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Це перший номер нашої традицiйної аналiтики, який виходить пiд назвою 
TRUMAN Index.

В аналiзi двостороннiх вiдносин України зi США, ЄС, Китаєм i Росiєю 
читачам не вистачало одиницi, яка б збалансувала активнiсть розвитку 
вiдносин за кожним iз напрямiв iз якiстю спiвпрацi. Приємно здивувало, 
наскiльки уважно наша аудиторiя ставиться до журналу, i наскiльки влучно 
вона сформулювала запит. Зважаючи на це, ми вдосконалили методологiю 
(стор.3), i в цьому номерi запровадили такий показник - TRUMAN Index.

Ми радi, що цей оновлений випуск пiдготувала команда експертiв на 
чолi з Альоною Гетьманчук, якi працювали з нами впродовж року. Цiєї 
осенi вони запустили новий проект - Центр “Нова Європа”. Глибиною та 
точнiстю наших аналiтичних матерiалiв ми завдячуємо саме цим авторам. 
Вiдзначимо, що тема вiдносин України та Китаю за минулий рiк стала 
мейнстрiмом. Ми вiримо, що в цьому є велика заслуга наших експертiв 
з українсько-китайських вiдносин - Андрiя Гончарука та Вiктора Кiктенка.

Нас тiшить визнання, яке ми отримуємо. Бiльше чотирьохсот примiрникiв 
аналiтики TRUMAN Agency адресно надходять до п’ятдесяти посольств, 
ключових мiнiстерств, Адмiнiстрацiї Президента i найбiльших компанiй 
країни, якi працюють за її межами. Вiд багатьох iз наших читачiв ми 
отримуємо вiдгуки та коментарi. Саме цей зворотний зв’язок допомагає 
нам удосконалювати наш продукт i не зупинятися.

Дякую, що ви з нами.

Iван Ванєєв
Засновник, Керiвний партнер TRUMAN Agency
iv@trumanagency.com
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МЕТОДОЛОГIЯ ДОСЛIДЖЕННЯ
TRUMAN Index є кiлькiсною та якiсною оцiнкою прогресу України у двостороннiх вiдносинах за ключовими 
зовнiшньополiтичними напрямами – ЄС, США, Китай, Росiя. Журнал видається щоквартально, що дає змогу 
вiдстежити динамiку розвитку вiдносин. Аналiтичний матерiал пiдготовлено експертами на основi власних 
спостережень, а також численних бесiд iз вiтчизняними та зарубiжними дипломатами, лiдерами думок, 
офiцiйними особами.

У TRUMAN Index представлено монiторинг подiй у зовнiшнiй полiтицi України за кожним iз напрямiв, а також 
аналiз пiдходiв країни-партнера (регiону) щодо України за дослiджуваний перiод. 

Окрiм якiсного аналiзу, кожну подiю у двостороннiх вiдносинах оцiнено за шкалою вiд -10 до 10 балiв. Загальний 
бал зовнiшньополiтичного напряму – сума балiв подiй, що визначали взаємодiю впродовж звiтного перiоду. 
Експертна група бере за основу методологiю BISS1, який розробив чiтку шкалу оцiнювання 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 щодо 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 щодо 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
• Торговельнi вiйни, антидемпiнговi розслiдування, бойкот товарiв, ембарго, висилка дипломатiв, 

вiдкликання послiв – мiнус 4-6 балiв
• Провокацiї, розрив дипломатичних вiдносин, вiйськовi дiї – мiнус 7-10 балiв.

Загальний бал зовнiшньополiтичного напряму, роздiлений на кiлькiсть подiй у звiтному перiодi, – i становить  
TRUMAN Index. Такий пiдхiд дає змогу мiнiмiзувати методологiчний ризик, що певний зовнiшньополiтичний 
напрямок набере вищий бал через бiльшу кiлькiсть незначних подiй протягом одного звiтного перiоду. Водночас, 
iнший звiтний перiод може виявитися менш прикметним через кiлькiсть подiй, однак бiльш непересiчним, 
значущим з огляду на вагу подiй. TRUMAN Index слугує для збалансування кiлькостi подiй та якостi спiвпрацi.

1 BISS (Belarusian Institute for Strategic Studies / Бiлоруський iнститут стратегiчних дослiджень). Джерело: http://belinstitute.eu/ru/tags/индекс
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ПОЛIТИЧНИЙ ДIАЛОГ
Пiсля резонансного вiзиту Петра Порошенка до Вашiнґтона 20 
червня та низки його зустрiчей з представниками адмiнiстрацiї 
Трампа й самим Президентом дiалог мiж двома урядами помiтно 
пожвавився. Вiдбулися деякi з анонсованих вiзитiв представникiв 
адмiнiстрацiї. У липнi Україну вiдвiдав Держсекретар США 
Тiллерсон. Вiн став першим представником адмiнiстрацiї Трампа, 
який вiдвiдав Київ з вiзитом. Тiллерсон приїхав не один. З ним 
завiтав новопризначений спецпредставник США з переговорiв 

щодо України (Special Representative for Ukraine Negotiations), 
про можливе призначення якого на цю посаду автор цих рядкiв 
повiдомляла в двох попереднiх випусках TRUMAN Index. 
Цiкаво, що Волкера призначили спецпредставником, попри 
певний скепсис нинiшньої адмiнiстрацiї щодо посад спецiальних 
посланцiв (special envoys) при Державному департаментi. Пiзнiше 
з’ясувалося, що це не єдине питання, де нова адмiнiстрацiя 
готова зробити для України винятки. Є готовнiсть зробити їх для 
України i в контекстi фiнансування можливої миротворчої мiсiї 
ООН (про неї згодом). 

