм пленарне засiдання та пленарне голосування),
Сенату (Комiтету закордонних справ, потiм пленарне
засiдання та пленарне голосування), а потiм пiдпису
монарха. Попри це, за словами заступника Мiнiстра
закордонних справ Лани Зеркаль, в обох палатах
голландського парламенту є достатньо голосiв для
ратифiкацiї Угоди про асоцiацiю, але невiдомо, якою
буде ситуацiя пiсля виборiв 24 лютого 2017 року, що
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можуть змiнити склад парламенту. Важливу роль вiдiграватиме етап, на якому перебуватиме процедура
ратифiкацiї на цей час.

Занепокоєння ЄС
Процес лiбералiзацiї вiзового режиму та ратифiкацiя
Угоди про асоцiацiю стали для України об’єктом занепокоєння через затримку з боку ЄС або держав-членiв
ЄС. Проте i в ЄС є деякi занепокоєння у зв’язку з певними подiями i реформами в Українi.
Важливим шкiдливим фактором у вiдносинах з ЄС
залишається введений мораторiй на експорт необробленої деревини з України, що суперечить зобов’язанням України в рамках ГВЗВТ Угоди про асоцiацiю
та СОТ. Джерело в ЄС заявило, що Брюссель наполягатиме на повному скасуваннi мораторiю, iнакше
це може завдати серйозної шкоди вiдносинам з ЄС.
Крiм того, пропозицiя української сторони про зняття мораторiю в кiлька етапiв не викликала значного
ентузiазму в Європейського Союзу. Це питання може
навiть вплинути на видiлення наступних 600 млн євро
макрофiнансової пiдтримки.
Тим часом, джерела у Мiнiстерствi економiчного
розвитку i торгiвлi України повiдомили, що потрiбно
працювати в тiсному контактi з українськими парламентарiями, iнакше є лише незначний шанс, що проблему буде вирiшено належним чином. Мораторiй на
експорт деревини є складним питанням i для уряду
України. Щоб парламент зняв заборону прем’єр Володимир Гройсман пообiцяв вжити всiх заходiв щодо
стимулювання внутрiшнього виробництва i зупинити
будь-яку можливiсть контрабанди деревини. Створено iнтерактивний ресурс, на якому можна побачити реальну ситуацiю в лiсовому господарствi. Також
прем’єр Гройсман запропонував депутатам створити
робочу групу для вироблення рiшень, спрямованих на
вiдродження лiсiв України.
Економiчнi суперечки мiж Києвом i Брюсселем невигiднi для України, особливо в контекстi, коли ЄС став
її основним торговельним партнером. Новi данi свiдчать, що зовнiшньоторговельний оборот мiж Україною i країнами ЄС за 10 мiсяцiв 2016 року склав 4,898
млрд дол., що на 8,7% бiльше, нiж за той самий перiод
2015 року. Найбiльшу питому вагу зовнiшньоторговельного обороту мiж Україною i ЄС склали: Iспанiя
– 14,7%, Польща – 14,3%, Нiдерланди – 13,9%, Iталiя –
12,8%, Нiмеччина – 10,3%. Експорт до країн ЄС склав
3,324 млрд дол., тим часом час як iмпорт iз країн ЄС –
1,574 млрд дол. Крiм того, варто вiдзначити, що 78,0%
iнвестицiй у сiльське господарство надходять саме
iз ЄС, а близько 277 українських компанiй вже мають
право на експорт до ЄС. Обсяги торгiвлi можуть зрости ще бiльше, якщо нещодавно запропонованi Європейською комiсiєю автономнi торговельнi заходи,
внесенi до ГВЗВТ, будуть ухваленi. Ця пропозицiя зараз перебуває на розглядi Європейського парламенту
i Ради. Наразi Українi вже отримала 2,2 млн євро з 3,4
млн євро, затверджених в 2014 роцi.

Дотримуючись сформованого за останнi роки формату, 9 грудня 2016 року вiдбулися тристороннi енергетичнi переговори в рамках Україна – ЄС – Росiя. Основними питаннями порядку денного були поставки
газу в Україну i транзит газу до ЄС. На зустрiчi не було
досягнуто згоди, i сторони вирiшили продовжити консультацiї. З точки зору України, вiдсутнiсть домовленостi не має жодного вирiшального значення, оскiльки країна має достатню кiлькiсть газу та iнших джерел
енергiї, якi дозволять їй завершити опалювальний
сезон у стандартному режимi. Проте розчарування з
боку Європи озвучив комiсар ЄС з питань енергетики
Марош Шефчович, який повiдомив журналiстам, що
росiйська сторона вiдмовилася пiдписати так званий
«зимовий пакет», тому що «росiяни пояснили, що вони
не бачать необхiдностi щось пiдписувати. Ми не змогли подолати цю проблему».
Однак Україна висловила глибоку стурбованiсть розширенням впливу Росiї на енергетичному ринку в
ЄС, цю думку подiляють i деякi країни ЄС, i європейськi офiцiйнi особи. Наприкiнцi жовтня Європейська
комiсiя розширила доступ Газпрому до трубопроводу OPAL, що з’єднує газопровiд «Пiвнiчний потiк» iз
системою Центральної i Захiдної Європи. Це суттєво
збiльшить експортний потенцiал Росiї, i водночас Москва зможе зменшити обсяги газу, якi транспортуються до ЄС територiєю України. Рiзнi посадовi особи
ЄС, президенти Порошенко i Дуда закликали скасувати це рiшення, наголошуючи на ризиках для ЄС. Наприкiнцi грудня, однак, в результатi позову польської
компанiї PGNiG проти ЄС, суд Європейського Союзу
призупинив рiшення, яке дозволило Газпрому збiльшити доступ до потужностей OPAL.
Галас довкола енергетичного питання не обмежується «зимовим пакетом» i OPAL. ЄС пильно стежить за
реформою Нафтогазу. Станом на 1 липня 2016 року
уряд затвердив план «розгрупування» державної нафтогазової компанiї. План спрямований на задоволення вимог Третього Енергопакету ЄС i передбачає
створення нового оператора газотранспортної системи та оператора пiдземних газових сховищ. Реформа стане одним iз ключових напрямкiв роботи ЄС в
Українi, поряд з iншими реформами, пов’язаними з
сектором енергоефективностi та ринку електроенергiї. Зацiкавленiсть обох сторiн була пiдкреслена в ходi
самiту Україна-ЄС 24 листопада 2016 року та 19 грудня 2016 року на конференцiї «ЄС-Україна: Стратегiчне енергетичне партнерство на найвищому рiвнi».
19 грудня 2016 року було пiдписано Меморандум про
взаєморозумiння мiж Європейським iнвестицiйним
банком i Україною, що передбачає фiнансування проектiв в енергетичному секторi.

Порядок денний реформ

агресiя та економiчна криза. Проте європейськi урядовцi критикують низку питань, щодо яких було досягнуто значно меншого прогресу протягом останнього
кварталу 2016 року. Здебiльшого це стосується антикорупцiйних реформ. ЄС задоволений створенням нових антикорупцiйних структур. Водночас, вiн хоче бачити незалежну роботу цих установ у повному обсязi.
Серед ключових питань: вiдсутнiсть у Нацiонального
антикорупцiйного бюро права на прослуховування телефонних розмов та вiдсутнiсть бачення функцiонування спецiальної антикорупцiйної прокуратури. Крiм
вищезазначених питань, ЄС розчарований тим, що до
Нацiонального агентства iз запобiгання корупцiї досi
не призначили п’ятого члена правлiння.
Європейськi урядовцi не приховують того, що процес
реформ вiдбувається досить складно, зi щоденними
спробами зриву i вiдкочуванням системи назад. ЄС
очiкує, що закон, ухвалений у лютому 2016 року, який
дозволяє позбавляти мандату обраних за партiйними списками народних депутатiв, буде змiнено. Венецiанська комiсiя Ради Європи негативно оцiнила
цей закон, оскiльки вiн дав можливiсть полiтичним
партiям ex post facto2 скасувати рiшення електорату, змiнюючи своє представництво у Радi вже пiсля
виборiв. Ця тенденцiя стала ще тривожнiшою з прийняттям парламентом згаданого закону на мiсцевому
рiвнi, який перебуває в черзi на голосування в останньому читаннi. Крiм того, iснує проблема з призначенням 12 нових членiв Центральної виборчої комiсiї,
термiн мандату яких завершився 1 червня 2014 року.

Пiдтримка безпеки
19 грудня 2016 року Рада ЄС ухвалила рiшення щодо
продовження санкцiй проти Росiї до 31 липня 2017 року.
Як i ранiше, санкцiї стосуються обмеження спiвпрацi з
Росiєю у фiнансовiй, енергетичнiй, обороннiй сферах,
а також товарiв подвiйного значення. Також, ЄС збiльшив свою пiдтримку Спецiальнiй монiторинговiй мiсiї
ОБСЄ вливанням додаткових 5 млн. євро.
Агресiя Росiї на Сходi України та окупацiя Криму привертали до себе менше уваги впродовж останнiх мiсяцiв 2016 року, за винятком 19 жовтня 2016 року, коли
країни у «нормандському форматi» провели зустрiч у
Берлiнi i домовилися про розробку дорожньої карти з
чiткою послiдовнiстю iмплементацiї Мiнських домовленостей i гарантiями реалiзацiї узгоджених крокiв.
Хоча цю зустрiч не можна назвати переломною, вона
пiдтвердила забов’язання сторiн i збереження режиму припиненню вогню, навiть попри його крихкiсть та
численнi порушення.Також Україна спiвпрацювала з
ЄС у рамках Cпiльної зовнiшньої i безпекової полiтики
ЄС (CFSP), пiдтримуючи заяви ЄС. Впродовж перших
10 мiсяцiв 2016 року Україна пiдтримала 19 з 26 заяв
спiльної зовнiшньої i безпекової полiтики ЄС, у порiвняннi з 39 iз 45 у 2015-му.

Загалом, Європейський Союз задоволений реформами, що вiдбулися в Українi, особливо, якщо враховувати умови, у яких опинилася наша країна: росiйська
2
Ex post facto: закон (принцип), який заднiм числом змiнює юридичнi наслiдки (або статус) дiй, якi були вчиненi, чи вiдносини, якi iснували,
до набуття законом чинностi.
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Енергетика понад усе

Прогнози
на перший квартал 2017 року
Перший квартал 2017 року, очевидно, буде вкрай активним у вiдносинах мiж Києвом i Брюсселем. Очiкується ухвалення позитивних рiшень щодо лiбералiзацiї вiзового режиму i ратифiкацiї Угоди про асоцiацiю.
Якщо це станеться, можна буде стверджувати, що два
найважливiших питання плану дiй України-ЄС будуть
вирiшенi, i дискурс щодо України, ймовiрно, змiнить-
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ся, що змусить керiвництво країни придiляти бiльше
уваги реформам.
Програму реформ, як i ранiше, буде спрямовано на забезпечення незалежностi та повної функцiональностi
антикорупцiйних iнституцiй, а також на виправлення
проблем iз законом «Про мiсцевi вибори», оновлення
складу Центральної виборчої комiсiї, функцiональний
розподiл Нафтогазу, Фонд енергоефективностi та Закон про ринок електричної енергiї.

Подiї у вiдносинах Україна-ЄС (жовтень-грудень 2016). Оцiнка в балах

19 жовтня

28 жовтня
10 листопада
11 листопада
16 листопада
17 листопада
24 листопада

25 листопада
1 грудня
2 грудня
5 грудня
7 грудня

9 грудня
13 грудня
15 грудня
16 грудня
19 грудня

27 грудня

Подiя

Україна стає асоцiйованим членом Європейської органiзацiї з ядерних дослiджень.
Президент Порошенко пiдписує Закон України «Про ратифiкацiю угоди мiж урядом України
та Європейським спiвтовариством з атомної енергiї про наукову i технологiчну спiвпрацю та
асоцiйовану участь України у програмi наукових дослiджень та навчання Євратом (2014-2018)».
Зустрiч у «нормандському форматi» щодо реалiзацiї Мiнських угод в Берлiнi.
Полiтичнi консультацiї Україна-ЄС на високому рiвнi вiдбуваються в Брюсселi з Президентом
України Петром Порошенко, Президентом Ради Європи Дональдом Туском, Президентом
Європейської комiсiї Жаном-Клодом Юнкером, Президентом Європейського парламенту
Мартiном Шульцом та вiдповiдними членами Європейської комiсiї.
Звернення Верховної Ради України до держав-членiв Європейського Союзу, Європейського
парламенту, уряду i парламенту Нiдерландiв, аби завершити процес ратифiкацiї Угоди про
асоцiацiю мiж Україною та ЄС.
Європейська комiсiя ухвалює рiшення, яке дозволило Газпрому збiльшити свою насосну
здатнiсть газу в трубопроводi OPAL, що з’єднує газопровiд «Пiвнiчний потiк» iз системою
Центральної i Захiдної Європи.
Україна пiдписує Європейський кодекс соцiального забезпечення.
Пiдписано угоду, за якою Європейський iнвестицiйний банк надасть 200 млн євро для
покращення iнфраструктури громадського транспорту в 20 мiстах України.
Парламент ухвалює звернення до керiвництв держав-членiв, Європейського парламенту та Ради
Європи, закликаючи до спрощення вiзового режиму до кiнця 2016 року.
Затверджено положення про одночасне набуття чинностi механiзму призупинення зi
спрощенням вiзового режиму для України.
Самiт ЄС-Україна.
Угода про видiлення 15 млн євро вiд ЄС та 1 млн євро вiд уряду Данiї на здiйснення «Програми ЄС
для боротьби з корупцiєю в Українi».
Пiдписано оновлений Меморандум про взаєморозумiння мiж Урядом України та Європейським
спiвтовариством з атомної енергiї.
ЄС збiльшує свою пiдтримку Спецiальнiй монiторинговiй мiсiї ОБСЄ додаванням 5 млн євро.
Вiзит української делегацiї до Брюсселя для обговорення питань спiвпрацi мiж Європейським
оборонним агентством та Мiнiстерством оборони України.
Спiльна заява Президентiв України та Польщi через рiшення Європейської комiсiї щодо
трубопроводу OPAL.
Заява делегацiї ЄС в Українi про позицiю ЄС щодо мораторiю на експорт деревини.
Комiтет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної полiтики та ядерної
безпеки пiдтримує створення Фонду енергоефективностi.
Європейський парламент i Рада узгоджують механiзм призупинення, наблизивши Україну до
спрощеного вiзового режиму з ЄС
Тристороннi енергетичнi консультацiї Україна-ЄС-Росiя.
Публiкацiя звiту про iмплементацiю Угоди про асоцiацiю з Україною.
Рiшення Європейської ради з Угоди про асоцiацiю України.
Уряд Нiдерландiв ухвалює законопроект, необхiдний для ратифiкацiї парламентом Угоди про
асоцiацiю Україна-ЄС.
Рада ЄС продовжує санкцiї проти Росiї до 31 липня 2017 року у визначених секторах росiйської
економiки.
Україна та Європейська комiсiя пiдписують угоду про фiнансування спiльних оперативних
програм прикордонного спiвробiтництва на 2014-2020 рр. у рамках Європейської полiтики
сусiдства. Програми стосуються напрямкiв «Україна-Румунiя», «Україна-Угорщина-Словаччина»,
«Україна-Польща-Бiлорусь» i «Чорне море». Загальний бюджет: 365 млн євро.
Пiдписано Меморандум про взаєморозумiння мiж Урядом України та Європейським
iнвестицiйним банком (ЄIБ).
Пiдписано Угоду з ЄС про фiнансування реформи системи державного управлiння в Українi.
Загальний бюджет: 104 млн євро.
Конференцiя на високому рiвнi з питань стратегiчного партнерства ЄС-Україна.
Україна та ЄС проводять третє засiдання Ради асоцiацiї в Брюсселi.
Суд Європейського Союзу призупинив рiшення про доступ «Газпрому» до 80% потужностей
газопроводу OPAL
Україна отримала другий транш фiнансової допомоги ЄС у сумi 55,125 млн. євро згiдно Угоди про
фiнансування, укладеної мiж Урядом України та Європейською комiсiєю у 2014 роцi

Бали
+2
+2
+2
+2

-2
-2
+2
+5
-2
+2
+3
+4
+3
+4
+3
-2
-2
+2
+3
+1
+2
+3
+2
+5
+4

+4
+4
+3
+3
+1
+4

9

ВІДНОСИНИ УКРАЇНА-ЄС

Дата
5 жовтня
13 жовтня

ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-США
Жовтень – Грудень 2016
Позитивнi бали: +28
Негативнi бали: -6
Загалом: +22

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
Українсько-американськi вiдносини пiсля президентських виборiв у США перестали iснувати в їхньому класичному
розумiннi. Залишились вiдносини мiж Україною та адмiнiстрацiєю Обами, а також вiдносини мiж Україною та новообраним президентом Дональдом Трампом. Рiзний бекграунд, рiзнi пiдходи, рiзна атмосфера, i лише очiкування
України схожi: щоб Сполученi Штати, якщо не можуть захистити Україну, то принаймнi системно допомагали Українi захистити себе саму.
Україна тiльки по-справжньому зрозумiла логiку Америки Обами i вiдчула лiмiти, якi iснують у спiвпрацi з нею, як
опинилась перед великим невiдомим у виглядi Америки Трампа та її майбутнiх пiдходiв до України. Показово, що
в свiтi значно драматичнiше оцiнили можливi наслiдки президентства Трампа для України, нiж у самiй Українi. В
українських владних кабiнетах обрання Трампа стало сюрпризом, але не нокаутом, який примусив на якийсь час
зiйти з дипломатичного рингу i зайняти улюблену для України вичiкувальну позицiю в стилi «якось воно буде».
Помiтне явне бажання налагодити контакт iз новою адмiнiстрацiєю. Генерування iдей на американському напрямку стало очевидним i в Києвi, а не вiддано повнiстю на вiдкуп посольству України в США. Україна, попри критику
адмiнiстрацiї Обами, не готова позбутися того рiвня вiдносин, який у неї був зi США впродовж останнiх трьох рокiв.
Найбiльший виклик, який стоїть перед Україною у вiдносинах iз Америкою Трампа, – це довести новiй адмiнiстрацiї,
що Україна – це не суцiльний безлад (mess), а можливiсть, вигiдне мiсце для американських iнвестицiй у широкому
розумiннi цього слова: iнвестицiй полiтичних, безпекових i фiнансових.
Успiх України у вiдносинах з Америкою Трампа полягає в тому, наскiльки ефективно в Києвi зможуть сформулювати i донести новiй адмiнiстрацiї вiдповiдi на два наступнi питання:
Якою є додана вартiсть держави Україна для США?
Наскiльки пiдтримка незалежної України вiдповiдає iнтересам Сполучених Штатiв?

ХРОНIКА ВIДНОСИН
Америка Обами та Україна:
що залишиться у спадщину
45-му президенту вiд 44-го
Вiдносини мiж Україною та США опинилися у транзитному перiодi ще до президентських виборiв у Сполучених Штатах. На якомусь етапi десижнмейкерам у Києвi стало зрозумiло, що є певнi питання, якi просувати
за адмiнiстрацiї Обами просто немає сенсу, оскiльки
вони зустрiчають у Бiлому Домi або нерозумiння,
або роздратування (та ж сама безпекова угода мiж
Україною та США, надання летальної зброї). Цi питання були свiдомо вiдкладенi для обговорення з новим
президентом США, яким, як очiкували в Києвi, стане
Гiлларi Клiнтон.
Так само ще задовго до виборiв стало зрозумiло, що
адмiнiстрацiя Обами навряд чи вирiшить вдаватися
до гучних експромтiв на українському напрямку до
кiнця президентства 44-го глави Бiлого Дому. Україна
не розглядалась навiть серед потенцiйних кандидатiв на iсторiю успiху президента Обами, вiдповiдно,
глава Бiлого Дому не готовий був на персональному
рiвнi серйозно iнвестувати в Україну по жодному з
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двох прiоритетних трекiв на українському напрямку:
сприяння реформам в Українi та стримування росiйської агресiї. На вiдмiну вiд, скажiмо, вiце-президента
Джозефа Байдена. Якраз у нього були помiтнi намiри
перетворити «улюблений проект Байдена» (так назвали Україну в його оточеннi) в «iсторiю успiху Байдена»
як вiце-президента США.
Яку спадщину залишила адмiнiстрацiя Обами по кожному з напрямкiв партнерства США з Україною, i що
критично важливо залишити за президентства Трампа?
Почнемо зi стримування росiйської агресiї. Незважаючи на доволi критичнi оцiнки полiтики адмiнiстрацiї
Обами на українському напрямку, очевидно, що є питання, де Америка Обами продемонструвала справдi достойне лiдерство та послiдовнiсть. Це питання
санкцiй щодо Росiї та спроможнiсть їх координувати
на мiжнародному рiвнi, зокрема з ЄС та G7. До останнього мiсяця перебування в офiсi Бiлий Дiм Обами
чiтко витримав свою санкцiйну лiнiю i щодо жорсткої
прив’язки санкцiй до ПОВНОГО виконання Мiнських
домовленостей, i щодо постiйного розширення санкцiйного списку. Лише за останнiй квартал США тричi
розширювали список санкцiй щодо Росiї, два з них
безпосередньо пов’язанi з агресiєю щодо України. За

В Українi марно побоювалися, що в останнi пiвроку
перебування у Бiлому Домi адмiнiстрацiя Обами спробує зрушити з мiсця полiтичне врегулювання навколо
Донбасу згiдно з Мiнськими домовленостями. Запевнення американських партнерiв, що США не будуть
вимагати вiд України виконання Мiнських домовленостей, всупереч iнтересам самої України, i що для США
не є принципово важливим врегулювати конфлiкт до
закiнчення термiну президенства Обами, сприймалися в українськiй столицi з певною недовiрою, враховуючи тиск, який чинився на Україну ранiше у цьому
питаннi з боку Вiкторiї Нуланд та особливо пiсля переговорiв Порошенка та Байдена у Нью-Йорку у вереснi.
В останнi мiсяцi президентства Обами головнi два
завдання, над якими працювала американська дипломатiя в контекстi мiнських домовленостей, полягали
не в тому, щоб змусити Україну виконувати полiтичну
частину Мiнська, а де-факто у тому, щоб саме Україну не звинуватили у зривi Мiнського процесу, зокрема
у порушеннi процесу розведення сил та провокуваннi
гуманiтарної катастрофи на Донбасi (наприклад, в питаннi забезпечення водою). Американськi дипломати
переконанi: Мiнськ працюватиме на Україну, якщо їй
вдасться на постiйнiй основi закрiпити за собою статус проактивного та конструктивного учасника переговорiв. Загалом, Сполученi Штати неодноразово
давали пiдстави для того, щоб стверджувати: прiоритетом для них є недопущення нової ескалацiї на Донбасi, а не стале врегулювання конфлiкту. Рiвень психологiчної готовностi у США до заморозки конфлiкту
на Донбасi був достатньо високим ще у 2015 роцi.
На кiнець другого термiну Обами Україна та США
вийшли на дуже зрозумiлий механiзм спiвпрацi у
безпековiй сферi. У мiнiстерствi оборони України та
Генеральному штабi зазначають, що з жодною країною свiту немає такої iнтенсивної спiвпрацi, як з
американською стороною. Фактично, сподiвання на
реальну практичну спiвпрацю, що її очiкували по лiнiї
Україна-НАТО, втiлились на двостороннiй основi по
лiнiї Україна-США. Лише позитивнi вiдгуки випадало
чути про делегованого США радника мiнiстру оборони
України легендарного генерала Джона Абiзаїда, який
уже встиг неодноразово вiдвiдати Київ. За наявною
iнформацiєю, в українському оборонному вiдомствi

початково хотiли б бачити радником генерала Фiлiпа Брiдлава, однак начебто у зв’язку з певними обмеженнями на виконання подiбних функцiй вiдразу
пiсля закiнчення термiну його перебування на посадi
очiльника Європейського командування збройних
сил США в Європi i Верховного головнокомандувача
об’єднаних сил НАТО в Європi цей варiант вiдкинули, i
тодi з’явилася кандидатура Абiзаїда. Як стверджують
iнсайдери, Абiзаїд поки що лише вивчав ситуацiю, зокрема, через вiдвiдування зони АТО. Особливих порад
вiн не розробляв. Крiм того, вiн вiдразу попередив, що
українцi самi мають визначитися, якi з його порад у
майбутньому брати до уваги, якi нi.
Складається враження, що в Києвi лише за останнiй
рiк по-справжньому оцiнили консультативно-дорадчу
допомогу, яку надають США, оскiльки ранiше фокус
був на наданнi вiйськової допомоги. Окрiм 350 iнструкторiв у Яворовi, якi тренують українську армiю, йдеться також про тих американських радникiв, якi допомагають опрацьовувати доктринальнi документи. Варто
наголосити, що йдеться саме про консультацiйну допомогу США, оскiльки позитивнi вiдгуки, наприклад,
про радникiв НАТО є великою рiдкiстю, а не правилом.
Чотиризiрковий генерал Абiзаїд як важливий голос на
пiдтримку України може стати в нагодi Українi, враховуючи захоплення Дональда Трампа вiдомими (i тим
паче екранiзованими, як Абiзаїд у фiльмi Клiнта Iствуда) генералами.
Для України є принципово важливим, щоб безпекова
та оборонна лiнiї спiвпрацi залишились i за нового
президента. Американськi iнсайдери в цiлому прогнозують, що безпековi програми, включно з тренуваннями та консультацiйною допомогою, залишаться
чинними. Можливо, бiльш скрупульозною буде оцiнка
ефективностi цих програм. Вiдразу кiлька представникiв iз команди Трампа ранiше також заявляли про
можливiсть продажу Українi летальної зброї (саме
продажу, не надання).
Важливо зберегти також надання вiйськової допомоги. В оборонному вiдомствi та Генеральному штабi
розраховують на подальше надання засобiв радiоелектронної боротьби, систем зв’язку (їх треба значно
бiльше, щоб вибудувати систему управлiння, яка на
ньому базується), дронiв (в iншiй якостi), РЛС контрартилерiйної боротьби та засобiв медичної реабiлiтацiї.
Важливою була б допомога США у розбудовi Вiйськово-морського флоту України. Деякi з крокiв на цих
напрямках вже робляться в США на рiвнi Конгресу та
Державного департаменту. Так, наприклад, конгресмен-республiканець i колишнiй морський пiхотинець
Данкен Гантер, який у 2015 роцi особисто вiдвiдав зону
АТО, запропонував на розгляд профiльних комiтетiв
Палати представникiв Конгресу США з мiжнародних
вiдносин та збройних сил законопроект, який передбачає, зокрема, надання Українi засобiв радiоелектронної боротьби для захисту безпiлотникiв та сенсорiв
для спостереження. У законопроектi також йдеться
про допомогу Українi в налагодженнi власного виробництва протитанкових озброєнь та розбудовi цен11
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президентства Трампа питання збереження санкцiй
за агресiю Росiї щодо України залишається вiдкритим. Бiльшiсть американських експертiв та урядовцiв
сходяться на думцi, що нова адмiнiстрацiя буде нацiлена переглянути санкцiї щодо Росiї, оскiльки вони
не бачать у них особливої доданої вартостi з точки
зору змiни поведiнки Путiна. Натомiсть активно нав’язується аргумент, що санкцiї лише посилюють режим
Путiна всерединi Росiї замiсть того, щоб змiнювати
його лiнiю поведiнки щодо України. Достатньо популярною в колах, наближених до нової адмiнiстрацiї, є
також думка, що зняття санкцiй не має бути прив’язане до повного виконання Мiнська, а має бути поетапним, як нагорода за кожний етап виконаного плану (як
вiдомо, така позицiя популярна i в деяких країнах ЄС).

трiв пiдготовки сил спецiального призначення. Вiсiм
башт електронного спостереження, споряджених
радарами та камерами, якi дозволять бачити, що вiдбувається на вiдстанi 64 кiлометри вглиб окупованої
територiї, буде збудовано згiдно з контрактом, який
схвалив Державний департамент США iз компанiєю
з Калiфорнiї Worldwide Aeros (належить вихiдцю з
України Iгорю Пастернаку).
Позитивною новиною стало офiцiйне затвердження
США в оборонному бюджетi на 2017 рiк 350 мiльйонiв
доларiв допомоги для України – це на 50 мiльйонiв
бiльше, анiж у попередньому за рахунок включення
до нього надання засобiв i технiчної пiдтримки для
розробки цiлiсної системи монiторингу державного
кордону України, а також допомоги у пiдготовцi штабних офiцерiв та вищого вiйськового командування
Збройних сил України.
Щодо другого треку партнерства Україна-США –
сприяння США у проведеннi реформ в Українi i, зокрема, у боротьбi з корупцiєю – наразi можна з певнiстю стверджувати: Порошенку так i не вдалося
приємно здивувати Бiлий дiм Обами в ролi рiшучого
реформатора. «Українi в її нинiшньому станi потрiбен
президент, який може бути радикальним реформатором, а Порошенко, як ми переконалися, таким не є»,
– таку оцiнку дав представник американського уряду
Президенту Порошенку в розмовi не пiд запис, i вона
загалом вiдображає пiдхiд, який панує у Вашингтонi.
Особливою довiрою не вдалось заручитись у Вашингтона прем’єру Володимиру Гройсману: представники
американського дипломатичного корпусу та Конгресу
США у неформальних розмовах дiляться, що розумiють: для Гройсмана встановленi певнi “буйки”, за якi
вiн не може “запливати” у процесi реформ, але водночас зiзнаються: очiкували, що вiн не так вiддано
поважатиме цi обмеження, i матиме бiльше вiдваги
для проведення реформ. «Ми розумiємо, що Гройсману складнiше справити реформаторське враження,
нiж Яценюку: коло звузилось, i тепер будь-якi реформи здiйснювати значно болючiше, нiж було при Яценюку. Не факт, що Яценюк був би кращим прем’єром у
нинiшнiх умовах, хiба що пiар у нього за кордоном був
би точно кращим», - вiдверто дiлилися з автором цих
рядкiв представники уряду США у листопадi 2016 року.
Не виправдав очiкувань американцiв i генпрокурор
Юрiй Луценко, якому ще влiтку 2016 року американцi
надали ледве не повний карт-бланш на реформування
генпрокуратури. Американцi самi загнали себе у пастку власного персоналiзованого пiдходу «будь-хто, аби
не Шокiн». Пiдхiд не спрацював. Левову частку енергiї
та часу їм довелося придiляти вiдстоюванню повноважень i примиренню з Генпрокуратурою улюбленого
реформаторського дiтища США – НАБУ, яке вони поки
що не ризикують називати їхньою реформаторською
iсторiєю успiху, з огляду на невиправданi очiкування вiд масштабiв дiяльностi цього актикорупцiйного
органу. Чи то заклик, чи то прохання, яке публiчно
висловив Байден Яценюку на бiзнес-форумi у 2015
роцi «Садiть людей у тюрми» (put people in jail) i яке
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абсолютно перегукується з настроями українського
народу, так i не було почуте з українського боку нi в
2015-му, нi в 2016-му.
Є й iншi питання, якi викликали застереження в американської сторони. Деякi з них виявились абсолютно несподiваними, й українська сторона була явно не
готовою до них. Так, скажiмо, на Банковiй були дуже
здивованi занепокоєнням, яке висловила на однiй iз
зустрiчей iз керiвництвом АП посол США Марi Йованович щодо квотування української музики в радiоефiрi – мовляв, це суперечить свободi слова.
Великий iнтерес викликає персона Арсена Авакова.
Як зауважив один американський дипломат у приватнiй розмовi, «ми так розумiємо, що на сьогоднi Аваков
є номером 2 за впливовiстю в Українi».
В останнi мiсяцi адмiнiстрацiї Обами Українi не вдалося довести до логiчного кiнця (тобто пiдпису президента США) iсторiю з ухваленням Акту на пiдтримку
України (STAND for Ukraine Act), законопроектом
№5094, який би на законодавчому рiвнi забороняв
президенту США визнавати анексiю Криму та надав
би Конгресу право на зняття санкцiй. Законопроект
№5094 щодо пiдтримки України так i залишився на
порядку денному профiльного Комiтету Сенату США.
За наявною iнформацiєю, керiвник комiтету, респулiканець Боб Коркер, якого вiдразу пiсля перемоги
Дональда Трампа називали серед потенцiйних кандидатiв на посаду держсекретаря, зайняв i успiшно вiдстояв позицiю про несвоєчаснiсть схвалення такого
законопроекту. Як результат - для схвалення законопроекту в 2017 роцi Когресом процедуру доведеться
проходити знову, тобто схвалити його i в Сенатi, i в
Палатi представникiв. Також, за деякою iнформацiєю,
компанiя ExxonMobil, колишнiй генеральний директор
якої Рекс Тiллерсон був номiнований Трампом на посаду державного секретаря, активно лобiювала проти цього законопроекту (Тiллерсон спростовує таку
iнформацiю).
Водночас, можна смiливо стверджувати, що Конгрес
залишається найпотужнiшим голосом на пiдтримку
України. Навiть якщо STAND for Ukraine не буде схвалений, на розгляд Конгресу будуть винесенi iншi законодавчi акти, в яких йдеться про пiдтримку України
та збереження/запровадження санкцiй щодо Росiї.
Зокрема всеосяжний законопроект, який передбачатиме можливiсть запровадження додаткових санкцiй
щодо Росiї, який iнiцiював вiдомий сенатор-демократ
Бен Кардiн.
Важливим полiтичним сигналом стало звернення 27
американських сенаторiв до новообраного президента США iз закликом посилити полiтичну, фiнансову
та безпекову допомогу Українi. Показово, що сенаторiв-демократiв пiдписалось пiд цим зверненням
бiльше, анiж сенаторiв-республiканцiв, що руйнує
стереотипи про бiльшу проукраїнськiсть Республiканської партiї в Конгресi. Практичним продовженням
звернення став
iнiцiйований сенаторами-республiканцями Джоном МакКейном та Лiндсi Гремом

В останнi мiсяцi президенства Обами не вдалося зробити iнвестицiйний прорив у вiдносинах мiж Україною
та США. Тестова iсторiя для Сполучених Штатiв, якою
мала стати приватизацiя Одеського припортового
заводу (ОПЗ), закiнчилися ще бiльшим репутацiйним
фiаско для України. Американцi, якi не один рiк цiкавилися цим об’єктом, втратили до нього iнтерес, коли
запiдозрили певнi полiтичнi iгри навколо продажу
цього об’єкту i дiзнались про так званий борг ОПЗ перед Дмитром Фiрташем у 250 млн дол. В оману не має
вводити заявка вiд компанiї IBE Trade Corp з Нью-Йорка, яку деякi представники американського бiзнесу
називають «не зовсiм американською», з огляду на
бекграунд її власника (належить Александру Ровту,
вихiдцю з Мукачевого).
Україна не перетворилась на привабливе мiсце для
американських iнвесторiв, навiть попри особисту залученiсть мiнiстра торгiвлi США Пеннi Прiтцкер, яка,
за деякою iнформацiєю, особисто обдзвонювала
керiвникiв американських компанiй i запрошувала їх
на Бiзнес-форум Україна-США. Сьогоднi, як стверджують навiть найбiльш оптимiстичнi представники
американського бiзнес-середовища, Українi треба
сконцентруватись на тому, аби зберегти наявних iнвесторiв на українському ринку i заохотити їх до розширення iнвестицiй, анiж домагатись приходу нових
iнвесторiв. Адже враховуючи наявнi проблеми навiть
у тих iнвесторiв, якi вже працюють на українському
ринку, нових залучити навряд чи вдасться.