Пiсля досить непевного для України першого пiврiччя президентства Трампа українсько-американськi вiдносини вийшли на зрозумiлiшу 
траєкторiю. Українська сторона в останньому кварталi вiдчула нарештi певний ґрунт пiд ногами на американському напрямку. Пiсля 
другої, повноцiнної зустрiчi мiж Порошенком i Трампом наприкiнцi вересня у Нью-Йорку українськi посадовцi та дипломати випромiнювали  
бiльше впевненостi, анiж в попереднi мiсяцi.  Навiть певнi турбулентнi епiзоди на кшталт твiту Трампа про зусилля України з саботажу 
його передвиборчої кампанiї особливо не затьмарили цього вiдчуття. 

Помiж тим, питання вiдносин зi США залишається питанням найвищого зовнiшньополiтичного прiоритету в Українi. Гасло «Спочатку 
Америка» є актуальним для дипломатiї перших керiвникiв держави.

Обрана українською стороною стратегiя з прицiлом на безпеку i торгiвлю знайшла належний вiдголос та однодумцiв у нинiшнiй 
адмiнiстрацiї США. Завдяки бекґраунду Трампа та його на разi впливовому оточенню з колишнiх генералiв ця стратегiя стала 
концентрованим вираженням прiоритетiв Республiканської адмiнiстрацiї. 

Важливо, що в останньому кварталi вiдносини мiж Україною та США набули бiльш бiлатерального характеру. Тобто, з’явилися питання 
виключно двостороннього порядку денного, не пов’язанi безпосередньо з конфлiктом мiж Росiєю та Україною i дiалогом по лiнiї Вашiнґтон-
Москва. Тим не менше, в українськiй столицi прагнули б бачити бiльше бiлатеральностi, включно з iнституалiзацiєю двостороннього 
дiалогу.

Натомiсть, вiдданiсть адмiнiстрацiї Трампа процесам демократизацiї та реформ в Українi досi недостатньо переконлива. Попри те, що 
слова Рекса Тiллерсона з його виступу 31 березня у НАТО «Немає сенсу боротися за тiло України на Сходi, якщо її душу знищить корупцiя» 
(їх сьогоднi активно цитують американськi дипломати) є, можливо, найвлучнiшим i найсильнiшим висловлюванням американського 
полiтика щодо корупцiї в Українi вiд початку росiйської агресiї в Українi. Отож можемо прогнозувати, що вiдносини мiж Києвом та 
Вашiнґтоном й надалi розвиватимуться з прицiлом на безпеку i торгiвлю. Принаймнi, допоки Трамп зважатиме на думку вiйськових зi 
свого найближчого оточення.

Позитивнi бали: + 53,5
Негативнi бали: -5
Загалом: +48,5
TRUMAN Index: +1,38

Альона Гетьманчук 
директорка Центру «Нова Європа»

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН

ЛИПЕНЬ – ЖОВТЕНЬ 2017

ХРОНIКА ВIДНОСИН

ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-США 
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Європи та Євразiї нарештi було номiновано Весса Мiтчелла. 
Вiн став наступником Вiкторiї Нуланд. Попри нищiвну критику 
щодо запiзнень з призначеннями до Держдепартаменту, графiк 
призначення Весса Мiтчелла на цю посаду не настiльки суттєво 
вiдрiзняється вiд графiка призначення його попередницi: як 
i Нуланд, вiн був затверджений сенатом на посаду помiчника 
Держсекретаря  у вереснi. 12 жовтня Мiтчелл, колишнiй голова 
правлiння та президент Центру з аналiзу європейської полiтики 
(CEPA), взявся до виконання обов’язкiв. Дипломатичними 
каналами вiн одразу надiслав сигнал до Києва, що попри 
вiдповiдальнiсть за 50 країн Європи та Євразiї Україна буде 
одним з його прiоритетiв. На доказ цього було заплановано 
зупинку в Києвi пiд час першого закордонного турне в листопадi. 
Важливою буде координацiя роботи мiж ним та Куртом Волкером. 

У серпнi, на День Незалежностi України, до Києва завiтав Мiнiстр 
оборони генерал Маттiс. У головних кабiнетах країни його дедалi 
частiше вважають головним промоутером українського питання 
в новiй адмiнiстрацiї. На вiдмiну вiд iнших її представникiв, так чи 
iнакше залучених до питання України, на його адресу не лунало 
жодної публiчної критики збоку Трампа. За словами одного 
американського iнсайдера, є пiдстави вважати, що Маттiс 
отримав доступ до правого вуха американського Президента.

Єдиний iз запланованих вiзитiв, який так i не вiдбувся на час 
написання цього звiту, –вiзит Мiнiстра енергетики Рiкка Перрi. 
Його перенесли через участь колишнього губернатора Техасу в 
подоланнi наслiдкiв повенi пiсля урагану Гарвi у Г’юстонi.