Америка Трампа та Україна: пiдкошений
старт, незрозумiлий фiнiш
Хоча свiтовi медiа записали Україну в активного прихильника перемоги Гiлларi Клiнтон на президентських
виборах, в оточеннi президента України Петра Порошенка продовжують наполягати: особисто президент
не зробив пiд час президентської кампанiї в США жодного жесту на пiдтримку кандидатури Клiнтон. Запити на зустрiч iз президентом України в Нью-Йорку у
вереснi надсилались однаково i кандидату Клiнтон, i
кандидату Трампу (щоправда, в офiцiйну версiю української сторони «не збiглись графiки» вiрять за океаном неохоче).
У розпал виборчої кампанiї в США президент Порошенко приймав у себе близького соратника Трампа
Ньюта Гiнгрiча з дружиною. Також вiн, за словами деяких українських дипломатiв, дуже достойно витримував збалансовану лiнiю i не пiддавався на провокацiї
американських медiа з цього приводу (як особливо
показове називають його iнтерв’ю Фарiду Закарiї на
CNN).
Проти версiї України про дистанцiювання вiд президентських перегонiв у США найбiльше грає скандал
iз колишнiм радником Януковича i Трампа Полом Манафортом, який, за даними деяких американських
джерел, переконаний, що витоки iнформацiї в аме-

риканську пресу про амбарну книгу Партiї регiонiв
з’явилися на замовлення Демократичної партiї США.
Недаремно вiдразу пiсля обрання Трампа президентом керiвник українського Нацiонального антикорупцiйного бюро оголосив про припинення розслiдування
щодо Манафорта. Питання ускладнюється тим, що
Манафорта пiсля певної паузи знову почали помiчати
в оточеннi Трампа. За даними окремих американських
джерел, вiн навiть брав активну участь в обговореннi тих чи iнших кандидатур у нову адмiнiстрацiю. Питання про його роль на формування полiтики нової
адмiнiстрацiї щодо України залишається вiдкритим.
Очевидно, Українi буде складно налагодити довiрливий дiалог з новою адмiнiстраiцiєю, якщо у Дональда
Трампа встигло сформуватись i буде пiдкрiплюватись
з боку довiреного оточення враження, що поки Росiя
була тiєю країною, яка сприяла йому стати президентом, Україна була тiєю країною, яка перешкоджала
йому стати президентом.
Незважаючи на Манафорта i вiдсутнiсть зустрiчi з
Трампом у Нью-Йорку, в Українi (принаймнi на офiцiйному рiвнi) не схильнi надмiрно драматизувати ситуацiю i вважати себе найбiльшим лузером у свiтi внаслiдок результатiв президентських виборiв у США, як
резонансно написав у Твiттерi колишнiй посол США в
Росiї Майкл Макфол. На це може бути кiлька причин
i пояснень.
По-перше, розчарування полiтикою на українському
напрямку з боку адiнiстрацiї Обами. Сам факт, що
Обама – перший президент США, який за два термiни так не i знайшов можливостi (чи не вiдчув необхiдностi) вiдвiдати Україну, є бiльш показовим, анiж
будь-якi декларацiї про пiдтримку України. Розчарування адмiнiстрацiєю Обами, очевидно, буде експлуатуватись українськими переговiрниками у контактах
iз новою адмiнiстрацiєю. Теза про те, що, якби Обама
миттєво вiдреагував на спроби анексувати Крим, то
агресiї Росiї не вiдбулось би, явно викликає схвалення у представникiв команди Трампа на зустрiчах
з українськими партнерами. За деякою iнформацiєю,
навiть вiце-президент Байден вагався, чи вiдвiдувати
Україну напередоднi iнаугурацiї нового президента
США, оскiльки не хотiв ускладнити комунiкацiю Києва
з новою американською адмiнiстрацiєю, демонструючи вже самим фактом своєї присутностi в українськiй столицi, що Україна є улюбленим дiтищем одного з ключових представникiв “старої” адмiнiстрацiї.
По-друге, i в Києвi, i частково у Вашингтонi є вiдчуття, що Дональд Трамп у силу рiзних причин не буде
настiльки активно цiкавитися станом реформ i перебiгом боротьби з корупцiєю в Українi, як цiкавилася окремi представники нинiшньої адмiнiстрацiї i як,
напевно, цiкавилась би адмiнiстрацiя Клiнтон. Такий
стан справ абсолютно влаштовує вищi чини в Українi, якi б хотiли загорнути партнерство зi США в безпекову, а не актикорупцiйну обгортку. Однак не варто
забувати, що саме недостатнiй рiвень боротьби з корупцiєю може бути використаний як вигiдний привiд
списати Україну на задвiрки зовнiшньополiтичного
13
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регiональний тур запевнення у пiдтримцi Сполученими Штатами, який включав у себе й вiзит до України.

списку нової адмiнiстрацiї. Також можна очiкувати, що
нова адмiнiстрацiя буде бiльш прискiпливо ставитись
до будь-якої допомоги, яка надається будь-якiй країнi свiту з коштiв американських платникiв податкiв.
Вiдтак українському уряду було б доцiльно самому
iнiцiювати аудит американської допомоги Українi, демонструючи, що ми не зацiкавленi в неефективному
використаннi навiть центу з американської допомоги.
По-третє, у Києвi є великi сумнiви, що у Дональда
Трампа, на вiдмiну вiд його попередникiв, вийде «перезавантажити» вiдносини з Росiєю Путiна на тривалий
перiод часу, хоча практично нiхто не сумнiвається, що
на перших етапах президентства Трамп дiйсно спробує це зробити, i, не виключено, що без особливого
врахування iнтересiв України. Однак є пiдстави сподiватись, що такi стримуючi фактори як двопартiйний
консенсус щодо пiдтримки України з боку Конгресу,
рiзнi позицiї у самiй адмiнiстрацiї Трампа та дискурс,
сформований внаслiдок звiту розвiдникiв не дозволять президенту США реалiзувати «велику оборудку»
(grand bargain) в її росiйському розумiннi, якщо тiльки
Україна сама не запропонує/схвалить її.
Перемога Трампа стала несподiваною для України,
але вона немовби вiдкрила друге дихання української полiтики на американському напрямку. Почали
вiдбуватись брейнстормiнги високого рiвня з приводу того, як ефективнiше налагоджувати вiдносини iз
новою адмiнiстрацiєю США. Затребуваною стала незалежна експертиза на американському напрямку.
Круглий стiл, присвячений перемозi Трампа, вiдбувся
у Верховнiй Радi, хоча депутатiв на ньому було вкрай
мало. Нарештi почали виробляти план дiй, яким чином
зацiкавити США Україною. Не зобов’язати, як було при
Обамi, а саме зацiкавити. Причому бажання зацiкавити нову адмiнiстрацiю таке велике, що мiсцями воно
балансує на межi мiж «зацiкавити» i «задобрити».
Адмiнiстрацiя Президента, як було зазначено на сайтi
Мiнiстерства юстицiї США, навiть найняла лобiстську структуру у США BGR Group, засновану колишнiм головою комiтету Республiканської партiї США
та губернатором штату Мiссiсiпi Гейлi Барбуром, з
мiсячним гонораром в $50 тис., завдання якої, з-помiж
iншого, посилювати зв’язки мiж Україною та США.
Україна давно потребувала у Вашингтонi серйозної
лобiстської структури, яка б промотувала iнтереси
держави Україна, а не окремих українських олiгархiв.
Рекомендацiя щодо необхiдностi такої лобiстської
структури фiгурувала у рекомендацiях дослiдження
про вiдносини мiж Україною та США в рамках Аудиту зовнiшньої полiтики. Залишається сподiватись,
що найнята структура буде просувати саме iнтереси
держави Україна, а не, скажiмо, виключно президента
Порошенка.
На найвищому рiвнi розроблений своєрiдний план дiй,
згiдно з яким вiдбуватиметься те саме налагодження вiдносин iз новим президентом та його командою
i донесення потрiбних сигналiв. Пiдхiд офiцiйного Києва доволi зрозумiлий: крапля камiнь точить, а сидiти
склавши руки й чекати, «коли нас здадуть» – це не
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вихiд. Варто вiтати таку проактивнiсть зовнiшньої
полiтики Києва на американському напрямку. Шкода, що вона проявилася лише пiсля обрання Трампа
президентом.
Для того, щоб принаймнi спробувати вплинути на
американську полiтику щодо України, були задiянi всi
можливi канали комунiкацiї. Один iз них, наприклад,
по лiнiї вiце-президент Байден – вiце-президент Пенс.
Пiд час транзитної адмiнiстрацiї Байден використав
процес передачi справ новому вiце-президенту для
того, щоб ознайомити його з ситуацiєю щодо України
i певним чином емоцiйно надихнути його українським
досьє. У дипломатичних колах навiть ходили чутки, що
Байден якось начебто обмовився в стилi: «Не поїду з
вiзитом до України, доки не переконаюсь, що мiй наступник усе розумiє про Україну».
Уже протягом першого мiсяця-пiвтора важливi емiсари з України вiдвiдали вежу Трампа у Нью-Йорку i
мали пiвторагодинну розмову з тодi вже номiнованим
Трампом радником iз питань нацiональної безпеки
генералом Майклом Флiнном. Враження вiд зустрiчi
цiлком позитивнi: Флiнн, якого звинувачували у проросiйських поглядах через його участь у святкуваннi RT (вiдоме фото з перебуванням Флiнна за одним
столом з Путiним) та вiдповiднi коментарi на цьому
ж пропагандистському телеканалi, виявився доволi
вдячним спiврозмовником i справив краще враження,
нiж прийнято вважати в США. Ще краще враження
справила одна з його заступниць, яка також була присутня на зустрiчi: вона досить добре розумiла й орiєнтувалася у тому, що вiдбувається в Українi.
Доволi позитивне враження склалось i пiсля телефонної розмови Трампа з Порошенком. Цiкавий нюанс:
Трамп готовий був розмовляти з президентом Порошенком у той самий день, що i з Владiмiром Путiним –
у понедiлок 14 листопада. Однак оскiльки Порошенко
перебував у Швецiї i хотiв перестрахуватись на предмет «справжностi» дзвiнка Трампа пiсля скандалу з
«дзвiнком» президента Киргизстану (Трамп телефонув зi звичайного мобiльного номера, вiдтак потрiбно
було додатково переконатись, що це саме Трамп, а не
черговий пранкер), розмову було перенесено на 15 листопада. У самiй розмовi, як на мене, показовими були
три моменти. По-перше, Трамп без жодних дипломатичних формальностей попросив Порошенка розповiсти про агресiю (в оригiналi це звучало на кшталт
«tell me about aggression»). Показовим є сам факт, що
агресiя була названа агресiєю. По-друге, Трамп запитав, що Обама зробив для того, аби зупинити агресiю.
По-третє, наскiльки менi вiдомо, вiн жодним словом
не обмовився про реформи i боротьбу з корупцiєю,
яка стала головним пунктом української програми в
адмiнiстрацiї Обами.
Безумовно, є i питання, на якi поки немає вiдповiдi нi
в Києвi, нi у Вашингтонi i якi мiстять в собi як певнi
можливостi, так i ризики для партнерства. Зокрема,
йдеться про такi:

- Яким чином створити та донести хорошу iсторiю
(good story) про Україну до Вашингтона, яка б до того
ж, як радить посол США в Українi Марi Йованович, базувалась на реальних фактах? Як створити наратив
у Вашингтонi про Україну як про країну, гiдну американських iнвестицiй у широкому розумiннi цього слова: iнвестицiй полiтичних, безпекових i бiзнесових, якi
б потiм було бажання захищати?
- Наскiльки Сполученi Штати за президента Трампа
вiдчуватимуть потребу посилити свою роль у процесi врегулювання ситуацiї навколо Донбасу? У Києвi
розглядають можливiсть запропонувати новому президенту за згоди канцлера Нiмеччини та президента
Францiї долучитись до Нормандського формату. Поки
що пiдстав вважати, що Трамп буде в захопленнi вiд

цiєї iдеї немає, оскiльки вiн послiдовно (що не зовсiм
типово для нього) вiдстоював позицiю, що питанням
України має займатись Нiмеччина. Iнша справа, що в
2017 нi Нiмеччинi, нi Францiї буде особливо не до Нормандського формату, тому новообраний президент
США зможе за бажання проявити лiдерство у цьому
питаннi.
- Якими будуть умови для подальшої допомоги
Українi? Усi американськi спiврозмовники переконанi: будь-яка допомога США для України мiститиме
ще бiльше умов, анiж вона мiстила за попередньої адмiнiстрацiї. Грошi в обмiн на звiльнення Шокiна – це
був лише початок такого пiдходу.
Загалом, резюмуючи, успiх України у вiдносинах з
Америкою Трампа великою мiрою залежатиме вiд
того, наскiльки ефективно Україна зможе сформулювати i донести новiй адмiнiстрацiї двi позицiї:
- Якою є додана вартiсть держави Україна для
США?
- Наскiльки пiдтримка незалежної України вiдповiдає iнтересам Сполучених Штатiв?
От тодi українська крапля куди ефективнiше точитиме
американський камiнь.

ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-США

- Досi невiдомо, наскiльки критично важливою у питаннi перезавантаження з Росiєю для новобраного
президента буде позицiя iнших важливих представникiв адмiнiстрацiї? Невiдомо, якою взагалi буде роль
Державного департаменту. Чи матиме вiн вiдносний
карт-бланш щодо регiону чи перетвориться на придаток Ради нацiональної безпеки у виробленнi зовнiшньополiтичних рiшень, як де-факто вiдбулося за
президентства Обами?
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Подiї у вiдносинах Україна-США (жовтень-грудень 2016). Оцiнка в балах
Дата

Подiя

Бали

6 жовтня

Заява Посла США в Українi Марi Йованович про те, що США слiдкують за спробами обмежити
незалежнiсть НАБУ щодо розслiдування корупцiйних справ i дати можливiсть Генеральнiй
прокуратурi визначати послiдовнiсть кримiнальних проваджень.

-1

18 жовтня

Запуск в США ракети-носiя Antares OA5, який розробляється низкою мiжнародних компанiй пiд
керiвництвом Orbital Science Corporation (США). Першу ступiнь ракети-носiя було розроблено в
Українi.

+3

25 жовтня

Телефонна розмова мiж Петром Порошенком i Джозефом Байденом. Вiце-президенту США
було повiдомлено про хiд переговорiв у Нормандському форматi в Берлiнi i зроблено наголос
на необхiдностi активного залучення американської сторони до iмплементацiї Мiнських
домовленостей. В американському повiдомленнi про цю розмову йшлося: вiдзначено важливiсть
деескалацiї i необхiдностi продовження розведення сторiн на лiнiї зiткнення, вiдзначено
необхiднiсть пiдтримання режиму санкцiй щодо РФ до повного виконання Мiнських угод.

+1

2 листопада

Заява Державного департаменту США з високою оцiнкою виконання в Українi електронного
декларування i заява про необхiднiсть притягнення до вiдповiдальностi тих, хто використовував
державнi посади для збагачення.

+1

9 листопада

Перемога на виборах Президента США Дональда Трампа. Ця подiя викликала стурбованiсть в
Українi щодо подальшого курсу Вашингтона у двостороннiх вiдносинах i в питаннях українськоросiйського конфлiкту через суперечливiсть заяв Дональда Трампа пiд час кампанiї.

-3

Заява Посла США в Українi Марi Йованович про те, що США будуть пiдтримувати Україну за
будь-якого Президента, а США залишаться потужним партнером. У першу чергу це визначається
двопартiйним консенсусом у США щодо необхiдностi пiдтримувати Україну.

+1

14 листопада Мiнiстерство Фiнансiв США ввело санкцiї щодо 6 депутатiв Державної Думи РФ вiд Криму.

+2

15 листопада

+3

Петро Порошенко провiв телефонну розмову iз новообраним Президентом США Дональдом
Трампом. За повiдомленням української сторони, сторони домовилися про продовження контактiв
i, зокрема, проведення двосторонньої зустрiчi.

16 листопада Петро Порошенко провiв телефонну розмову iз вiце-президентом США Джозефом Байденом.

+1

17 листопада Пiд час спiльної прес-конференцiї Барак Обама й Ангела Меркель пiдтвердили збереження

+1

3 грудня

Стало вiдомо про те, що Дональд Трамп буде номiнувати на посаду Мiнiстра оборони США
колишнього генерала Морської пiхоти США Джеймса Меттiса. У травнi 2015 року, виступаючи на
заходi в The Heritage Foundation, Меттiс закликав до необхiдностi реакцiї США на дiї РФ в Українi.

+1

Україна i США повнiстю узгодили план проведення мiжнародних багатонацiональних навчань Sea
Breeze-2017.

+1

3, 8 i 23
грудня

Конгрес США (спочатку Палата представникiв, потiм Сенат) схвалив Закон про оборонний бюджет
на 2017 рiк, а Президент США пiдписав його. Вiдповiдно до цього Закону, Україна отримає 350 млн
дол. на посилення обороноздатностi у 2017 роцi.

+4

9 грудня

27 членiв Сенату США вiд Республiканської та Демократичної партiй у вiдкритому листi до
новобраного Президента США Дональда Трампа закликали до збiльшення Сполученими Штатами
полiтичної, економiчної й вiйськової пiдтримки України, що включає також обороннi летальнi
засоби, а також до невизнання незаконної анексiї Росiєю Криму та збереження санкцiй проти РФ,
доки не виконанi ключовi положення Мiнських домовленостей.

+2

13 грудня

Стало вiдомо, що Дональд Трамп має намiр номiнувати керiвника ExxonMobil Рекса Тiллерсона
на посаду Державного секретаря США. У 2014 роцi Рекс Тiллерсон виступив проти американських
санкцiй щодо РФ.

-2

16 грудня

Вiдбулася телефонна розмова мiж вiце-президентом США Джозефом Байденом i Президентом
України Петром Порошенком. Джозеф Байден пiдтримав гуманiтарнi iнiцiативи Президента
України щодо звiльнення 15 заручникiв як способу розблокувати процес обмiну полоненими.

+1

20 грудня

США розширили санкцiї щодо 7 фiзичних i 23 юридичних осiб за причетнiсть до агресiї РФ щодо
України.

+3

31 грудня

Делегацiя сенаторiв Конгресу США вiдвiдала Україну.

+3

Вiдбулось обговорення регiональної безпеки i двостороннiх вiдносин у контекстi виборiв
Президента у США. Вiдзначено необхiднiсть координацiї дiй до повного виконання РФ Мiнських
домовленостей i збереження полiтики санкцiй до вiдновлення суверенiтету i територiальної
цiлiсностi України.
санкцiй щодо РФ до повного виконання нею Мiнських домовленостей i право України вiльно
визначати свою власну долю.
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ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-РОСIЙСЬКА
ФЕДЕРАЦIЯ
Жовтень – Грудень 2016
Позитивнi бали: +7
Негативнi бали: -39
Загалом: -32

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
Росiйський напрямок був досить iнтенсивним у жовтнi-груднi 2016 року. Щоправда, вiн стосувався не завжди зовнiшньої полiтики. Росiя частiше фiгурувала в контекстi внутрiшньополiтичних скандалiв: Москву пiдозрювали в
пiдготовцi спецоперацiї задля дестабiлiзацiї України. Незрозумiло, з яких причин – чи через викриття цих планiв, чи,
можливо, фабрикування самого документа про такi плани – але спецоперацiя зазнала краху на зародковiй фазi. На
першому етапi Україною мали прокотитися масовi протести, однак цього не сталося.

Бойовi дiї на сходi України активiзувалися наприкiнцi минулого року. Не допомогли нi переговори в нормандському
форматi, нi чергова домовленiсть про введення режиму тишi пiсля 24 грудня. Цiлком iмовiрно, що ситуацiя «нi мир,
нi вiйна» спостерiгатиметься i в нинiшньому роцi, зважаючи на те, що Путiн обрав тактику вичiкування. Спочатку
Москва намагатиметься досягнути порозумiння з Вашингтоном, далi – з Парижем; певнi сподiвання Росiя плекає
i на змiну влади в Нiмеччинi.
2017 рiк, тим часом, може виявитися, так би мовити, «судним роком» у вiдносинах України i Росiї. Уже у першi мiсяцi
нинiшнього року очiкується рiшення Стокгольмського арбiтражу щодо газової суперечки мiж країнами. На черзi ще
чимало вердиктiв i процесiв, якi загрожують Росiї збитками як репутацiйного, так i фiнансового характеру.

ХРОНIКА ВIДНОСИН
Путiнськi маневри
мрiї Владiмiра Путiна почали здiйснюватися пiд кiнець минулого року. Прихiд до влади Дональда Трампа, налаштованого на вiдновлення дiалогу з Москвою,
окрилив Кремль, який не досягнув особливих успiхiв
у веденнi сепаратних переговорiв щодо України iз
представниками США часiв Барака Обами. Росiйська
верхiвка, яка i до того не покладала особливих сподiвань на вирiшення конфлiкту з Україною через посередництво Нiмеччини i Францiї, не приховувала свого
захоплення. Наприкiнцi року ставала дедалi очевиднiшою тактика росiйської влади на затягування переговорного процесу: самiт у нормандському форматi,
який вiдбувся 19 жовтня 2016 року в Берлiнi, виглядав
як вимушене випробування, яке Владiмiр Путiн, за
росiйською версiєю, успiшно пройшов i мiг готуватися
до дипломатичних проривiв iз, як йому могло здатися,
бiльш зговiрливими партнерами.
Останнiй квартал у вiдносинах мiж Україною та
Росiєю не вiдзначився особливим прогресом. Лiдери двох держав бiльше не спiлкуються – росiйський

президент залишився вiрним собi i вiдмовляється вiд
будь-якого двостороннього контакту з українським
колегою (пiсля так званої кримської диверсiї у серпнi
минулого року). Переговори в нормандському форматi стали винятком iз виняткiв, на який Путiн погодився пiд тиском обставин. Серед цих обставин – скасування вiзиту до Францiї через бомбардування Сирiї, а
також заяви лiдерiв Євросоюзу про запровадження
додаткових санкцiй проти Росiї через тi ж воєннi дiї
на Близькому Сходi. Вiдтак зустрiч, яка планувалася
спочатку на вересень у Китаї (на полях самiту G20) i
була, зрештою, скасована Кремлем, усе ж вiдбулася.
Владiмiр Путiн вiв себе на українськiй частинi переговорiв максимально дипломатично, погоджувався йти
на компромiси навiть у тих питаннях, якi, здавалося,
не мали б викликати особливого захоплення у росiйської сторони (як наприклад, створення полiцейської
мiсiї ОБСЄ на Донбасi). Хоча було очевидно, що українська проблематика обговорювалося як чергова, другорядна; головною темою переговорiв для Нiмеччини,
Францiї i Росiї була все ж таки Сирiя. Бiльше того,
Путiну нiчого не вартувало давати якiсь обiцянки на
переговорах, позаяк вони нi до чого не зобов’язували:
дорожню карту мали ще погоджувати мiнiстри впро17
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Це зовсiм не означає, що роль Росiї у внутрiшньополiтичних справах мiнiмальна. Iнформацiйнi ресурси як у Росiї,
так i в Українi (особливо з сегменту, який асоцiюється з проросiйськими полiтичними силами) масово публiкували
матерiали, головним об’єктом яких став президент Петро Порошенко. Вдарити по слабкому мiсцю українського
колеги вирiшив навiть персонально Владiмiр Путiн. Схоже, що iнформацiйнi вкиди у звiтний перiод були лише тренуванням перед бiльш серйозними спецоперацiями.

довж наступних кiлькох тижнiв (це дозволяло Москвi
дати «заднiй хiд» у будь-якому питаннi).
I Україна, i Росiя не були готовi поступатися одна
однiй, проте кожна зi сторiн мала демонструвати
готовнiсть до врегулювання конфлiкту шляхом переговорiв: Путiн побоювався, що ЄС може додати до
чинних санкцiй новi обмежувальнi заходи, офiцiйний
Київ у свою чергу непокоївся, що ЄС не продовжить
нинiшнiх санкцiй щодо Росiї. Зрештою, Україна i Росiя
свого досягнули (сирiйського пакету санкцiй не запроваджено, а санкцiї, прив’язанi до мiнського процесу,
пролонговано ще на пiвроку), хоча це жодним чином
їх не наблизило до вирiшення конфлiкту. Українська
влада виходила зi звичного алгоритму врегулювання
конфлiкту на Донбасi: спочатку вирiшення безпекового блоку питань, а лише потiм перехiд на полiтичний
етап (зокрема, йдеться про проведення мiсцевих виборiв).
Пояснення українських дипломатiв традицiйнi: в умовах вiйни, постiйних порушень режиму тишi неможливо говорити про виборчу кампанiю, яка б вiдповiдала
мiжнародним стандартам. Iснують i непублiчнi пояснення: Росiя вже кiлька разiв перегравала Україну,
щойно були досягнутi домовленостi. Наприклад, унаслiдок перших мiнських домовленостей було досягнуто рiшення про те, що мiсцевi вибори на окупованих
територiях мають вiдбутися згiдно з законодавством
України, яке у свою чергу передбачило проведення
таких виборiв 7 грудня 2014 року. Усупереч цьому, пiдтримуванi Росiєю бойовики органiзували вибори ранiше, 2 листопада. Другий етап домовленостей випав
на лютий 2015 року i також не минув без серйозних
порушень з боку бойовикiв: так, Дебальцеве було окуповане пiсля досягнутого рiшення про перемир’я. В
Українi побоюються, що вихiд на будь-якi новi домовленостi призведе до таких самих росiйських трюкiв.
На переговорах українськi лiдери дедалi частiше апелюють до пояснення «нас не зрозумiють українцi» чи
це «може призвести до дестабiлiзацiї полiтичної ситуацiї». Тому цього разу українська влада наполягає на
чiткiй фiксацiї кожного кроку у врегулюваннi.
Власне, саме тому головним результатом жовтневої
нормандської зустрiчi стало рiшення про пiдготовку
дорожньої карти з iмплементацiї мiнських домовленостей. Головна розбiжнiсть полягає в пiдходi до врегулювання: якщо Росiя стоїть на паралельному процесi врегулювання, Нiмеччина та Францiя також не
бачать проблем iз цим, то в Українi категорично вимагають послiдовного виконання всiх етапiв. Спочатку
має вiдбутися припинення вогню, перемир’я має бути
сталим – щонайменше 30 днiв; лише потiм можна
починати ухвалювати вiдповiдне законодавство, яке
б передбачало проведення мiсцевих виборiв. У Росiї
наполягають, що сам закон можна прийняти ранiше;
серед iнших прiоритетних цiлей росiйських переговiрникiв – особливий статус нинi окупованих територiй,
амнiстiя бойовикiв.
Останнi нормандськi переговори супроводжувалися
продуманими iнформацiйними кампанiями i з боку
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Росiї, i з боку України. Росiйський iнформацiйний
простiр був переповнений коментарями про те, що
нормандська зустрiч буде присвячена тиску на Україну. В Українi натомiсть не виникало сумнiву, що тиск
здiйснюватиметься передовсiм на Путiна. Витоки
iнформацiї про хiд переговорiв йшли як вiд команди
українського, так i росiйського президента. Зокрема, в
українському медiйному просторi кiлька днiв обговорювалася iнформацiя про нiбито пiдвищення голосу
Петра Порошенка на Владiмiра Путiна. Витiк у росiйський медiа-простiр, навпаки, демонстрував, що тиск
чинився саме на українського президента: його, згiдно з росiйською версiєю, нiбито регулярно кликала
вiдiйти Ангела Меркель «на п’ять хвилин», пiсля чого
той «погоджувався з усiма». Завдання представникiв
обох сторiн зводилося до того, аби зобразити своїх
лiдерiв героїчними переговiрниками.
Правда, утiм, полягала в тому, що жодного героїзму
переговори не вимагали, оскiльки сторони наперед
знали, що досягати будь-яких рiшень не збираються. Анонс про пiдготовку дорожньої карти до кiнця
листопада був псевдоновиною: усi розумiли, що журналiстам потрiбно видати хоч якийсь результат переговорiв, тому i була обрана формула «домовилися
домовлятися». Особливо це було очевидно на переговорах у нормандському форматi на рiвнi мiнiстрiв закордонних справ, якi вiдбулися в Мiнську 29 листопада. Дипломати, наближенi до переговорного процесу,
розповiдають, що «росiйський мiнiстр постiйно курив,
усiм своїм виглядом показував, що його цi переговори
не стосуються».
У звiтний перiод росiйський президент щонайменше
двiчi публiчно критикував нормандський формат, називаючи його неефективним, в’ялим. Такi заяви були
спрямованi на те, щоб пiдвести захiдних партнерiв до
iдеї, яка давно виношувалася в Кремлi, про проведення переговорiв на двосторонньому рiвнi по лiнiї Москва-Вашингтон. У Росiї впевненi, що українська влада змушена буде виконати досягнутi рiшення; також
у Москвi вважають, що Євросоюзу нiчого не лишатиметься, як прийняти домовленiсть Росiї i США.
Українськi дипломати впевненi, що Росiя далi веде
тактику вичiкування. Спочатку у Москвi був розрахунок на прихiд Дональда Трампа, далi – на змiну влади
у Францiї, зрештою, у Кремлi сподiваються, що пiд час
передвиборчої кампанiї дещо ослабне i стане бiльш
поступливою канцлер Нiмеччини. Брак знань новими
переговiрниками про усi нюанси попереднiх дискусiй
може дозволити Росiї вдаватися до чергових манiпуляцiй та перекручувань. Так, український мiнiстр Павло Клiмкiн уже висловив жаль iз приводу того, що
серед переговiрникiв бiльше не буде мiнiстра закордонних справ Франка-Вальтера Штайнмаєра, який
має посiсти мiсце президента ФРН iз березня 2017
року.
Як вважають українськi можновладцi, тактика вичiкування, яку обрала Росiя, може означати, що суттєвих
змiн не станеться i в її полiтицi щодо України. Найпевнiше i надалi триватиме конфлiкт низької iнтенсив-

президентської кампанiї в 2017 роцi? Соцiологiчнi опитування показують постiйне падiння iнтересу росiян
до подiй в Українi: у листопадi 2016 року цей показник
сягнув рекордних 72%. Востаннє схожий показник
(75%) спостерiгався у груднi 2013 року – на початку Революцiї Гiдностi. Але, власне, останнiй показник може
якраз свiдчити, що за потреби можна досить швидко
збурити суспiльнi емоцiї, оскiльки на тлi Євромайдану
за лiченi тижнi увага росiян змiстилася убiк України
(див. Графiк 1). Тим бiльше, що ставлення росiян до
Україна за останнi два роки не змiнилося: у вереснi
2016 року 56% ставилися до України погано, у травнi
2014 року цей показник становив 49%. Тобто пiдґрунтя
цiлковито готове для того, аби за необхiдностi «включити» новий виток громадської iстерiї, щоб вiдволiкти
увагу вiд внутрiшнiх проблем.

Тим часом, СММ ОБСЄ вiдзначала, що в листопадi
минулого року було зареєстровано найбiльшу кiлькiсть порушень режиму тишi, починаючи з початку
2016 року. Активнi бойовi дiй на Свiтлодарськiй дузi
18-20 грудня стали своєрiдною кульмiнацiєю українсько-росiйського протистояння минулого року: взаємнi звинувачення у провокацiях, загиблi з обох бокiв,
десятки поранених. За iнформацiєю вiд українських
генералiв, за три днi загострення ситуацiї України робила 119 запитiв на припинення вогню. Вiдбулися термiновi переговори Петра Порошенка з канцлером Ангелою Меркель. Учасники Тристоронньої контактної
групи домовилися про припинення вогню з опiвночi 24
грудня (пiд новорiчнi i рiздвянi свята), однак бойовики порушили режим тишi вже через 25 хвилин. Бойовi
втрати української армiї у 2016 роцi склали 211 бiйцiв,
небойовi – 256. У цiлому сталося 300 тисяч порушень
режиму тишi, загинуло 83 мiсцевих мешканцi, ще 305
отримали поранення. Взагалi ж iз середини квiтня
2014 року по 1 грудня 2016 року загинуло 9 758 осiб.

Час вiд часу iнформацiйну картинку Росiї «збагачують» iсторiями, якi фактично i втримують стале негативне ставлення до України. Наприклад, 16 жовтня
стало вiдомо про убивство бойовика Арсенiя Павлова (на прiзвисько «Моторола»), героїзованого росiйськими медiйниками. Пiком нагнiтання iстерiї стало
звинувачення, яке пролунало на каналi «Росiя» вiд
журналiста Дмiтрiя Кiсєльова: «Теракт було санкцiоновано Порошенком». Напруження в двостороннiх
вiдносинах зросло на тлi гострих заяв Росiї через
ракетнi навчання в Українi наприкiнцi листопада. У
звiтний перiод Москва також далi лякала свiт нездатнiстю України виконувати роль транзитної держави
для росiйських енергоносiїв.

Досi залишається пiд питанням: чи не вдасться Росiя
до масштабнiших воєнних дiй на українському напрямку для того, щоб мобiлiзувати виборцiв пiд час

Графiк 1. Динамiка уваги росiян до українських подiй 3.
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«Очень внимательно» + «Довольно внимательно»

Интерес слабый или отсутствует

3
Опитування «Левада-Центру». Опитування проведене 18-21 листопада 2016 року за репрезентативною всеросiйською вибiркою мiського
i сiльського населення серед 1600 осiб вiком 18 рокiв старше у 137 населених пунтктах 48 регiонiв Росiї. Дослiдження проводилося вдома у
респондентiв методом особистого iнтерв’ю. http://www.levada.ru/2016/12/02/ukrainskie-sobytiya/
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ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ностi: припиняти його взагалi Росiя не бачить сенсу,
але i вдаватися до масштабнiших агресивних дiй
означало б зiпсувати налагодження дiалогу з новою
американською чи пiзнiше французькою та нiмецькою верхiвками на самому стартi. (Iз iншого боку,
Росiя може вдатися до активiзацiї бойових дiй для
того, щоб примусити переговiрникiв до поступок).

Чиї «шатуни»?
заяви про росiйську п’яту колону – традицiйна складова внутрiшньополiтичного дискурсу України. Утiм,
якщо досi подiбнi скандали з висловлення пiдозр тому
чи iншому дiячу мали нерегулярний характер, то зараз вони набули небаченої масовостi. Президент Порошенко навiть заявив, що завдяки Збройним силам
Росiя замiсть наступальних дiй змушена була сконцентрувати свої зусилля на внутрiшню дестабiлiзацiю
України. За тримiсячний звiтний перiод сталося одночасно кiлька скандалiв, у яких вбачали росiйський
слiд.
Почалося все зi зламаної поштової скриньки Владiслава Суркова, помiчника росiйського президента – у нiй
виявили нiбито план iз дестабiлiзацiї ситуацiї в Українi.
Служба безпеки України виступила навiть зi спецiальною заявою, в якiй описала головнi етапи втручання
Росiї у внутрiшнi справи країни. Головна ж мета нiбито
спецоперацiї пiд назвою «Шатун» – достроковi вибори. Сам же план «Шатун» став предметом прискiпливого аналiзу в Українi. Впадало в очi те, що документ
багатий на граматичнi помилки, типовi насамперед
для україномовних (зокрема, вiдмiнювання чоловiчих
прiзвищ iз закiнченням «-о»). У СБУ, однак, вважають
документ справжнiм. Спецоперацiя нiбито мала розпочатися 15 листопада, вона передбачала проведення масових протестiв до 25 листопада. У СБУ також
повiдомляли про наявнiсть документiв, якi нiбито
ставили за мету дестабiлiзувати ситуацiю в листопадi
в цiлому в 10-15 регiонах України. Мета спецоперацiї
– приведення до влади шляхом дострокових виборiв
проросiйських полiтичних сил. Пiд кiнець року про
саму спецоперацiю вже нiхто в публiчному просторi
не згадував – якщо i з’являлися згадки, то лише для
каламбуру чи для жартiв.
Хоча це не означає, що Росiя не вдавалася до дiй,
спрямованих на пiдрив стабiльностi в Українi та дискредитацiю української влади в очах як українцiв, так
i закордонних партнерiв. Сталися i бiльш вишуканi
форми втручання: наприклад, звернення трудових
колективiв українських пiдприємств про необхiднiсть
вiдновити економiчну спiвпрацю з Росiєю. Iз власним
мирним планом на сторiнках The Wall Street Journal
виступив український бiзнесмен Вiктор Пiнчук. Представники органiв влади України схильнi вважати бум
примирювальних голосiв «за мир за рахунок нацiональних iнтересiв» виявом гiбридної вiйни, яку проводить Росiя.
Головним об’єктом для iнформацiйного удару Росiя
обрала президента Петра Порошенка. Було очевидно,
що в Адмiнiстрацiї президента давно i предметно готувалися для вiдбиття атаки, яка стосувалася бiзнесу
українського лiдера в Росiї. В опозицiйних мас-медiа
України досить часто з’являється аргумент на зразок:
«Україна воює з Росiєю, а президент iз нею торгує».
Дiйшло до того, що про цей факт згадав росiйський
президент пiд час спiлкування iз закордонними експертами на засiданнi Валдайського клубу: «...Фабрика
(Порошенка) працює ритмiчно, сплачує зарплатню,
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отримує прибуток, i немає жодних обмежень, пов’язаних iз використанням цього прибутку...» Путiн не мiг
не розумiти наслiдкiв своєї заяви, промовленої знущальним тоном. Цитата одразу ж розлетiлася українськими мас-медiа. Оточення українського президента сприйняло заяву росiйського лiдера як заготовку:
привертало увагу те, що Путiн вiдповiдав на «неочiкуване» запитання росiйського експерта, вiдомого надмiру лояльним ставленням до Кремля. Пiдприємство
ROSHEN також явно готувалося до iнформатики.
Щоправда, навряд чи там очiкували, що її здiйснить
росiйський президент. «Наїзд» Путiна пролунав 27
жовтня, а вже наступного дня у ROSHEN виступили iз
заявою, в якiй було детально подано iнформацiю про
дивiденди Липецької фабрики за останнi два роки (на
загальну суму в 72 млн дол.) – цi кошти були спрямованi на податки в Українi, а також на реалiзацiю благодiйних проектiв. Президент корпорацiї ROSHEN В’ячеслав Москалевський спростовував заяву Путiна:
«Ми були кращої думки про його (Путiна) спецслужби,
оскiльки вони мали йому повiдомити про те, що Петро
Олексiйович не є власником Липецької фабрики, адже
вiн пiдписав договiр про передачу своєї частки в незалежний траст у сiчнi 2016 року».
В оточеннi українського президента впевненi, що на
цьому iнформацiйнi вкидування теми президентського бiзнесу не припиняться. Схоже, саме з цiєї причини
Порошенко вирiшив закрити Липецьку фабрику. За
звiтний перiод стався ще один випадок експлуатацiї
цього питання: 17 листопада було опублiковано телефонну розмову Петра Порошенка з нiбито президентом Киргизстану – насправдi ним був вiдомий росiйський пранкер Владiмiр Кузнєцов, якого пiдозрюють
у спiвпрацi з ФСБ. Пранкер запропонував президенту
України, аби «його люди» оформили Липецьку фабрику «на себе». Президент Порошенко нiбито вiдповiв:
«Надсилайте назви, хто це буде, нехай чи посол, чи
хтось iдентифiкує, я доручу i хтось буде займатися. Я
тобi дуже вдячний!». Якщо органiзатори спецоперацiї
з псевдопрезидентом Киргизстану ставили за мету
спровокувати скандал в Українi через «фабричне питання», то своєї мети вони не досягнули. Хоча сама
розмова з пранкером викликає чимало запитань
щодо роботи спецслужб України, якi допустили таку
спецоперацiю з президентом.
На початку грудня спалахнув iнший скандал, головним фiгурантом якого також став Петро Порошенко
– i так само чимало спостерiгачiв вбачали в цьому
скандалi «слiди Росiї». Йдеться про депутата-втiкача
Олександра Онищенка, який заявив, що має в своєму розпорядженнi аудiозаписи бесiд iз президентом
України, якi пiдтверджують корумпованiсть глави держави, пiдкупи депутатiв Верховної Ради тощо. Росiйськi мас-медiа справдi «розганяли» новину вiд Онищенка набагато iнтенсивнiше. Утiм, жодних плiвок iз
бесiдами з Порошенко у звiтний перiод так i не було
оприлюднено. Зрештою, складалося враження, що
депутат-втiкач веде власну полiтичну гру з використанням улюбленого аргументу українських полiтикiв
кiлькох поколiнь – «валiза з компроматом» має слугу-

На «фсбешний слiд» так само вказували спостерiгачi i
в контекстi дiй народного депутата України Надiї Савченко, яка впродовж двох рокiв перебувала в росiйському полонi. 7 грудня вона зустрiлася з представниками ОРДЛО Iгорем Плотницьким i Олександром
Захарченком, на переговорах були також присутнi
представники росiйської сторони. Українська делегацiя вирiшила поставити питання перед ОБСЄ щодо
недопустимостi ведення паралельного процесу переговорiв, в яких беруть участь представники Росiї
(нiбито йдеться про представника МНС РФ на iм’я
Андрiй Шкряба, українська делегацiя пiдозрює, що вiн
насправдi спiвробiтник ФСБ). Пiдсумком переговорiв
стало звiльнення двох заручниць. У спiльнiй заявi
Плотницького i Захарченка Надiю Савченко названо
«представником народу України».