Влiтку також було кодифiковано (закрiплено законодавчо) 
санкцiї щодо Росiї. У Києвi ще в сiчнi-лютому це видавалося 
чимсь майже недосяжним. Якщо короткий прийом Мiнiстра 
Клiмкiна та Президента Порошенка в Овальному кабiнетi i мав 
на метi переконати Конгрес у тiм, що пiдтримка України збоку 
Бiлого Дому зберiгається на належному рiвнi i санкцiї щодо 
Росiї не можуть зняти дочасно, це не спрацювало. Конгрес i 
далi потребував чiткiших гарантiй у цьому питаннi. Й, очевидно, 
такi пiдстави американськi законодавцi з обох партiй мали: 
попри зустрiчi Трампа з українськими високопосадовцями, 
американський Президент всiляко уникав характеристик Росiї як 
загрози для США й агресора щодо України.

Тему Росiї та її агресiї проти України не згадали й пiд час 
публiчних частин зустрiчей президентiв Трампа та Порошенка 
у червнi, а потiм у вереснi. Певним винятком у цьому контекстi 
можна вважати заклик Трампа до Росiї припинити дестабiлiзацiю 
в Українi пiд час виступу у Варшавi, а також подiбний заклик пiд 
час виступу в ООН. Пiсля першої зустрiчi Трампа з Порошенком 
питання, ким є Трамп для України – союзником чи лише 
нейтральним реферi, – стояло руба. Переконливої вiдповiдi на 
нього не знайдено й сьогоднi. 

Тим не менше, у вереснi Президентовi Порошенку вдалося 
вдруге за пiвроку зустрiтися з Дональдом Трампом. Те, що 
Бiлий Дiм майже одразу погодився на зустрiч,стало приємною 
несподiванкою для Києва. Тим паче, Порошенко став одним з 
небагатьох закордонних лiдерiв, з якими Трамп мав двостороннi 
зустрiчi в днi засiдань Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Важливо нагадати: торiк пiд час Генасамблеї ООН тодiшнiй 
Президент США Обама не мав окремої зустрiчi з Порошенком. 
Переговори було делеговано Вiце-президенту Байдену, який 
використав їх не в останню чергу для того, щоб досить наполегливо 
спонукати українську сторону до виконання полiтичної частини 
Мiнських домовленостей. 

Очевидно, пiдстави для подiбного розвитку подiй були й пiд 
час зустрiчi Порошенко-Трамп у Нью-Йорку. Надто враховуючи 
той факт, що вiдбулася вона пiсля заяви Владiмiра Путiна про 
готовнiсть до миротворчої мiсiї на Сходi України. В деяких 

американських колег вже саме слово «миротворчий» з вуст 
Путiна асоцiювалося зi словом «прорив». 

Чим керувався Трамп, одразу погодившись на зустрiч iз 
Порошенком, досi пiд питанням. Пояснень декiлька. Деякi 
джерела припускають, що мiж бiзнесменами Порошенком i 
Трампом ще пiд час першої зустрiчi виникла певна хiмiя. Тож 
знаючи вибiрково персоналiзований пiдхiд американського 
Президента до спiлкування з iноземними колегами, Бiлий Дiм 
так легко й погодився на зустрiч. Iншi вважають, що Президент 
Трамп i справдi хотiв зрозумiти, наскiльки реально зрушити з 
мiсця врегулювання конфлiкту навколо України, прибравши 
таким чином перешкоду до обiцяної ним ранiше нормалiзацiї 
вiдносин з Росiєю. Дехто й далi наполягає, що йдеться, передусiм, 
про демонстрацiю пiдтримки України на тлi звинувачень у змовi 
кампанiї Трампа з Росiєю. Набуває популярностi й версiя про те, 
що американський Президент просто хотiв вiддячити Порошенку 
за виконання даної пiд час попереднього вiзиту обiцянки – купити 
вугiлля з Пенсильванiї. Його, за словами Трампа, Українi треба 
«мiльйони й мiльйони».

Так чи iнакше, Трамп був непогано пiдготовлений до зустрiчi. Хоча 
деякi його реплiки й досi викликають питання. Скажiмо, заява 
про прогрес, завдяки якому життя в Українi покращується щодня. 
Про який саме прогрес йдеться? На якiй експертизi базуються цi 
оцiнки? Добре, звичайно, що в оточеннi Трампа з’явилися люди, 
вiд яких вiн, за його ж словами, чує «дуже, дуже гарнi речi» про 
Україну. Проте важливо, щоб в американського Президента 
формувалося реалiстичне уявлення як про досягнення, так i про 
виклики, що стоять перед нами. 

Одним з турбулентних в останньому кварталi став епiзод з 
твiтом Трампа 25 липня. Тодi вiн допитувався, чому немає реакцiї 
Генпрокурора США щодо саботажу його кампанiї на користь 
Гiлларi Клiнтон збоку України. Очевидно, Трамп вирiшив задiяти 
тактику, яку запропонував екс-керiвник його передвиборчої 
кампанiї Пол Манафорт, – на всi закиди про змову його команди 
з Росiєю вiдповiдати звинуваченнями про втручання України 
у передвиборчу кампанiю США. Причина того, що цей елемент 
стратегiї Манафорта було пiдтримано саме в липнi, полягає 
очевидно в звинуваченнях на адресу персонально сина Трампа, 
Дональда-молодшого. Вiн, як з’ясувалося, у червнi минулого 
року разом з Манафортом i Джаредом Кушнером зустрiчався 
з росiйською юристкою, що начебто була готова запропонувати 
компромат на Гiлларi Клiнтон. 