Судний рiк України i Росiї
кiнець минулого року також виявив iншу масштабну
характеристику двостороннiх вiдносин – правову. Помiтно, що Україна робить акцент у своїй полiтицi щодо
Росiї на мiжнародному правi, а тому зусилля уряду
спрямованi на досягнення справедливостi через усi
можливi мiжнароднi iнституцiї. Росiя, яка звикла гратися з правилами, а не за правилами (починаючи з
анексiї Криму), здавалося б, не повинна придiляти велику увагу правовим iнiцiативам Києва, однак, як показав звiтний перiод, у Кремлi не схильнi iгнорувати
ризики, пов’язанi з кроками України.
Найпоказовiшим став звiт про дiї з попереднього розслiдування прокурора Мiжнародного кримiнального
суду вiд 14 листопада, в якому даються оцiнки, серед
iншого, дiям Росiї щодо України. У документi, зокрема, захоплення Криму трактується як «мiжнародний
конфлiкт»: «Для цiлей Римського статуту збройний
конфлiкт може бути мiжнародним за своєю суттю,
якщо одна чи бiльше держав частково або повнiстю
окуповують територiю iншої держави незалежно вiд
того, чи супроводжується окупацiя збройним протистоянням». Прокурор має продовжити розслiдування,
однак у Росiї не стали очiкувати подальшого процесу.
Уже через двi доби пiсля оприлюднення звiту Владiмiр
Путiн пiдписав розпорядження, яке виводить Росiю
з-пiд юрисдикцiї Мiжнародного кримiнального суду.
В Українi до кiнця не розумiють, до яких наслiдкiв
може привести саме розслiдування. Вочевидь, рiшення Росiї дозволить їй у майбутньому називати
невигiдний вердикт МКС упередженим. Невизнан-

ня ж юрисдикцiї взагалi дозволяє Москвi iгнорувати
будь-якi оцiнки суду. Проте для України звiт може виявитися доречною пiдказкою для запуску подальших
правничих дiй у мiжнародних органiзацiях. Наприклад,
у контекстi статтi 27 Статуту ООН, згiдно з якою «...
сторона, що бере участь у конфлiктi, повинна утриматися вiд голосування при ухваленнi рiшення». Досi
усi намагання українських дипломатiв активувати це
положення не увiнчалися успiхом, позаяк Росiя не визнавала себе стороною конфлiкту, а тому могла блокувати бiльшiсть резолюцiй у Радi Безпеки ООН. Пiсля
рiшення МКС Москвi може бути складнiше це роботи.
Утiм, Українi варто розглянути й iншi варiанти мiжнародно-правової фiксацiї за Росiєю статусу «сторони
конфлiкту». Зокрема, у цьому може посприяти консультативне рiшення Мiжнародного суду ООН (через
звернення Генеральної Асамблеї ООН).
19 грудня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцiю щодо «Положення в сферi прав людини в Автономнiй Республiцi Крим i мiстi Севастополь (Україна)».
У преамбулi документа засуджується «тимчасова
окупацiя Росiйською Федерацiєю частини територiї
України» i пiдтверджується «невизнання її анексiї». ГА
ООН закликала Росiю «виконувати всi свої зобов’язання вiдповiдно до застосовуваних норм мiжнародного
права як окупацiйної держави». Щоправда, резолюцiя
загубилася в iнформацiйному просторi: того ж дня
стався теракт у Берлiнi, а також убивство росiйського
посла в Туреччинi. У самiй Росiї резолюцiя не викликала такого резонансу, як рiшення МКС, однак низка
коментарiв серед росiйських дипломатiв i полiтикiв
свiдчила, що документ усе ж таки став неприємним
сюрпризом для Москви. Кiлька iнформацiйних ресурсiв Росiї надрукувала новину про те, що Крим iнiцiює
звернення до ООН щодо «порушення прав людини в
Українi».
Ще низку резолюцiй у цей самий перiод ухвалили
Парламентська Асамблея Ради Європи i Парламентська Асамблея НАТО. Документи ПАРЄ так само засуджують агресiю Росiї, але також звертають увагу
на чимало принципових моментiв, зокрема, i щодо
виконання мiнських домовленостей. У ст. 14 звiту нiмецького полiтика Марiлуїзи Бек наголошується, що
«в умовах вiдсутностi безпеки, безкарностi i браку
свободи слова неможливi вiльнi i справедливi вибори» на окупованих територiях.
Резолюцiя – це лише незначна частина правової роботи української влади в звiтний перiод. У груднi стало вiдомо, що Україна готує шостий позов до Росiї в
Європейський суд iз прав людини, який стосується
подiй на Донбасi i в Криму в 2015-2016 роках (вiн має
бути поданий на початку 2017 року). На фiнальному
етапi також перебуває розгляд газової суперечки мiж
Україною та Росiєю в Стокгольмському арбiтражi.
У Лондонi триває розгляд справи про борг у 3 млрд
доларiв Росiї (так званий борг Януковича). Першi рiшення в ЄСПЛ очiкуються в 2017 роцi; також має бути
оприлюднене рiшення щодо газової суперечки. Iснують пiдстави очiкувати на рiшення в цьому ж роцi
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вати своєрiдною гарантiєю недоторканностi: мовляв,
якщо зачепите, то все про всiх розповiм. Звичайно,
такi iсторiї iдуть у забуття, оскiльки в реальностi не
виявлялося жодної валiзи iз компроматом. У СБУ,
проте, запiдозрили Онищенка в державнiй зрадi, заявивши, що той «погодився на спiвпрацю з Росiєю для
дестабiлiзацiї в Українi для ухилення вiд кримiнальної
вiдповiдальностi». Мiнiстерство юстицiї США, якому
нiбито депутат передав скандальнi плiвки, заявило,
що «немає жодних планiв iз проведення подальших
зустрiчей iз паном Онищенком».

i в британськiй столицi. 22 грудня був сформований
спецiальний трибунал, який на початку 2017 року почне розгляд позову України проти Росiї. Йдеться про
порушення Росiєю Конвенцiї ООН iз морського права.
Рiшення з цього приводу очiкується в 2019 роцi. Судиться Україна з Росiєю i по торговельнiй лiнiї. Так,
на початку 2017 року Україна подасть третiй позов у
Свiтову органiзацiю торгiвлi проти Росiї через обмеження iмпорту української продовольчої i промислової продукцiї. Державний банк «Ощадбанк» очiкує на
задоволення свого позову на суму в понад 1 млрд доларiв через втраченi iнвестицiї в окупованому Криму
(остаточнi судовi слухання запланованi на березень
2017 року).

Новий 2017 рiк розпочався з оголошення українською
владою новини про поданий позов до Мiжнародного
суду ООН щодо притягнення Росiї до вiдповiдальностi
за вчинення актiв тероризму i дискримiнацiї протягом
її незаконної агресiї проти України.
Вiдтак нинiшнiй рiк стане по-справжньому судним
роком у вiдносинах України i Росiї. Перемога України
навiть по однiй iз справ стане потужним iмпульсом
для Києва боротися далi, використовуючи всi можливостi мiжнародного права. Деякi з рiшень Росiя
цiлковито зможе проiгнорувати (наприклад, рiшення
ЄСПЛ), деякi можуть стати для неї серйозним i репутацiйним, i фiнансовим ударом (це стосується насамперед розгляду справи проти «Газпрому»).

Подiї у вiдносинах Україна-Росiя (жовтень-грудень 2016). Оцiнка в балах
Дата

Подiя

Бали

12 жовтня

ПАРЄ ухвалила двi резолюцiї щодо України, в яких дiї Росiї характеризуються як «агресiя».
Мiститься заклик до Росiї вивести вiйська з Донбасу.

-1

16 жовтня

Убито бойовика Арсенiя Павлова на прiзвисько «Моторола».

-1

17 жовтня

Петро Порошенко пiдписав указ про продовження санкцiй щодо Росiї ще на рiк.

-4

19 жовтня

У Берлiнi вiдбувся самiт глав держав у нормандському форматi. Вирiшено до кiнця листопада
пiдготувати дорожню карту з iмплементацiї мiнських домовленостей.

+2

26 жовтня

МЗС України висловило протест через черговий неузгоджений iз Києвом вiзит Владiмiра
Путiна до окупованого Криму.

-1

27 жовтня

Владiмiр Путiн заявив про пiдтримку iнiцiативи України зi створення полiцейської мiсiї ОБСЄ на
Донбасi.

+1

8 листопада

Петро Порошенко звинуватив Росiю у «гiбридному привласненнi iсторiї» через встановлення
пам’ятника Володимиру Великому на Червонiй площi у Москвi.

-1

11 листопада У СБУ заявили про намiр Росiї дестабiлiзувати внутрiшньополiтичну ситуацiю в Українi

-2

14 листопада Прокурор Мiжнародного кримiнального суду прирiвняв окупацiю Криму до мiжнародного

-2

16 листопада Владiмiр Путiн пiдписав розпорядження про вихiд Росiї з Римського статуту Мiжнародного

-2

17 листопада СММ ОБСЄ повiдомляє про рекордну кiлькiсть обстрiлiв на Донбасi з початку року.

-7

29 листопада Переговори мiнiстрiв закордонних справ у нормандському форматi у Мiнську. Дорожньої карти

-2

1 грудня

Вiйськовi навчання бiля окупованого Криму. Гостра реакцiя Росiї.

-2

7 грудня

Представники ОРДЛО та Росiї провели у Мiнську зустрiч iз народним депутатом України Надiєю
Савченко щодо звiльнення заручникiв. Офiцiйнi переговiрники України висловили обурення з
приводу паралельних переговорiв Росiї.

-1

14 грудня

Секретар РНБОУ Олександр Турчинов заявив про масовану кiбератаку Росiєю проти
iнформресурсiв органiв влади України.

-1

15 грудня

Україна в односторонньому порядку вирiшила передати 15 осiб, затриманих i засуджених в
Українi, для вiдновлення процесу обмiну полоненими.

+2

18 грудня

Активiзацiя бойових дiй на Свiтлодарськiй дузi.

-7

19 грудня

В ООН прийнято резолюцiю щодо ситуацiї з правами людини в Криму, за яку проголосували 70
країн.

-2

21 грудня

Учасники Тристоронньої контактної групи у Мiнську пiдтвердили намiри припинити вогонь з 24
грудня.

+1

23 грудня

Президент Порошенко закликав Росiю дотримуватися режиму припинення вогню, який мав
стартувати з 00:00 24 грудня, а також закликав до звiльнення усiх українських заручникiв.

+1

24 грудня

Режим тишi було порушено бойовиками вже через 25 хвилин пiсля опiвночi. У цiлому за цей
день позицiї Збройних сил України були обстрiлянi 28 разiв

-3

(операцiя «Шатун»).

воєнного конфлiкту мiж Україною i Росiєю.
кримiнального суду.

не погоджено.
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ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-КИТАЙСЬКА
НАРОДНА РЕСПУБЛIКА
Жовтень – Грудень 2016
Позитивнi бали: +26
Негативнi бали: -1
Загалом: +25

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН

Знаковою подiєю двостороннiх полiтичних взаємин стала участь першої ледi Марини Порошенко та українських
високопосадовцiв у Першому мiжнародному українському форумi Шовкового шляху 2016 (Ukraine Silk Road Forum)
7 листопада 2016 р. Виступи на форумi першої ледi Марини Порошенко, вiце-прем’єр-мiнiстра Геннадiя Зубка та
першого вiце-спiкера Верховної Ради України Iрини Геращенко стали важливим прикладом подальшої активiзацiї
китайського вектору в українськiй зовнiшнiй полiтицi. З iншого боку, на нижчих рiвнях українського чиновництва
Китай залишається «далеким та незрозумiлим», а вiдтак – нецiкавим. Середньостатистичний український посадовець усе ще мало цiкавиться китайським досвiдом i станом українсько-китайського спiвробiтництва у будь-якiй
сферi, що i є нинi головним гальмом подальшого розвитку двосторонньої спiвпрацi.
Певною вiхою в торговельно-економiчних стосунках України та Китаю можна вважати придбання китайською компанiєю Bohai Commodity Exchange Co., Ltd. у Фонду державного майна України 99,9 % пакету акцiй Українського
банку реконструкцiї i розвитку. Дана покупка має стратегiчне значення для виходу Китаю на європейськi ринки, а
також для роботи в Українi у таких важливих галузях, як сiльське господарство, машинобудування та iнфраструктура. Для Китаю український банк може бути цiкавий як iнвестицiйний об’єкт або як iнструмент для обслуговування в Українi дiяльностi власних корпорацiй.
Слiд також зазначити подальшу активiзацiю матерiальної допомоги з боку Китаю українським вiдомствам. Посол
КНР в Українi пан Ду Вей протягом кварталу вiд iменi Держради (уряду) КНР пiдписав з українськими урядовцями
двi угоди про безкоштовне надання Українi автомобiлiв швидкої допомоги та спецiальної рятувальної технiки. Це є
не тiльки проявом дружнього ставлення до України з боку Китаю, а й свiдчить про зростання пiдтримки України у
боротьбi за суверенiтет i територiальну цiлiснiсть. Адже йдеться про технiку, що її Китай надає Мiнiстерству внутрiшнiх справ України, яке безпосередньо задiяне у проведеннi АТО на Сходi України в умовах, коли на Донбасi не
припиняються провокацiї з боку Росiї.
Українсько-китайська спiвпраця у гуманiтарнiй сферi активiзується завдяки благодiйництву та ентузiазму дiячiв
культури двох країн, що свiдчить про збереження традицiйних вiдносин дружби мiж нашими народами.

ХРОНIКА ВIДНОСИН
У полiтичнiй площинi протягом останнiх мiсяцiв 2016
р. українсько-китайськi вiдносини набували певної
конкретики, що вказує на позитивну динамiку, передусiм, щодо ставлення до Китаю з боку українського
полiтикуму та експертного середовища. Зокрема, 12
жовтня 2016 р. Iнститут свiтової полiтики провiв презентацiю аудиту українсько-китайських вiдносин.
Жвава дискусiя навколо актуальних питань двосторонньої полiтичної взаємодiї та торговельно-економiчного спiвробiтництва мала широкий розголос в
українському медiйному та експертному середовищi.
Показовими стали участь у заходi китайських дипломатiв на рiвнi керiвника полiтичного вiддiлу Посольства КНР в Українi та вiдсутнiсть представникiв українського МЗС.

Важливою подiєю у двостороннiх вiдносинах стало
проведення 7 листопада 2016 р. Першого мiжнародного українського форуму Шовкового шляху 2016
Ukraine Silk Road Forum. Виступаючи на заходi, вiцепрем’єр-мiнiстр України Геннадiй Зубко повiдомив, що
Київ розглядає iнiцiативу Нового Шовкового шляху як
один iз прiоритетних шансiв для України використовувати свiй транзитний потенцiал. Вiн поiнформував
про те, що Україна вже досягла певного прогресу в
реалiзацiї даної iнiцiативи. Зокрема, було запущено
тестовий рейс контейнерного потягу з чорноморського порту Iллiчiвськ до кордону з Китаєм та вiдбулося
вiдкриття залiзничного коридору з цього порту до країн Балтiї, який дозволяє перевозити до одного мiльйона тонн вантажiв щорiчно. У свою чергу, заступник
мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України
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Четвертий квартал 2016 р. в українсько-китайських вiдносинах позначився подальшою економiзацiєю двостороннiх взаємин. Практично всi подiї лежали у торговельно-економiчнiй площинi та мали характер визначення подальших шляхiв спiвпрацi у рiзних галузях, передовсiм у сферi енергетики.

Наталiя Микольська заявила, що можливе вiдкриття
мiжнародного транспортного коридору, що з’єднує
Європу та Азiю, буде сприяти iнвестицiйнiй привабливостi України. Україна розраховує на залучення
китайських iнвестицiй для виробництва товарiв для
поставок у Китай, а також на ринки, з якими Україна
має угоди про вiльну торгiвлю, зокрема в країни Європейського Союзу, СНД i Канади. «Україна може стати
виробничим хабом для китайських iнвесторiв», – наголосила Н. Микольська. Вона зазначила, що Україна
зацiкавлена в нарощуваннi спiвпрацi з Китаєм у таких
сферах, як промисловiсть, сiльське господарство, туризм, а також сектор iнформацiйних технологiй. Перший заступник голови Верховної Ради України Iрина
Геращенко повiдомила, що в українському парламентi
була створена так звана «група друзiв Китаю», що
об’єднує понад половину українських парламентарiв
та веде активний мiжпарламентський дiалог щодо
приєднання України до iнiцiативи Економiчного поясу
Шовкового шляху. За її словами, Україна хотiла б приєднатися до цього проекту у рамках спiвробiтництва
Китаю з Центральною та Схiдною Європою у форматi «16+1». «Ми ведемо дiалог щодо того, щоб країни,
якi є офiцiйними учасниками цього формату, сприяли
офiцiйному залученню України», – зазначила I. Геращенко.
Водночас, посол КНР в Українi Ду Вей наголосив, що
Китай вiтає зусилля України на шляху до активiзацiї
економiчної спiвпрацi у рамках iнiцiативи «Поясу i
Шляху». «Ми сподiваємося, що китайськi пiдприємства прийдуть в Україну з iнвестицiями в сфери сiльського господарства, науки i технiки, iнфраструктури,
логiстики, фiнансiв, електронної комерцiї, ядерної та
вiдновлюваної енергетики», – заявив посол Ду Вей.
Крiм того, пан посол запропонував створити українсько-китайську зону вiльної торгiвлi та зазначив, що
реалiзацiя китайського проекту Шовкового шляху є
немислимою без України.
Таким чином, вперше за останнi роки вiдбувся публiчний обмiн думками щодо шляхiв подальшого розвитку українсько-китайського спiвробiтництва на рiвнi
українських високопосадовцiв та надзвичайного та
повноважного посла КНР в Українi. Тема участi України у реалiзацiї стратегiчної iнiцiативи голови КНР Сi
Цзiньпiна «Один пояс, один шлях» закрiпилася у зовнiшньополiтичному та зовнiшньоекономiчному дискурсi України.
17 листопада пiд час вiзиту до України делегацiя Академiї суспiльних наук Китаю взяла участь у круглому
столi в Київському iнститутi мiжнародних вiдносин
«Українсько-китайськi вiдносини в рамках концепцiї
«Один пояс – один шлях»: iсторiя, реальнiсть та перспективи». Круглий стiл позначився двома подiями.
По-перше, китайськi науковцi вперше оприлюднили
власнi оцiнки стосовно можливих обсягiв китайських
iнвестицiй в Україну. За їхнiми пiдрахунками може
йтися про 50 млрд доларiв США. По-друге, представник МЗС України у своєму виступi дорiкнув китайськiй
сторонi тим, що напередоднi пiд час голосування в
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ООН резолюцiї на пiдтримку прав кримських татар
КНР не пiдтримала Україну. Виступ українського дипломата продемонстрував слабкiсть МЗС України як у
розумiннi позицiї Китаю, так i в умiннi знаходити порозумiння у неоднозначних ситуацiях. Негативне голосування КНР необхiдно розглядати в сенсi загального
негативного ставлення Пекiна до питання прав людини. У Китаї захист прав людини вважають втручанням
у внутрiшнi справи iншої держави, отже, така позицiя
не є пiдтримкою Росiї i не спрямована проти України.
Про недостатню медiйну пiдтримку дiяльностi українських парламентарiв свiдчить вiдсутнiсть змiстовної
iнформацiї щодо результатiв робочого вiзиту до КНР
парламентської делегацiї України у жовтнi 2016 р. Зокрема, повiдомлялося тiльки про зустрiч депутата
Верховної Ради України, президента Федерацiї футболу України Анадрiя Павелка iз заступником голови
Китайської асоцiацiї футболу Чжан Цзянєм. Сторони
обговорили перспективнi напрямки спiвпрацi у сферi
футболу, зокрема обмiн тренерами, спiльну органiзацiю матчiв для чоловiчих i жiночих юнацьких команд.
Слiд зазначити, що китайська сторона наполегливо
докладає зусиль до посилення iнформацiйного забезпечення українсько-китайського дiалогу та спiвпрацi
у рiзних галузях. 14 жовтня 2016 р. вiдбувся вiзит делегацiї китайських ЗМI до iнформацiйного агентства
«Українськi Новини», пiд час якого сторони обговорювали досвiд побудови новинних ЗМI iз використанням новiтнiх технологiй. Вiзит представникiв нацiонального iнформацiйного агентства КНР «Сiньхуа»
(Xinhua News Agency) та регiональних китайських ЗМI
(Guangming Daily, Jilin News, Liaoning Radio) був органiзований Нацiональним союзом журналiстiв України. Посилення українсько-китайської спiвпрацi в iнформацiйнiй сферi є актуальним завданням для двох
сторiн, але значною мiрою це стосується саме України. Адже наприкiнцi 2016 року в Києвi розпочав роботу кореспондент центральної газети КНР «Женьмiнь
жибао», який став четвертим постiйним представником китайських ЗМI в нашiй країни, де вже працюють
кореспонденти газети «Фачжи жибао», агентства
«Сiньхуа» та центрального китайського телебачення.
Наразi в Китаї немає жодного українського корпункту,
а новини «Укрiнформу» китайською мовою перекладають працiвники Українського дому в Пекiнi, який є
фактично приватною китайською структурою.
В економiчнiй площинi четвертий квартал 2016 р. мав
суттєву «проривну» подiю, яка однозначно позначиться на подальшому розвитку двосторонньої торговельно-економiчної спiвпрацi. 30 листопада 2016 р.
Фонд державного майна України продав пакет акцiй
Українського банку реконструкцiї i розвитку (99,9%)
китайськiй компанiї Bohai Commodity Exchange Co.,
Ltd. Оскiльки заявку на участь у конкурсi подав лише
один учасник, банк було приватизовано за стартовою
цiною – за 82 827 000 грн. Китайська компанiя Bohai
Commodity Exchange Co., Ltd. (ВОСЕ) – найбiльша спотова товарна бiржа у Китаї з рiчним оборотом в 1 трлн
дол. США. Компанiя заснована у 2009 р. декiлькома

У квiтнi 2016 р. аукцiон iз продажу УБРР не вiдбувся
через вiдсутнiсть покупцiв. Пiсля цього НБУ оголосив
про плани лiквiдувати цей банк, якщо його не вдасться приватизувати на повторному аукцiонi. Тому Фонд
держмайна доклав максимум зусиль до приватизацiї
цього активу, щоб банк уникнув лiквiдацiї, а держава
отримала кошти до бюджету. Наразi ключовою вимогою до iнвестора є поповнення капiталу до 120 млн
грн, шоб виконати нормативи НБУ. Фонд держмайна
сподiвається, що НБУ в найкоротшi строки надасть
необхiднi дозволи для входження китайського iнвестора в капiтал банку з метою розвитку дiяльностi в
Українi.
З економiчної точки зору, це дуже вигiдне придбання
Китаю, адже банк продали з премiєю 35% до величини
власного капiталу, i цiна продажу банку перевищує балансову вартiсть капiталу. Новi власники заплатили за
майно банку та iнвестицiйну нерухомiсть, але фактично
придбали банкiвську лiцензiю без проблем, якi могли б
дiстатися у спадок вiд минулих власникiв. УБРР привернув увагу китайських iнвесторiв через добру репутацiю
менеджменту банку. Крiм того, на вiдмiну вiд багатьох
iнших українських банкiв, УБРР не обтяжений заборгованiстю i зобов’язаннями перед власниками.
Купiвля банку – це початковий етап органiзацiї китайськими iнвесторами в Українi вертикально-iнтегрованої структури, що включає i банк, i сiльськогосподарську товарну бiржу. У довгостроковiй перспективi
поява банку з китайським капiталом дозволить використовувати його ресурси для кредитування. Можна
припустити, що клiєнтами цього банку будуть аграрнi
компанiї. Адже грошi, отриманi через китайський банк
пiд контракти з нашими виробниками, вже можна
буде вважати виручкою українського аграрiя без вирахування послуг посередникiв.
Безумовно, це хороший сигнал для українського бiзнесу. Прихiд нового iнвестора говорить про iнтерес до
фiнансового ринку та економiки в цiлому. Хоча зараз
це бiльше схоже на вивчення умов i пошук слабких
мiсць для мiнiмiзацiї ризикiв у разi подальшої спiвпрацi
з Україною з боку китайських iнвесторiв. Китай використовує цю угоду як пробну кулю, тому не важливий
низький рейтинг банку. Сума угоди невелика (приблизно 3 млн доларiв США), тому для китайцiв це невеликий
ризик. Отже, Bohai Commodity Exchange Co придбала
представницький офiс за вiдсутностi будь-якої конкуренцiї пiд час торгiв. Банк – «безпроблемний», бо дiяльностi практично не вiв. Тому китайська сторона не несе
жодних ризикiв щодо реструктуризацiї кредитних портфелiв, чим займається бiльшiсть українських банкiв,
виставлених на продаж.
Водночас, придбання УБРР не можна назвати великою китайською iнвестицiєю. Це бiльше нагадує створення основи для майбутнього обслуговування торгових угод через майданчик, якому можна довiряти. У

рамках реалiзацiї проекту «Нового Шовкового шляху»
китайський iнвестор зможе надавати фiнансовi, консультацiйнi та iншi послуги китайським компанiям,
якi виявляють iнтерес до української економiки. На
жаль, обсяг китайських iнвестицiй в Україну не перевищує 1%. В умовах полiтичної та економiчної нестабiльностi прихiд в Україну такої вiдомої компанiї, як
BOCE, може бути зеленим свiтлом для iнших китайських компанiй. Можливо, в майбутньому банк буде
використовуватись для пiдтримки китайських малих
i середнiх пiдприємств, якi наразi заходять в Україну
без пiдтримки i гарантiй з боку держави. Крiм того,
такi дiї вiдповiдають китайськiй стратегiї органiзацiї
торгiвлi у валютах iнших країн без посередництва
долара, задля iнтернацiоналiзацiї юаня. Адже у квiтнi
2013 р. Bohai Commodity Exchange Co. стала першою
нефiнансовою структурою материкового Китаю, яка
отримала дозвiл Народного банку Китаю на торгiвлю
товарами в юанях закордоном. Того ж року ВОСЕ почала торгувати в Гонконзi, що стало її дебютом за межами материкового Китаю. Таким чином, BOCE може
бути зацiкавлена у створеннi майданчика з торгiвлi
українськими сировинними товарами за юанi. Водночас, на цьому ринку в Українi iснує багато проблем, i
нинi важко уявити, як це їм вдасться органiзувати.
Пiсля вступу Китаю в 2015 р. до Європейського банку
реконструкцiї i розвитку (i одержання 0,1% частки) Китай отримав новi можливостi для розширення свого
впливу в Європi, зокрема для змiцнення торговельних
зв’язкiв мiж Європою та Азiєю. Членство в ЄБРР створило умови для довгострокових китайських iнвестицiй
у регiонах, де працює цей банк, адже китайськi iнтереси в Європi поширюються на великi проекти в транспортнiй сферi, розробцi природних ресурсiв, промисловому розвитку i фiнансовому спiвробiтництвi.
Таким чином, можна зробити такi висновки:
1. Пiд час купiвлi УБРР для китайської сторони було
важливо придбати фiнансову структуру з назвою
«Банк реконструкцiї та розвитку».
2. Придбання банку означає створення майданчику
для фiнансування можливих iнвестицiйних проектiв в
Українi, а також для органiзацiї фондового ринку сировинної продукцiї (зокрема сiльськогосподарської та
металургiйної) за умови прийняття вiдповiдного полiтичного рiшення з боку керiвництва Китаю.
3. Bohai Commodity Exchange Co. у такий спосiб проводить фiнансову розвiдку українського ринку, щоб
виявити слабкi мiсця iнвестування в Українi.
4. Створюються додатковi умови для запровадження
українсько-китайських розрахункiв в юанях з метою
змiцнення позицiй китайської валюти у свiтi.
Iншим важливим напрямком українсько-китайської
економiчної спiвпрацi стала енергетика. З 24 по 28
жовтня 2016 р. представники китайської компанiї China
National Nuclear Power Co., Ltd вiдвiдали головний
офiс НАЕК «Енергоатом» та ВП «Хмельницька АЕС».
Зокрема, китайська делегацiя вiдвiдала територiю
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державними компанiями за участi приватних китайських громадян, а також мунiципалiтету мiста Тяньцзiнь (КНР).

Хмельницької АЕС: БЩУ енергоблоку №1, машинний
зал, а також будiвельний майданчик енергоблокiв №3
i №4. Була проведена зустрiч iз керiвництвом ХАЕС, пiд
час якої китайська делегацiя змогла ознайомитися з
роботою АЕС i станом будiвельних конструкцiй Х3/Х4.
Представники China National Nuclear Power Co., Ltd
презентували основнi напрямки дiяльностi компанiї,
стан реалiзацiї модернiзацiї блокiв на Тяньваньськiй
АЕС (КНР). Перший вiце-президент – технiчний директор НАЕК «Енергоатом» Олександр Шавлаков та перший заступник генерального директора China National
Nuclear Power (CNNP) пан У Сюцзян розглянули перспективи подальшої спiвпрацi i домовилися про розвиток взаємовигiдного спiвробiтництва на всiх етапах
життєвого циклу АЕС. China National Nuclear Power Co.,
Ltd. є дочiрньою компанiєю Китайської нацiональної
ядерної корпорацiї (CNNC), базується у Пекiнi та займається iнвестуванням, будiвництвом, експлуатацiєю та управлiнням ядерно-енергетичними проектами.
Компанiя експлуатує 12 атомних енергоблокiв iз встановленою потужнiстю 9 773 МВт.

22 грудня 2016 р. мiнiстр енергетики та вугiльної
промисловостi Iгор Насалик пiд час своєї звiтної
прес-конференцiї за рiк анонсував будiвництво заводу
ядерного палива в Українi. За словами мiнiстра, є три
компанiї, готовi брати участь у конкурсi: Westinghouse,
китайська та французька компанiї. Мiнiстр не уточнив
назву китайської компанiї. Однак ранiше китайська
корпорацiя China Nuclear Energy Industry Corporation
(CNEIC) цiкавилася Новокостянтинiвським родовищем уранових руд у Кiровоградськiй областi.

21 листопада 2016 р. двi китайськi компанiї повiдомили, що планують побудувати у 30-кiлометровiй
зонi вiдчуження Чорнобильської АЕС сонячну електростанцiю. Будiвельнi роботи мають розпочатися у
2017 роцi. Реалiзовуватиме цей проект компанiя GCL
System Integration Technology спiльно з концерном
China National Complete Engineering. Фахiвцi-технiки
обох китайських компанiй неодноразово перевiряли
заплановане мiсце спорудження об’єкта. Планується
санувати забруднену мiсцевiсть за допомогою «зеленої» i вiдновлюваної енергетики, що повинно принести
значнi соцiальнi та економiчнi результати. Очiльник
компанiї GCL System Integration Technology Шу Хуа
заявив, що будiвництво сонячної електростанцiї в
Українi, потужнiстю 1 ГВатт є частиною плану з мiжнародної дiяльностi китайської компанiї. За словами
українського мiнiстра екологiї та природних ресурсiв
Остапа Семерака, китайська сторона готова iнвестувати у проект понад один мiльярд доларiв США.

У перiод з 1 по 6 листопада 2016 р. ДП «Антонов» представило свої сучаснi проекти на мiжнародному авiакосмiчному салонi China Air Show’2016 у м. Чжухай (КНР). На
стендi пiдприємства були продемонстрованi моделi
перспективних транспортних лiтакiв Ан-178 та Ан-132, а
також пасажирського Ан-158. Лiтаки Ан, якi поєднують
у собi багатий досвiд розробника з найновiшими авiацiйними технологiями, добре вiдомi в КНР: цього року
спiвробiтництву «Антонова» з китайськими пiдприємствами виповнилося 60 рокiв. За цей час «Антонов» брав
участь у створеннi низки крилатих машин у КНР, зокрема
регiонального реактивного лiтака ARJ21 та транспортного лiтака Y-8F600.