Хоча твiт Трампа було закцентовано на роботi Генпрокурора, а 
не участi України, вiн актуалiзував питання про те, чи повiрив 
Трамп у наше втручання у вибори i наскiльки це може вплинути 
на подальшi вiдносини Києва та Вашiнґтона. Українськi iнсайдери 
вважають, що не повiрив. Американськi – в оцiнках неодностайнi. 
Та навiть тi, хто вважає, що повiрив, гадають, що це не матиме 
серйозних наслiдкiв для вiдносин. «Нiхто сьогоднi у Вашiнґтонi 
не каже про втручання України у президентськi вибори в США. 
Крапка», – стверджує поiнформований американський стратег. 
Зустрiч Порошенка з Трампом у Нью-Йорку вже пiсля вiдомого 
твiту – найкращий цьому доказ. Попри всi рекомендацiї 
Порошенку розпочати дiалог з адмiнiстрацiєю Трампа з чистого 
аркуша без врахування чинника передвиборчої кампанiї, йому 
вдалося налагодити дiалог без жодних кадрових втрат на 
американському напрямку.

Прiзвище Манафорта, однак, i далi переслiдує Україну в 
контекстi внутрiшньополiтичного дискурсу в США. Особливо 
пiсля того, як 30 жовтня проти екс-голови передвиборчої 
кампанiї Трампа й одiозного лобiста Януковича висунули 
звинувачення за 12 пунктами. Пiсля перемоги Трампа Україна 
була зацiкавлена, щоб вплив Пола Манафорта на адмiнiстрацiю 
американського Президента було зведено до нуля. Пiдстав для 
цього не бракувало: вiд впливу Манафорта на змiну риторики 
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кандидата Трампа щодо Криму i санкцiй проти Росiї, його 
ймовiрних контактiв з представниками колишньої Партiї регiонiв 
(нинi Опозицiйного блоку), до згаданих порад Бiлому Дому 
розкручувати тему втручання України в президентську кампанiю 
в США на противагу закидам щодо втручання Росiї. Звинувачення 
проти Манафорта роблять його можливi поради адмiнiстрацiї 
США ще токсичнiшими, анiж пiвроку тому. I це, безумовно, гарна 
новина для України. 

Водночас цi звинувачення можуть привернути ще бiльшу увагу 
до України. Й не обов’язково в найсприятливiшому для неї 
свiтлi. Адже так чи iнакше звинувачення проти Манафорта 
вкотре демонструють, наскiльки корумпованим, непiдзвiтним 
i безвiдповiдальним є український полiтичний клас. Тож 
автоматично постає питання про резоннiсть пiдтримки України – 
полiтичної, безпекової та фiнансової. 

Україна може використати цi звинувачення на свою користь, 
якщо їй вдасться переконати американську публiку, що таким 
полiтичний клас був за Януковича й саме тому українцi вийшли на 
Майдан, а тепер все змiнилося. Справа Манафорта не завдасть 
нам особливої репутацiйної шкоди, якщо зможемо переконати 
американцiв: реформи в нашiй державi вiдбуваються, а Україна 
часiв роботи Манафорта i Україна часiв звинувачень проти 
Манафорта – це двi рiзнi країни. 

Загалом варто визнати, навряд чи хтось в Українi очiкував, що 
навiть за рiк пiсля виборiв у США тема передвиборчої кампанiї 
так чи iнакше виринатиме. Зокрема й в контекстi українсько-
американських вiдносин. Поки що чинник росiйського втручання 
i далi працює на Україну (бiльше про це в наступному роздiлi). 
Формулювання «велика оборудка», про яку активно говорили 
ще кiлька мiсяцiв тому як про цiлком реальну домовленiсть за 
спиною України мiж Росiєю та США, непомiтно зникло з дискурсу.

БЕЗПЕКА
«Конфлiкт в Українi – можливо, найпростiший для розв’язання 
мiжнародний конфлiкт. Якщо Президент Трамп виявить полiтичну 
волю, здiйснить необхiдний тиск на Путiна, то потiм, як Обама, 
зможе отримати Нобелiвську премiю миру», – приблизно в 
такому дусi зазвичай один український чиновник пiдбадьорює 
американських колег, щоб врегулювання конфлiкту на Донбасi 
стало зрозумiлiшим для Президента США. Петро Порошенко 
заохочував Дональда Трампа до розв’язання конфлiкту, 
вдавшись до аналогiї з Рональдом Рейганом: закiнчити вiйну на 
Сходi України, як Рейган закiнчив холодну вiйну.

Подiбнi ремарки можна списати на тактику лестощiв, яку в 
комунiкацiї з Трампом свiдомо обрала українська сторона. 
Проте важливо й iнше: нашi високопосадовцi роблять все, 
щоб для Дональда Трампа розв’язання конфлiкту в Українi 
стало питанням його можливої зовнiшньополiтичної спадщини  
(legacy) як Президента США. Це може звучати парадоксально, але 
прагнення Трампа прибрати конфлiкт навколо України з дороги 
американсько-росiйського дiалогу, спонукає його iнвестувати в 
це питання бiльше ресурсiв, анiж це робив Президент Обама. Той 
лише в останнi пiвроку президентства раптом вирiшив досягти 
помiтного прогресу у врегулюваннi конфлiкту.

Нинi є кiлька ключових позицiй, що викристалiзувалися в 
пiдходах адмiнiстрацiї США щодо врегулювання конфлiкту 
навколо України за останнi пiвроку. Перше: жодне зрушення 
в американсько-росiйських вiдносинах неможливе в принципi, 
доки не буде розв’язано конфлiкт навколо України. Про це Трамп 
чiтко сказав Путiну пiд час їхньої першої i єдиної на разi зустрiчi в 
Гамбурзi у липнi. Друге: першi кроки має зробити Росiя i цi кроки 
лежать у площинi безпеки. Третє: жодного пом’якшення санкцiй 
«авансом».

Нове дихання в процесi врегулювання конфлiкту вiдкрилося пiсля 
того, як Курт Волкер став спецпредставником Держдепартаменту 
США з питань України. Вiд часу призначення вiн побував в Українi 
вже 5 разiв. Щоразу, крiм, можливо, участi в конференцiї олiгарха 
Вiктора Пiнчука, з достатньо аргументованою, насиченою 
програмою.

Посланець Волкер в рiзних аудиторiях дав зрозумiти: вiн 
нацiлений на результат. Якщо готовностi розв’язувати конфлiкт з 
росiйського боку не буде, вiн не працюватиме над переговорами 
заради переговорiв. Це можливо завдяки гнучкому статусу 
Волкера: вiн свiдомо не є працiвником Держдепартаменту i, за 
певною iнформацiєю, навiть не укладав з ним довготривалої 
угоди. Тож може зiйти з переговорної дистанцiї, щойно зауважить, 
що готовностi розв’язувати конфлiкт немає. На разi Волкер має 
небачену пiдтримку у Вашiнґтонi (за його ж словами). Виглядає 
так, що йому й справдi дали певний карт-бланш стосовно 
напрацювання пропозицiй щодо розв’язання конфлiкту на Сходi 
України. 

В Українi вiд початку розмов про призначення спецпредставника 
США з певним скепсисом ставилися до можливостей «нової» 
Вiкторiї Нуланд. Було чимало побоювань щодо манiпулювань 
збоку Суркова, неминучих пiд час зустрiчей з американським 
представником, незалежно вiд того, кого призначать на цю 
посаду. Натомiсть першi враження вiд роботи Волкера були 
досить позитивнi. Один з українських дипломатiв навiть 
назвав раптову готовнiсть Путiна до миротворчої мiсiї першим 
досягненням Курта Волкера на своїй посадi. Мовляв, Волкер 
вже на першiй зустрiчi спромiгся чiтко пояснити Суркову, що час 
працює не на користь Росiї. 

Справдi, початок роботи Волкера збiгся з досить сприятливим 
для переговорiв з Росiєю мiжнародним тлом: усi сподiвання 
Кремля на змiну пiдходiв до врегулювання ситуацiї на Донбасi 
пiсля виборiв у США, Францiї та Нiмеччинi виявились марними. 
Замiсть поступового зняття санкцiй – лише їхнє законодавче 
закрiплення i посилення в США. Крiм того, згiдно з ухваленим 
у Конгресi законодавством, вже у лютому вiдповiднi вiдомства 
США мають представити докладний звiт про статки та джерела 
їхнього походження, а також контакти з iноземними компанiями 
близьких до Кремля росiйських полiтикiв та пiдприємцiв. 

Поле для маневру у Дональда Трампа виявилося значно вужчим, 
анiж було в Президента Обами. Адмiнiстрацiю останнього нiхто не 
пiдозрював у змовi з Росiєю: будь-який тиск на Україну i поступки 
в бiк Росiї – полiтично вибухонебезпечнi. Скутi по руках i ногах 
звинуваченнями в змовi з Росiєю, Трамп та його адмiнiстрацiя 
обмеженi в маневрах, коли йдеться про тиск на Україну щодо 
її виконання полiтичної частини Мiнських угод (для України це, 
звичайно, плюс). Принаймнi, доки необхiдних крокiв у царинi 
безпеки не зробила Росiя. 

Пiсля заяви Путiна про миротворчу мiсiю надiя на те, що 
Росiя може зробити певнi кроки, саме з’явилася. Щоправда, 
ймовiрнiше, вже пiсля росiйських президентських виборiв. Та це 
не означає, що Путiн не використовуватиме карти «миротворця» 
ще до виборiв. Звiдси – питання до України: наскiльки вона 
виявиться готовою виконувати свої зобов’язання по Мiнську. 

«Ми не наївнi, але маємо бути готовими i хочемо переконатися, 
що Україна готова, якщо Росiя захоче нас приємно здивувати», – 
подiлився логiкою американської сторони один з представникiв 
уряду США. «Погодьтеся, ще рiк тому нiхто про миротворчу 
мiсiю ООН, крiм Президента Порошенка, й не говорив. Сьогоднi 
це серйозно обговорюють усi задiянi в переговорному процесi 
сторони», – стверджує iнший дипломат.