9 грудня 2016 р. у Мiненерговугiллi України вiдбулася
зустрiч iз китайською делегацiєю провiнцiї Хубей та
мiста Iчан, пiд час якої обговорювалися можливостi
українсько-китайської спiвпрацi в енергетицi. Заступник мiнiстра – керiвника апарату Дмитро Лабоженко
наголосив, що Україна здiйснює кроки для досягнення
енергетичної незалежностi, тому вiтає iнтерес iнвесторiв до енергетичної сфери та готова обговорити напрямки можливої спiвпрацi з китайською стороною.
Представники КНР зазначили свою зацiкавленiсть у
спiвпрацi, зокрема у сферi вiдновлювальних джерел
енергiї, потребу в iнформацiї щодо вимог українського законодавства та умов iнвестування. Вони також
наголосили на важливостi спiвпрацi не лише великих
компанiй, а й малих приватних пiдприємств. Сторони
домовилися про майбутнi зустрiчi на рiвнi зацiкавлених фахiвцiв та iнвесторiв, якi б змогли бiльш детально обговорити напрямки спiвпрацi в енергетичнiй
сферi.
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Таким чином, є всi пiдстави вважати, що українсько-китайське спiвробiтництво в галузi енергетики
перейшло вiд фази декларацiй про можливостi до
фази декларацiй про намiри. З огляду на загальний
стан двосторонньої iнвестицiйно-економiчної взаємодiї, це позитивна новина, яка свiдчить про поступове
розморожування взаємин та перехiд до бiльш прагматичного пiдходу з обох бокiв.
Аналогiчнi процеси тривають i в iнших галузях
спiвробiтництва:

16-18 листопада 2016 р. парламентська делегацiя на
чолi з головою фракцiї «Блок Петра Порошенка» у
Верховнiй Радi України, народним депутатом Iгорем
Гринiвим взяла участь у 3-й Свiтовiй конференцiї з
питань Iнтернету, що вiдбулася у м. Учжень (пров.
Чжецзян). Метою цього вiзиту було питання активiзацiї українсько-китайської спiвпрацi, насамперед, у
науково-технiчнiй сферi та в галузi IТ-технологiй.
З 16 по 18 листопада 2016 р. Нацiональна асоцiацiя цукровикiв України взяла участь в однiй iз найбiльших
продовольчих виставок азiатського регiону ANUFOOD
China 2016. Нинi в Українi потреба пошуку нових ринкiв
збуту стоїть дуже гостро, оскiльки виробництво цукру в
поточному сезонi зросте до близько 2 млн т, тимчасом
як потреби внутрiшнього ринку оцiнюються в 1,5 млн
т, плюс перехiднi залишки на кiнець маркетингового
року на рiвнi 330 тис. т. До Європи український цукор
поставляти дуже складно, оскiльки квоти на безмитнi
поставки все ще залишаються на рiвнi 20 тис. т, тому
одним iз прiоритетiв стає Китай. У рамках ANUFOOD
China 2016 на українському нацiональному стендi була
представлена продукцiя молочної, м’ясної, цукрової
та олiйно-жирової промисловостей. Органiзатором
торговельної мiсiї виступила Рада з питань експорту
продовольства (UFEB) за пiдтримки Продовольчої та

22 листопада 2016 р. в Китаї заявили про готовнiсть
закупати в Українi цукрову продукцiю, свинину та
олiю. В українськiй асоцiацiї виробникiв готового продовольства UFEB (Ukrainian Food Export Board) додали, що до кiнця року в Китай також почнуть продавати
українську яловичину. Якщо українська олiя i ранiше
поставлялася напряму до Китаю, то цукор i свинина
– лише через Гонконг. Обсяги цих замовлень є великими i дають можливiсть казати про значне розширення
попиту на українську продукцiю на китайському ринку.
4 грудня 2016 р. вiдбулася робоча зустрiч голови Держспоживслужби Володимира Лапи з радником iз
торгово-економiчних питань при Посольствi КНР Лю
Цзюнєм. Сторони обговорили питання поглиблення
взаємного спiвробiтництва, зокрема i питання взаємної торгiвлi. В. Лапа пiд час зустрiчi зазначив, що Китай є одним з основних торговельних партнерiв України в сферi АПК, тому Україна цiнує високий рiвень
взаємин мiж нашими країнами.
Загалом, спiвробiтництво в галузi АПК та машинобудування залишаються важливими складовими українсько-китайської спiвпрацi та поступово нарощують
свої обсяги.
Обговорення великих iнфраструктурних проектiв протягом останнiх трьох мiсяцiв 2016 р. повернулося до
українсько-китайського порядку денного. 1 листопада
2016 р. в ефiрi «5-го каналу» мiнiстр iнфраструктури
України Володимир Омелян повiдомив, що європейськi та китайськi iнвестори зацiкавленi у будiвництвi
концесiйних дорiг в Українi. За його словами, першi
концесiйнi автошляхи почнуть з’являтися в Українi у
2017-2018 роках.
22 грудня 2016 р. київський мiський голова Вiталiй
Кличко та вiце-президент китайської державної корпорацiї China Road and Bridge Corporation (CRBC) Ду Вей
пiдписали меморандум про спiвпрацю, яким передбачається спiвробiтництво в низцi проектiв будiвництва
та реконструкцiї об’єктiв транспортної iнфраструктури. Згiдно з документом, у 2017 роцi CRBC залучить
власнi кошти та експертiв, якi виконають технiко-економiчне обґрунтування трьох важливих проектiв
у галузi транспортної iнфраструктури української
столицi: завершення будiвництва Великої кiльцевої
дороги, реконструкцiї транспортної розв’язки на перетинi проспекту Перемоги та вул. Вадима Гетьмана,
будiвництво правобережного пiдходу Нивки – Вiдрадний – Совки – Теличка до Дарницького мостового переходу. CRBC також готова брати участь у тендерах,
якi стосуються транспортної iнфраструктури, а також
сприяти залученню кредитних коштiв вiд фiнансових
установ КНР. Нинi CRBC втiлює низку проектiв у Сербiї,
Чорногорiї, Чехiї, Польщi та iнших країнах загальною
вартiстю 3 млрд дол. США.
Четвертий квартал 2016 р. став перiодом значного пожвавлення українсько-китайської взаємодiї у
гуманiтарнiй сферi. Варто зауважити, що культур-

но-освiтнi подiї, якi важливi самi по собi, у даному випадку пов’язанi з першими особами держави. На тлi
вiдсутностi знакових полiтичних подiй на найвищому
рiвнi присутнiсть другого президента України Леонiда
Кучми та першої ледi держави Марини Порошенко в
перебiгу українсько-китайських гуманiтарних подiй
має велике полiтичне значення.
21 жовтня 2016 р. у рамках вiзиту до України делегацiї китайських художникiв на чолi з вiдомим митцем
паном Лю Гуанцiном вiдбулася зустрiч iз другим Президентом України Л. Кучмою. Пiд час бесiди Кучма
запросив китайську сторону до участi у культурних
проектах президентського фонду «Україна». Вiн наголосив, що Україна i Китай є давнiми друзями, яких
об’єднує спiльне прагнення до розвитку та процвiтання.
1 листопада 2016 р. у фондi «Україна» за участi
Л. Кучми вiдбулася презентацiя українсько-китайської молодiжної програми культурних обмiнiв. Китайськi музиканти та художники приїхали до України,
щоб ознайомитись iз культурним надбання України i
показати українцям красу та велич традицiйної культури Пiднебесної. Мистецький дарунок вiд китайських
художникiв складався з двох частин – образотворчої
i музичної. Для експозицiї було вiдiбрано пiвтора десятка робiт, виконаних у технiцi традицiйного китайського живопису.
6 листопада 2016 р. дружина Президента України, голова Благодiйного Фонду М. Порошенко та голова Мiжнародної торгової палати Великого Шовкового Шляху
Люй Цзяньчжун (КНР) пiдписали грантовий договiр на
суму 200 тис. доларiв на розвиток iнклюзивного освiтнього середовища в нашiй країнi. Зазначається, що
грантовi кошти вiд Китаю будуть спрямованi на розвиток науково-педагогiчного експерименту, який дружина
президента спiльно з Мiнiстерством освiти i науки реалiзуватимуть у Запорiзькiй областi у 2016-2019 роках.
Головним завданням проекту є максимальне включення
дiтей з iнвалiднiстю в активнi суспiльнi вiдносини шляхом створення iнклюзивного освiтнього середовища.
Ключова перспектива проекту полягає в тому, що вже
за три роки напрацьованi результати ляжуть в основу
дорожньої карти запровадження iнклюзивної освiти в
усiх регiонах України. У свою чергу, Люй Цзяньчжун наголосив, що цей договiр – це не одноразова акцiя, а початок великої українсько-китайської спiвпрацi в рамках
благодiйного проекту «Сяйво Шовкового Шляху».
Надання матерiальної допомоги Держрадою (урядом)
КНР українським вiдомствам стало важливою подiєю
2016 року.
21 жовтня 2016 р. Держрада КНР подарувала Українi
50 автомобiлiв швидкої допомоги з медичним обладнанням загальною вартiстю понад 3,7 млн дол. США.
Вiдповiдний договiр пiдписали перший вiце-прем’єрмiнiстр України, мiнiстр економiчного розвитку i
торгiвлi Степан Кубiв i посол КНР в Українi Ду Вей.
Одержувачем китайської допомоги визначено Мiнiс-
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сiльськогосподарської органiзацiї ООН (FAO) та Європейського банку реконструкцiї i розвитку (ЄБРР).

терство охорони здоров’я України. Автомобiлi мали
надiйти в Україну до кiнця 2016 року.
16 грудня 2016 р. Держрада КНР надала Українi аварiйно-рятувальне обладнання. Вiдповiдну угоду пiдписали посол КНР в Українi Ду Вей та мiнiстр внутрiшнiх
справ України Арсен Аваков. Пан Ду Вей пiдкреслив,
що технiка передається безкоштовно на знак дружби України та Китаю. Найближчим часом до України
прибудуть китайськi фахiвцi для навчання українських
рятувальникiв роботi на переданiй технiцi. Серед пе-

реданого обладнання 25 одиниць iнженерної та автомобiльної технiки, а також 32 комплекти аварiйно-рятувального обладнання та запаснi частини до них на
загальну суму понад 185 млн грн.
Пiдтримка Китаєм силового вiдомства в Українi,
яке бере безпосередню участь у протидiї росiйськiй
агресiї на сходi України, продемонструвала зважену
позицiю КНР щодо подiй навколо України, адже є реальним проявом вiдносин стратегiчного партнерства
мiж Україною та КНР.

Подiї у вiдносинах Україна-КНР (жовтень-грудень 2016). Оцiнка в балах
Дата

Подiя

Бали

12 жовтня

Iнститут свiтової полiтики провiв презентацiю аудиту українсько-китайських вiдносин.

+2

14 жовтня

Зустрiч керiвництва iнформацiйного агентства «Українськi новини» з делегацiєю китайських ЗМI
(Xinhua News Agency, Guangming Daily, Jilin News, Liaoning Radio).
Уряд КНР подарував Українi 50 автомобiлiв швидкої допомоги з медичним обладнанням.
Зустрiч делегацiї китайських художникiв iз другим Президентом України Л. Кучмою.

+1

Зустрiч депутата Верховної Ради України, президента Федерацiї футболу України А. Павелка iз
заступником голови Китайської асоцiацiї футболу Чжан Цзянєм.
Представники China National Nuclear Power Co., Ltd вiдвiдали головний офiс НАЕК «Енергоатом»
та ВП Хмельницька АЕС.
У фондi «Україна» вiдбулася презентацiя українсько-китайської молодiжної програми культурних
обмiнiв за участю другого президента України Л. Кучми.
Мiнiстр iнфраструктури України В.Омелян повiдомив про зацiкавленiсть китайських iнвесторiв у
будiвництвi концесiйних дорiг в Українi.
ДП «Антонов» представив свої сучаснi програми на мiжнародному авiакосмiчному салонi China
Air Show’2016 у м. Чжухай (КНР).
Дружина президента України, голова Благодiйного фонду М. Порошенко та голова Мiжнародної
торгової палати Великого Шовкового Шляху Люй Цзяньчжун (КНР) пiдписали грантовий договiр
на розвиток iнклюзивного освiтнього середовища в Українi.
Вiдбувся Перший мiжнародний український форум Шовкового шляху 2016 Ukraine Silk Road
Forum.
Делегацiя на чолi з головою фракцiї «Блок Петра Порошенка» у Верховної Ради України народним
депутатом I. Гринiвим взяла участь у 3-й Свiтовiй конференцiї з питань Iнтернету, що вiдбулася у м.
Учжень (пров. Чжецзян, КНР).
Нацiональна асоцiацiя цукровикiв України взяла участь в однiй з найбiльших продовольчих
виставок азiатського регiону ANUFOOD China 2016.
Круглий стiл в Київському iнститутi мiжнародних вiдносин «Українсько-китайськi вiдносини
в рамках концепцiї «Один пояс – один шлях»: iсторiя, реальнiсть та перспективи»: оцiнка
китайськими експертами.
Деструктивний виступ представника МЗС України на Круглому столi в Київському iнститутi
мiжнародних вiдносин «Українсько-китайськi вiдносини в рамках концепцiї«Один пояс – один
шлях».
Китайськi компанiї GCL System Integration Technology та China National Complete Engineering
повiдомили, що планують побудувати у 30-кiлометровiй зонi вiдчуження Чорнобильської АЕС
сонячну електростанцiю.
У Китаї заявили про готовнiсть закупати в Українi цукрову продукцiю, свинину та олiю.
Фонд державного майна України продав пакет акцiй Українського банку реконструкцiї i розвитку
(99,9%) китайськiй компанiї Bohai Commodity Exchange Co., Ltd.
Вiдбулася робоча зустрiч голови Держспоживслужби В. Лапи з радником з торгово-економiчних
питань при Посольствi КНР в Українi Лю Цзюнєм.
Вiзит представникiв керiвництва провiнцiї Хубей та мiста Iчан до Мiненерговугiлля України.
Уряд КНР передав Українi аварiйно-рятувальне обладнання.
Мiнiстр енергетики та вугiльної промисловостi I. Насалик заявив про участь китайської компанiї
в конкурсi на будiвництво заводу ядерного палива в Українi.
Київський мiський голова В. Кличко та вiце-президент китайської державної корпорацiї China
Road and Bridge Corporation Ду Вей пiдписали меморандум про спiвпрацю
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СПЕЦТЕМА
ЗИМА - 16/17: ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ВИМIР
Сiчень 2006-го та 2009-го рокiв ознаменувалися двома газовими кризами в українсько-росiйських вiдносинах. Вони
стали ознаками «веапонiзацiї» росiйської енергетичної полiтики та наочними проявами вразливостi України до
«газової зброї» РФ. Тепер це можна охарактеризувати як практичне застосування Росiєю невоєнного iнструментарiю у вiйнах нового поколiння, пiдготовка до яких розпочинається непомiтно для зовнiшнього свiту. Обидвi газовi кризи, спровокованi та керованi Кремлем, мали на метi збiльшити рiвень енергетичної, а вiдтак й економiчної
та полiтичної залежностi України вiд РФ та продемонструвати Європi необхiднiсть реалiзацiї байпасних проектiв,
оскiльки Україна, мовляв, ненадiйна транзитна ланка.
Українськi ГТС i ПСГ були i залишаються важливим елементом у забезпеченнi безперебiйного постачання газу в
Європу. Незважаючи на багаторiчнi систематичнi звинувачення з боку РФ у крадiжках чи зникненнi газу на територiї України, не iснує жодного юридично пiдтвердженого факту, попри численнi намагання «Газпрому» представити це як доконаний факт.
Кожен опалювальний сезон протягом останнiх десяти рокiв використовувався для дискредитацiї України шляхом
цiлеспрямованої пропагандистської кампанiї, яка пiдкрiплювалася провокативними технiчними манiпуляцiями
«Газпрому» та медiйними спекуляцiями Росiї в ЄС. Така пропаганда була одним iз чинникiв, який посприяв реалiзацiї «Пiвнiчного потоку – 1» i наразi далi використовується для просування його другої черги та нiвелювання зусиль
України з реформування нацiонального газового ринку.
Найбiльш очевидним доказом надiйностi України як транзитної ланки в ЄС є збереження безперебiйного транспортування газу навiть в умовах збройного конфлiкту з Росiєю та безпрецедентних економiчної та полiтичної криз 2014 року.
Україна здатна продовжити успiшнi реформи та залишитися важливим партнером у газовому секторi, однак для
цього необхiдна подальша фiнансова та полiтична пiдтримка ЄС. У цьому контекстi негативний вплив має рiшення Європейської комiсiї щодо розширення доступу росiйської сторони до газопроводу «OPAL», що цiлком доречно
розцiнюється як порушення двостороннiх зобов’язань у рамках «Угоди про асоцiацiю», зокрема, статтi 274.
Натомiсть Росiя далi використовує увесь доступний iнструментарiй полiтичних, економiчних та iнформацiйних заходiв, щоб завдати шкоди Українi, а саме технологiчному режиму функцiонування ГТС через скорочення обсягiв
та технiчних параметрiв транспортування газу; економiчному потенцiалу через скорочення доходiв вiд транзиту;
полiтичному дiалогу з ЄС через поширення негативного сприйняття дiй та/або бездiяльностi Брюсселя.

Енергетичний аспект агресiї
гiбридного типу
2014 року Росiя значною мiрою робила ставку на
енергетичне ураження України через газову блокаду,
дефiцит антрацитового вугiлля та електроенергiї. У
серединi червня 2014-го на тлi iнтенсифiкацiї проекту «Новоросiя» розпочалась газова блокада України.
«Газпром» повнiстю припинив постачання газу до
України, а коли вiдновив у груднi пiд тиском Єврокомiсiї, то в I кварталi 2015 року обмежив до мiнiмальних обсяги експорту газу до ЄС з метою обнулення
реверсу. Основний транзитний маршрут Уренгой –
Помари – Ужгород також став об’єктом диверсiйних
дiй. Передбачалось, що усе це в комплексi приведе
Київ спочатку до енергетичної, а потiм i вiйськово-полiтичної капiтуляцiї.
Радикальне скорочення споживання газу та успiх реверсних постачань на тлi падiння свiтових цiн на вуглеводнi, iмпорт антрацитового вугiлля з неросiйських
джерел, збiльшення обсягiв постачань ядерного
палива вiд альтернативного постачальника знизили
можливостi використання енергетичного компоненту гiбридної агресiї РФ проти України. Натомiсть на
вiстря атаки потрапила Об’єднана енергетична система України. Перша масштабна спроба ввести ОЕС
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України в блекаут кiбератаками мала мiсце 23 грудня
2015 року. Через рiк, 17 грудня 2016 року, була повторна спроба. На щастя, вони виявилися невдалими, хоч i
завдали певної шкоди.
Навiть пiсля обнулення Україною iмпорту росiйського
газу РФ не полишає спроб вдатися до використання
енергетичного компоненту гiбридної вiйни. Починаючи з кiнця лiта 2016 року, можна спостерiгати приготування до штучного провокування третьої газової
кризи. Як i у випадку двох попереднiх газових криз,
винуватцем усiм масивом росiйської пропаганди має
бути визначена Україна. У зимовому сезонi 2016-2017
рр., враховуючи прогнози щодо бiльш холодної зими
та успiх у просуваннi своїх iнтересiв по газопроводу
«OPAL», Кремль демонструє серйознi намiри повернутися до застосування «газової зброї», особливо
ретельно роздмухуючи через медiа тему нiбито недостатнiх запасiв газу, накопичених у пiдземних сховищах газу (ПСГ) України для комфортного проходження
опалювального сезону.
ГТС та ПСГ України. Довiдково
ГТС України – це 38550 км трубопроводiв високого й
середнього тиску, 72 газокомпресорнi станцiї, 1455
газорозподiльчих станцiй, 13 ПСГ (див. Схему 1).

Схема 1
Магiстральнi газопроводи

БIЛОРУСЬ

Компресорнi станцiї
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Газовимiрювальнi станцiї

ЩА

Луцьк
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И
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РЩ
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А

Чернiвцi
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ВА
ДО
ОЛ

37800
23000
14800

Пропускна здатнiсть газотранспортної
системи, млрд м3/рiк
на входi
288
на виходi
178
в т.ч. до країн Європи
142
Копресорнi станцiї (копресорнi цехи)
Газоперекачувальнi агрегати
Потужнiсть копрессорних станцiй, МВт
Пiдземнi сховища газу (ПСГ)
Загальна активна ємнiсть ПСГ, млрд м3
Газопровiднi станцiї (ГРС)

Донецьк

М

РУМУНIЯ
Довжина газопроводiв, всього км
магiстральних газопроводiв
газопроводiв-вiдгалужень

Магiстральнi газопроводи

Суми

Рiвне

Тернопiль

Пiдземнi сховища газу

Миколаїв
Одеса

Херсон

Азовське море
Чорне море

73 (110)
700
5400
13
32
1607

ГТС України характеризується високим рiвнем iнтерконектингу магiстральних трубопроводiв, що забезпечує безперебiйнiсть поставок газу у разi аварiй або
iнших непередбачуваних подiй. ПСГ є невiд’ємною
частиною газотранспортної системи України. Вони
призначенi для додаткової подачi газу споживачам у
непередбачуваних екстремальних ситуацiях, таких
як припинення постачання газу через аварiї, стихiйнi
лиха, рiзке зниження температури чи рiст попиту на
газ у споживачiв.
Особливої важливостi українським ПСГ надає поєднання декiлькох переваг. По-перше, це їхнє iнфраструктурне розмiщення – всi 12 сховищ (за винятком
одного – ПСГ «Глiбiвське» на територiї АРК) лежать поблизу основних газотранспортних коридорiв «Уренгой
– Помари – Ужгород», «Союз», «Прогрес» та iнтегрованi в них. По-друге, сукупнi потужностi зi зберiгання
складають 30,95 млрд м3 газу – найвищий показник у
Європi. По-третє, вони мають високi сукупнi можливостi iз закачування-вiдбору газу: максимальна добова продуктивнiсть пiд час сезону вiдбору може досягати 290 млн м3 на добу.