У Києвi щодо сюрпризiв збоку Росiї налаштованi скептичнiше. 
«Путiн здаватиме Донбас, але здаватиме дуже дорого», – ця 
цитата одного вiтчизняного високопосадовця загалом досить 
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Xточно передає настрiй, що панує в українськiй столицi щодо 
прогнозу подальших дiй Путiна. 

Поки що американськi партнери задоволенi тим, що Україна 
надала їм додатковий аргумент у переговорах з Москвою, 
подовживши термiн чинностi закону про «особливий статус» 
(хоча у Вашiнґтонi не були задоволенi тим, яким чином i в якi 
термiни документ вносили на розгляд до Верховної Ради). За 
спостереженнями американських партнерiв, голосування в Радi 
стало неприємним сюрпризом для Москви. Проголосувавши за 
закон, Україна перекинула м’яча на росiйську частину поля.

Тема миротворчої мiсiї ООН справдi «воскресла» завдяки 
нинiшнiй адмiнiстрацiї США. За попередньої лише на згадування 
українськими дипломатами про мiсiю ООН американськi колеги 
реагували: «Забудьте про це. Росiя за це нiколи не проголосує». 
Тема мiсiї в риторицi Путiна не з’явилася випадково. Це питання 
обговорювали пiд час вiзиту Держсекретаря Тiллерсона до 
Києва у липнi. Саме головний американський дипломат мав 
обговорити цю iдею з росiйським керiвництвом. У серпнi на 
перемовинах Суркова з Волкером перший, мовляв, в лоб запитав 
американського дипломата: то що, ви хочете миротворчу мiсiю 
ООН?

Тобто росiяни фактично сприйняли це як iдею Вашiнґтона. Вiд 
того, що було обговорено в Києвi i що потiм озвучив Путiн, 
залишився лише один спiльний знаменник – назва «миротворча 
мiсiя ООН». Решта в баченнi української та росiйської сторiн 
докорiнно вiдрiзняється. США досить чiтко пристали на українське 
бачення: доступ по всiй територiї, а не лише на лiнiї зiткнення, 
вiдведення озброєнь, доступ до кордону. Тут немає нiчого 
дивного, враховуючи, що це вписується у бачення Сполучених 
Штатiв. Воно, за словами вiдомого американського дипломата, 
базується на трьох передумовах: перемир’я, монiторинг важкого 
озброєння, контроль держкордону. Хiба що українська сторона 
хотiла б бачити саме вiдведення озброєнь, а не їхню локалiзацiю, 
як вже неодноразово пропонували американськi партнери ще за 
адмiнiстрацiї Обами. 

Щоб пiдвищити ставки у переговорному процесi з Росiєю, 
нинiшня адмiнiстрацiя майстерно розiгрує аргумент про летальну 
оборонну зброю для України. Представники адмiнiстрацiї в унiсон 
стверджують, що питання надання Українi летального озброєння 
«серйозно розглядають» (seriously considered). Нинi важливо не 
лише те, чи таке рiшення зрештою ухвалять, а й те, що в Росiї 
повiрили в серйознiсть намiрiв (з огляду на низку коментарiв з 
цього приводу вiд представникiв росiйського уряду та Держдуми). 
В цьому разi непередбачуванiсть Трампа працює на Україну. 

Водночас, позаяк йдеться про делiкатну гру, потрiбен дуже 
делiкатний пiдхiд збоку України. Президент Порошенко, 
схоже, засвоїв уроки 2014 року. Тодi, як стверджують гiднi 
довiри iнсайдери, попри прохання з адмiнiстрацiї Обами 
публiчно не просити озброєнь, вiн таки зробив це в своєму 
виступi у Конгресi, чим одразу заклав ґрунт для недовiри 
збоку американського лiдера. Цього разу в Києвi явно почули 
рекомендацiї американських колег не заганяти Президента США 
в кут публiчними заявами та зверненнями про надання летальної 
зброї. Очевидно саме тому пiд час публiчної частини зустрiчi 
з Трампом у Нью-Йорку на питання журналiста про летальну 
зброю Порошенко дипломатично вiдповiв, що Україна цiлком 
задоволена зi своєї спiвпрацi iз США в обороннiй та безпековiй 
царинах.

Особлива дипломатичнiсть потрiбна й тому, що в Києвi є 
побоювання щодо активної роботи тих у Вашiнґтонi, хто не 
пiдтримує надання оборонної летальної зброї Українi. Навiть 
статтю у «NYT» про можливе постачання ракетних двигунiв 
та ракетних технологiй до Пiвнiчної Кореї сприймали в Києвi 
передусiм як елемент кампанiї з дискредитацiї України як 

партнера, котрому можна довiрити летальну зброю. Саме 
тому Україна дуже серйозно поставилася до розвiювання цих 
побоювань: спецiально сформована група фахiвцiв вiдвiдала 
Вашiнґтон, щоб надати американським партнерам всю необхiдну 
iнформацiю.

В Українi почали розумiти: важливо, щоб спiвпраця зi США в 
безпековiй та обороннiй царинах не зводилася до публiчної 
дискусiї «дадуть чи не дадуть Джевелiни». Українська сторона 
за допомогою американських радникiв сформулювала 
список iз 10 прiоритетiв. Потрiбним жестом збоку США стало 
рiшення про надання 40 медичних «Гаммерiв». Важливим 
питанням залишається розширення кiлькостi українських 
вiйськовослужбовцiв у тренувальних мiсiях, пiдготовка на рiвнi не 
лише пiдроздiлiв, а й штабiв. Цi всi питання обговорювали пiд час 
вiзиту начальника Генштабу Вiктора Муженка до США наприкiнцi 
жовтня. До речi, правильним рiшенням було залучити Муженка 
й до переговорiв з американським Президентом. Трамп, який 
оточив себе генералами i дослухається їхньої думки з важливих 
зовнiшньополiтичних та безпекових питань, щонайменше кiлька 
разiв на переговорах апелював саме до українського генерала. 
Було очевидно, для Трампа цi переговори стали ще й певною 
мiрою пiзнавальними. Вiн, примiром, здивувався, дiзнавшись, 
що в Українi виробляють лiтаки.

Для української дипломатiї i далi є важливим питання укладення 
двосторонньої Безпекової угоди мiж Україною та США. 
Тим паче, питання iнтеграцiї України до НАТО залишається 
надзвичайно токсичним для Пiвнiчно-Атлантичного Альянсу, а 
позицiя адмiнiстрацiї Трампа щодо членства України в Альянсi 
не є зрозумiлою для Києва. Для багатьох в українському урядi 
питання Угоди є не менш символiчним актом пiдтримки Києва, як 
i надання Українi летальної зброї. 

ТОРГIВЛЯ
Пiд час медiйної частини зустрiчi Трампа i Порошенка в Нью-
Йорку досить показовим був пасаж Президента США про 
американський бiзнес, що, за його словами, потужно йде в 
Україну i бачить у нашому ринку величезний потенцiал. Вiн двiчi 
уточнив (раз у виглядi запитання), чи Президент Порошенко 
добре дбатиме про американськi компанiї в Українi. Незрозумiло, 
чи це було просто чергове запитання, чи Трамп знає щось таке 
про умови для iноземного бiзнесу в Українi, що хотiв окремо 
почути запевнення Порошенка про створення належних умов для 
американських iнвесторiв. Проте сам факт, що вiн звернув на це 
увагу нашого Президента – достатньо показовий (хоча й майже 
непомiчений в Українi).

Пiсля подiбних ремарок українська сторона має зробити все 
можливе, щоб наступна зустрiч двох Президентiв тiєю чи iншою 
мiрою не звелася до обговорення проблем американського 
бiзнесу в Українi, як це було на переговорах з деякими 
європейськими, зокрема французьким, лiдерами. 

Цiлком можливо, саме бiзнес став тим очiкуваним ключем, 
який допомiг вiдчинити дверi до Овального офiсу Трампа. Як 
подiлився один вiдомий дипломат, Трампу, як людинi з бiзнесу, 
сподобалося, що Порошенко тримає слово: пообiцяв, що Україна 
придбає вугiлля, й одразу було пiдписано вiдповiдну угоду. А 
перша партiя – 85 тисяч тонн – вже у вереснi надiйшла до порту 
«Южний» (у цьому контекстi, до речi, важливо, що Порошенко 
обiцяв Трампу щодо виконання Мiнська). Як доказ, Трампу навiть 
привезли шматок того самого вугiлля на зустрiч iз Порошенком 
у Нью-Йорк. 

Для Трампа продаж вугiлля з Пенсильванiї має також чiткий 
внутрiшньополiтичний вимiр. Йдеться про обiцяне ним пiд 
час виборчої кампанiї вiдновлення вугiльної промисловостi в 
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електорально важливих штатах так званого Iржавого поясу, до 
яких належить i Пенсильванiя. Пенсильванське вугiлля вiдiграло 
таку ж символiчну роль для запуску дiалогу мiж Трампом та 
Порошенком, як свого часу збагачений уран для Януковича. Той 
урочисто зобов’язався вiддати його на iнiцiйованому Обамою 
Вашiнґтонському самiтi з ядерної безпеки 2010 року. 

Наступним кроком може стати iсторiя успiху або принаймнi 
видима спiвпраця по лiнiї General Electric (GE), точнiше їхнього 
пiдроздiлу General Electric Transportation. На початку жовтня 
Прем’єр Гройсман оголосив, що General Electric Transportation та 
«Укрзалiзниця» домовилися про спiльну модернiзацiю рухомого 
складу «Укрзалiзницi», будiвництво нових локомотивiв та 
залучення українських пiдприємств до iнших глобальних проектiв 
GE. За день до того з очiльницею General Electric Transporta-
tion Джеймi Мiллер зустрiвся Президент України, де, власне, й 

обговорили умови участi американської сторони в модернiзацiї 
«Укрзалiзницi». 

Загалом, як стверджують представники Уряду, якщо ще рiк 
тому принциповим завданням було запобiгти виходу з ринку 
тих компанiй, якi вже працюють в Українi, то сьогоднi акцент 
робиться на розширеннi їхньої дiяльностi та заведеннi на наш 
ринок нових iнвесторiв. Як стверджують деякi американськi 
iнвестори, лише в останнi кiлька рокiв з’явилося вiдчуття, що 
в Українi справдi зрозумiли важливiсть наявностi стратегiчних 
iнвесторiв на українському ринку. Водночас не варто забувати, 
що Сполученi Штати досi не входять навiть у десятку найбiльших 
iнвесторiв в українську економiку. Як торговельний партнер, 
попри позитивну динамiку (експорт у США за перше пiврiччя 2017 
року зрiс майже на 200%, iмпорт – майже на 150%), Сполученi 
Штати теж перебувають далеко не на провiдних позицiях.  