Чинник запасiв газу в ПСГ
У поточному сезонi ПСГ були заповненi на пiдставi
оцiночних показникiв споживання в Українi, обсягiв

СПЕЦТЕМА

ЛЬ

Я

ПО

УГО

СI

Чернiгiв

Симферополь

транзиту та можливостей щодо iмпорту газу. У лютому 2017-го, по мiрi вичерпання бiльшої частини запасiв
газу з ПСГ, технiчнi можливостi вiдбору можуть знизитися щодобово до приблизно 60 млн м3. Це означає,
що керуючи попитом на випадок аномально низьких
температур, з урахуванням ~55 млн м3 щодобового
власного видобутку, та iмпортованим ресурсом з європейських країн, що може становити до 53 млн м3 на
добу з усiх трьох реверсних напрямкiв, Україна може
пройти опалювальний сезон, хоч i з мiнiмальним рiвнем комфортностi наприкiнцi нього.
Для того щоб зрозумiти становище з достатнiстю чи
недостатнiстю запасiв газу в ПХГ для проходження
зимового сезону, необхiдно ретроспективно поглянути на те, як це виглядало у минулi роки.
У Табл. 1 наведено 12-рiчну ретроспективу за основними параметрами навантаження ГТС та запасiв в ПСГ,
що дає можливiсть обчислити вiдповiдний коефiцiєнт
кореляцiї. Даний коефiцiєнт є спiввiдношенням мiж
запасом активного газу, тобто такого, який можна
отримати зi сховищ без порушення їхнього технологiчного режиму функцiонування, в ПСГ на початок
опалювального сезону та сумарним обсягом внутрiшнього споживання газу й обсягом транзиту, адже газ
в ПСГ служить саме для забезпечення внутрiшнього
попиту та транзиту до Європи.
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Таблиця 1
Year

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Transit to europe
(TtE), bcma

121,5

113,8

112,1

116,9

92,8

95,4

101,1

81,2

83,7

59,4

67,1

78,3

Consumption of
Ukraine (CoU),
bcma

76,4

74,0

69,9

66,3

51,9

57,7

59,3

54,8

50,4

42,6

33,7

29,7

Total (TtE+ CoU),
bcma

197,9

187,8

182,0

183,2

144,7

153,1

160,4

136,0

134,1

102,0

100,8

108,0

Active gas in UGS
(PG), bcm

15,3

18,1

18,0

15,9

11,0

13,4

10,9

13,7

11,6

9,8

9,6

9,7

Coeficient of
correlation
PG/(TtE+ CoU), %

7,73

9,64

9,90

8,68

7,60

8,75

6,80

10,1

8,65

9,60

9,52

9,0

Items

*Projection on the base of 10 month
Медiйнi збурення щодо нiбито недостатнiх запасiв у
ПСГ зумовленi тим, що:
•

•

•

опалювальний сезон почався дещо ранiше, нiж
минулi роки, i може бути iнтенсивнiшим, зважаючи на прогнози суворiшої зими 2016-2017
рр. У 2016-му закачування газу у ПСГ України
було повнiстю припинене з 16 жовтня, при цьому загальний рiвень запасiв газу складає 14,7
млрд м3.
обсяги газу в ПСГ попереднiми роками були вищими, нiж 2016 року . У 2015 роцi закачування
було завершено 31 жовтня на рiвнi 17,05 млрд
м3. У 2014 роцi Україна повнiстю припинила закачувати газ 21 жовтня при рiвнi накопичених
запасiв 16,73 млрд м3.
НАК «Нафтогаз України» у 2016 роцi закачав
усього 6,4 млрд м3, що здається безпрецедентно низьким обсягом в абсолютному вираженнi.

Усе це, справдi, так, проте при цьому чомусь не згадується, що нинi Україна має безпрецедентно низький
рiвень споживання газу, а також обсяги транзиту на
рiвнi 55% вiд наявних потужностей. Також не береться
до уваги, що в ПСГ залишилось 3,3 млрд м3 невикористаного газу пiсля закiнчення опалювального сезону
2015-2016 рр.
Зважаючи на це, можна вiдзначити, що коефiцiєнт
кореляцiї в 9%, як видно з Табл. 1, є цiлком прийнятним, порiвняно з iншими роками. У шести з 12 останнiх

рокiв у перiод 2005-2016 рр. включно цей показник був
нижчим, нiж поточний.

Змiни в газовому секторi
За останнi два роки український газовий сектор зазнав суттєвих змiн, якi вiдповiдним чином впливають
на нормальне проходження країною опалювального
сезону. Такими змiнами, динамiка яких у ретроспективi вiдображена у Табл. 2, стали:
•

суттєве скорочення споживання газу у країнi;

•

пожвавлення внутрiшнього видобутку газу;

•

мiнiмiзацiя залежностi вiд єдиного постачальника газу;

•

реформування енергетичних ринкiв України.

Зниження споживання газу в Українi вiдбулося, передусiм, звичайно, через серйозний спад промислового
виробництва, викликаний росiйською агресiєю проти
України. Внаслiдок окупацiї РФ окремих районiв Донецької та Луганської областей припинили функцiонувати низка великих промислових споживачiв газу,
наприклад, концерн «Стирол» у Горлiвцi.
Незважаючи на окупацiю ОРДЛО та складне економiчне становище в країнi, вдалось уникнути значного
падiння видобутку газу.
Протягом останнiх рокiв Українi вдалося також досягти значних успiхiв у диверсифiкацiї поставок газу, що
рiзко знижує ризики як полiтичного, так i економiчноТаблиця 2

Роки

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Споживання, млрд м3 /рiк

59,3

54,8

50,358

42,5

33,727

30,3

3

Видобуток, млрд м /рiк

20,6

20,2

20,998

20,5

19,896

20,290

Iмпорт, млрд м3 /рiк

44,8

32,9

27,974:
25,842–РФ
2,132–ЄС

19,6:
14.450–РФ
5,016–ЄС

16,442:
10,302–ЄС
6,140–РФ

11,078:
11,078–ЄС
00,000–РФ

Показники
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Ризики проходження зими та кризовi
сценарiї «Газпрому»
Попри здобуту «газову стiйкiсть» України не можна
виключати ймовiрностi реалiзацiї «Газпромом» того
чи iншого сценарiю переривання газопостачання до
ЄС протягом поточного зимового перiоду. Пiдтвердженням подiбних намiрiв є пульсацiї робочого тиску
у магiстральних газопроводах на входi в Україну, по
яких здiйснюється транзит газу з РФ до ЄС. Очевидно, що розрахунок росiйської сторони полягав у тому,
що «Укртрансгаз» буде з такими ж пульсацiями тиску
передавати газ європейським споживачам на кордонi
Україна – ЄС. Звiсно, це викликало б невдоволення
компанiй з ЄС та, як наслiдок, наполягання «Газпрому» на необхiдностi «Пiвнiчного потоку – 2» внаслiдок
«зношеностi та аварiйностi ГТС України» отримало б
своє обґрунтування i досягнуло б своєї мети.
Ще одне пояснення – «Газпром» провiв навчання до
«зимових бойових дiй». Максимiзувавши постачання газу до ЄС, передусiм транзитом через Україну у
IV кварталi 2016 року , «Газпром» може мiнiмiзувати
його на якомусь етапi протягом I кварталу 2017 року,
подiбно до того, як вiн це робив у I кварталi 2015-го.
Мета полягає в тому, що у випадку додаткового вiдбору «Укртрансгазом» паливного газу з транзитного
потоку для забезпечення вiдповiдного технiчним умовам робочого тиску у газопроводах, «Газпром» звинуватить Україну у крадiжках транзитного газу, призначеного для споживачiв у ЄС. Закладається наступний
пропагандистський алгоритм: Україна краде газ, бо не
запасла його достатньо у ПСГ i вiдмовилася закуповувати додатковi обсяги у Газпрому. Таким чином, Росiя
не може далi здiйснювати транзит через Україну, бо
Україна здiйснює вiдбiр газу з транзитного потоку –
«Газпром» припиняє транзит через Україну.
У такий спосiб може бути спровокована III газова криза, де усi потужностi росiйської пропаганди будуть
виставляти Україну винуватцем кризи, а «Газпром» –
рятiвником Європи. Для цього Єврокомiсiї необхiдно
буде швидко погодити проект «Пiвнiчний потiк – 2»,
оскiльки, мовляв, бажає того ЄС чи нi, але новий газопровiд доведеться будувати через ненадiйнiсть України як транзитної ланки.
Медiа-iлюстрацiями пропагандистської пiдготовки в
РФ до провокування газової кризи стали висловлювання як з корпоративного, та i дипломатичного та
полiтичного рiвнiв. «Газпром стурбований рiвнем за4
5
6
7

качування Україною газу в пiдземнi сховища (ПСГ), у
разi холодної зими країна може не забезпечити транзит газу до Європи», – повiдомив заступник начальника департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi
«Газпрому» Вiктор Валов4 10 серпня 2016 р. «Постпред
Росiї при ЄС Владiмiр Чижов заявив, що Україна через недостатнє закачування в газовi сховища у разi
навiть не найбiльш холодної зими може бути змушена
забирати росiйський газ iз транзитної труби до Європи, що загрожує новою газовою кризою»5, – заявила
росiйська сторона 24 жовтня 2016 р. А 14 грудня до
пропагандистської кампанiї долучився росiйський
президент. «Путiн висловив занепокоєння спробами
української сторони ухилитися вiд узгодження домовленостей щодо закупiвель газу в нинiшньому зимовому сезонi. Вiдзначається, що це створює загрозу
транзиту газу до Європи»6, – йшлося у повiдомленнi
Кремля пiсля телефонної розмови з канцлером Нiмеччини А. Меркель. Того ж дня до кампанiї приєднався i мiнiстр енергетики О. Новак, i керiвник «Газпрому»
О. Мiллер. А вже 19 грудня особисто керiвник «Газпрому» О. Мiллер вiдверто заявив: «Газпром бачить певнi
ризики для транзиту газу через Україну до Європи i в
разi несанкцiонованого вiдбору газу Україною може
припинити поставки до ЄС»7.
Таким чином, наведенi приклади масованої полiтико-пропагандистської активностi Росiї свiдчать про
пiдготовку нею третього кризового сценарiю якраз
пiсля прийняття ЄК неоднозначного рiшення щодо газопроводу OPAL. Реакцiя з боку Європейської Комiсiї
на заяви з росiйського боку вiдсутня, що й потрiбно
Росiї. Ймовiрно, що у випадку газової кризи, вона задiє
механiзм раннього попередження мiж РФ та ЄК, що
був нашвидкуруч розроблений у листопадi 2009 року i
є механiзмом манiпулювання споживачем з боку постачальника при повному iгноруваннi транзитера.

Зимовi ризики вiд ЄС
В умовах, коли «Газпром» буде бiльшою мiрою використовувати не український маршрут, а постачання
газу через систему Nord Stream – OPAL в контекстi
прийнятого ЄК 28 жовтня 2016 р. рiшення, то українська ГТС об’єктивно технологiчно може опинитися
в режимi нестабiльного функцiонування, коли «Газпром» не забезпечуватиме належного тиску, як це
було минулого лiта. «Укртрансгаз» покривав низький
тиск на виходi з росiйських труб своїм газом, щоб
не порушити чиннi технiчнi умови на транзит газу та
його передачу європейським споживачам на вихiдних пунктах. За цих обставин, i за такого рiшення ЄК
українська сторона має повнiстю зняти свою вiдповiдальнiсть i перекласти її на Європейську комiсiю,
тим бiльше, що «Нафтогаз» не є третьою стороною
у двостороннiх контрактах мiж «Газпромом» та його
європейськими клiєнтами.

http://tass.ru/ekonomika/3526566
http://www.vz.ru/news/2016/10/24/839915.html
http://kremlin.ru/events/president/news/53463
http://tass.ru/ekonomika/3886393
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го шантажу з боку колишнього монопольного постачальника – Росiї. На сьогоднiшнi Україна має можливiсть отримувати газ вiд пiвтора десятка трейдерiв
через три країни: Словаччину, Польщу та Угорщину.
На тлi значного зниження споживання газу в Українi
реверснi поставки з ЄС можуть повнiстю забезпечити
потребу в iмпортi газу.

Своїм рiшенням щодо OPAL ЄК, по сутi, створює для
«Газпрому» легальну передумову для манiпулювання
напрямками та обсягами постачання газу до Європи, що здатне спричинити додатковi турбулентностi
на газовому ринку ЄС. Як показують подiї 2009 року,
Європейська Комiсiя не здатна оперативно визначити iнiцiатора зловмисних дiй. Власне, нездатнiсть чи
небажання Брюсселя офiцiйно «винести вердикт» з
приводу того, що сталося у сiчнi 2009-го – Україна перервала транзит, чи Росiя припинила постачання – й
заохочує росiйську сторону до повторення кризового
сценарiю. А вiн їй конче необхiдний як останнiй аргумент, щоб переконати ЄК у необхiдностi надати згоду
на «Пiвнiчний потiк – 2». Україна, мовляв, ненадiйна
транзитна ланка.
Крiм того, рiшення Єврокомiсiї, а також iгнорування
нiмецькою стороною вердикту Європейського суду
вiд 23 грудня про його призупинення пiдриває реформу нафтогазового сектору України, зокрема, в
частинi анбандлiнгу «Нафтогазу України». Рiшення
вiд 28 жовтня 2016 р. знижує транзит через українську
ГТС, а якщо в цьому контекстi ЄК ще й погодить або
“умиє руки” в питаннi Nord Stream–2, то не стiльки
«Газпром», скiльки Єврокомiсiя залишить ГТС України
без транзиту. Тобто ГТС, яка видiляється в окреме пiдприємство iз складу «Нафтогазу України», буде збитковою апрiорi.
За цих обставин українська сторона має розглянути
опцiю про призупинення (не припинення!) такого роду
анбандлiнгу, який прогнозовано призведе до додаткових збиткiв для України. Потрiбнi термiновi консультацiї з ЄК. У пiдсумку, якщо ЄК ухвалить рiшення про
компенсацiю Українi втрат вiд наданого «Газпрому»
дозволу на максимiзацiю використання OPAL, то можна буде вести мову про подальшi кроки з реорганiзацiї
«Нафтогазу».

Рекомендацiї
З урахуванням всього вищезазначеного можна запропонувати такi рекомендацiї.
З огляду на втрату пiдтримки ЄС у протистояннi росiйським обхiдним газопроводам та загрозу суттєвого
скорочення або припинення транзиту через територiю України, потрiбно:
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•

наростити власний видобуток газу з метою
мiнiмiзацiї аж до обнулення iмпорту газу як такого;

•

максимально сприяти побудовi українсько-польського газового iнтерконектору для
створення диверсифiкованих можливостей iмпорту природного газу;

•

зробити прiоритетним фiнансування та реалiзацiю заходiв з енергоефективностi та енергоощадностi.

Необхiдно вдосконалити та забезпечити особливу
увагу кiберзахисту критично важливої енергетичної
iнфраструктури – ОЕС, ГТС, НТС та лiнiй технологiчного зв’язку.
Україна має активiзувати зовнiшньополiтичну та iнформацiйну роботу,аби зменшити ризики розбалансування ГТС внаслiдок скорочення транзиту та забезпечити її подальше стабiльне функцiонування. Для цього
необхiдно:
•

консолiдувати зусилля iз зацiкавленими партнерами щодо збереження та використання
транзитних маршрутiв територiєю України;

•

з метою координацiї зусиль мiнiстерств та
вiдомств України ввести посаду Уповноваженого Уряду України з питань енергетичної безпеки з вiдповiдними повноваженнями;

•

протистояти у взаємодiї iз зацiкавленими сторонами реалiзацiї проектiв Nord Stream II та
«Турецький потiк»;

•

активiзувати зусилля зi створення Схiдноєвропейського газового хабу на базi окремих ПСГ
України;

•

мобiлiзувати мiжнародний тиск на РФ щодо
забезпечення вiльного доступу до росiйської
ГТС незалежним газовидобувним компанiям та
транзиту газу з країн Центральної Азiї до Європи.
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TRUMAN Agency
Агентство стратегiчних комунiкацiй TRUMAN Agency нацiлене на вирiшення
чутливих комунiкацiйних питань в Українi та для України.
Нашi експерти створюють та втiлюють у життя комунiкацiйнi програми, якi дозволяють
залучити полiтичний iстеблiшмент та iншi цiльовi аудиторiї до конструктивного
дiалогу на локальному, регiональному, нацiональному та мiжнародному рiвнях.
Результатом такої роботи завжди стає змiцнення репутацiї, пiдвищення ступеню
довiри i вiдчиненi вiкна можливостей для наших клiєнтiв.
Контакти:
		
		

вул. Мельникова, 12, Київ, 04050
Тел.: +380 98 175 97 46
www.trumanagency.com

Iнститут свiтової полiтики / Institute of World Policy (IWP)
IWP представляє нове поколiння аналiтикiв, вiдданих європейському вибору
України. Мiсiя Iнституту полягає в розробцi аналiтичних дослiджень та здiйсненнi
проектної дiяльностi для просування європейських стандартiв та практик в Українi,
а також для зростання пiдтримки лiдерами громадської думки, офiцiйними особами
ЄС i НАТО європейської та євроатлантичної перспективи України.
Продукти IWP включають полiтичний аналiз та рекомендацiї, створення дискусiйних
платформ для всебiчного публiчного обговорення основних зовнiшньополiтичних
проблем та викликiв, ведення регулярного дiалогу зi свiтовими вченими,
мислителями та експертами у сферi мiжнародних вiдносин.
Контакти:
		
		

вул. Еспланадна, 32в, Київ, 01001
Тел.: +380 44 374 03 11
e-mail: info@iwp.org.ua
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