Подiї у вiдносинах Україна-США (липень–жовтень 2017). Оцiнка в балах

Дата Подiя Бали
6 липня Заступник Державного секретаря США Вiльям Браунфiлд пiд час мiжнародної конференцiї щодо 

реформ в Українi в Лондонi заявив, що США враженi окремими реформами, але водночас процитував 
Держсекретаря Тiллерсона: «Немає сенсу боротися за тiло України, коли вона нищить свою душу через 
корупцiю». 

+0,5

Пiд час виступу у Варшавi Президент США закликав РФ припинити дестабiлiзацiйнi дiї в Українi. +1

7 липня Напередоднi вiзиту Держсекретаря Тiллерсона до України США призначають спецiального 
представника Курта Волкера для сприяння розв’язання конфлiкту з Росiєю.

+2

9 липня В Україну прибув з вiзитом Держсекретар США Рекс Тiллерсон. Вiн став першим представником 
адмiнiстрацiї Дональда Трампа, що вiдвiдав Україну. Вiдбулися його зустрiчi як з найвищим 
керiвництвом країни, так i з представниками громадянського суспiльства. Пiд час спiльної прес-
конференцiї з Президентом України Державний секретар США заявив, що РФ має першою зробити 
кроки щодо iмплементацiї Мiнських угод. Окрiм того, вiн пiдтвердив, санкцiї проти РФ буде 
подовжено, доки не припиняться дiї, що спричинили такi кроки.  
Тiллерсона супроводжував спецiальний представник з питань України Курт Волкер.

+2

10 липня В Одесi стартували багатонацiональнi навчання Sea Breeze за участю ВМФ i Корпусу Морської пiхоти 
США.  

+2

14 липня Комiтет з асигнувань Сенату запропонував у бюджетi на 2018 рiк видiлити 410 млн доларiв, згiдно 
з проектами i напрямками роботи, якi реалiзує Державний Департамент в Українi. Незважаючи на 
пропозицiї адмiнiстрацiї Дональда Трампа зменшити фiнансування зовнiшньополiтичного вiдомства 
США, фiнансування щодо України збережено на нинiшньому рiвнi. 

+3

23 липня Спецiальний представник США Курт Волкер вдруге вiдвiдав Україну. Пiд час вiзиту вiн побував у зонi 
активних бойових дiй у мiстi Авдiївцi. Вiдтак спецiальний представник США заявив, що в Українi не 
заморожений конфлiкт, а гаряча вiйна. Вiн чiтко вiдзначив, що конфлiкт не є внутрiшнiм, а є саме 
актом агресiї РФ. Окрiм того, за словами Волкера, проблема Криму не вiдрiзняється вiд проблеми 
Донбасу. 

+1

25 липня У своєму мiкроблозi в Твiттерi Дональд Трамп повiдомив про спроби України саботувати його 
передвиборчу кампанiю 2016 року i вiдповiдно – збiльшити шанси на перемогу Гiлларi Клiнтон. 
Посольство України у США спростувало цi звинувачення. 

-2

Палата представникiв США проголосувала за законопроект, який законодавчо закрiплює санкцiї щодо 
Росiї.

+2

27 липня Сенат США законодавчо закрiпив санкцiї щодо Росiї, майже одностайно проголосувавши за 
вiдповiдний законопроект.

+2

31 липня Заява Посольства США про те, що доброчеснiсть багатьох претендентiв на посади в Верховному Судi 
України викликає сумнiви. 

-1

Українська державна енергетична компанiя «Центренерго» уклала угоду з американською компанiєю 
XCoal на постачання енергетичного вугiлля. За цим контрактом компанiя з Пенсильванiї поставить до 
України 700 тисяч дефiцитного антрацитового вугiлля.

+3

2 серпня Президент Дональд Трамп пiдписав законопроект, який законодавчо закрiплює санкцiї проти Росiї, 
попри невдоволення щодо обмеження виконавчої гiлки влади у питаннях зовнiшньої полiтики.

+3

5 серпня Заява Герберта МкМастера про те, що в iнтересах США й надалi пiдтримувати Україну для 
запобiгання подальшому вторгненню РФ. 

+1
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XДата Подiя Бали
14 серпня «The New York Times» опублiкувала статтю, де було заявлено, що КНДР могла отримати двигуни РД-

250, якi використовували для ракет середньої дальностi (Хвасонг-12) i мiжконтинентальних балiстичних 
ракет (Хвасонг-14) з України.

-1

21 серпня Зустрiч спецiального посланця США Курта Волкера з представником РФ Владiславом Сурковим. Пiсля 
переговорiв у низцi iнтерв’ю спецпредставник США заявив про необхiднiсть виведення вiйськ РФ з 
територiї України й про те, що США не здiйснюють змови з РФ за рахунок України.

+1

22 серпня США заявили, що не обмежили видачi вiз мешканцям Криму, але, щоб їх отримати, вони мають 
звертатися до Посольства в Києвi, а не в Москвi, позаяк Кримський пiвострiв належить до юрисдикцiї 
консульського вiддiлу Посольства в Києвi. 

+1

23-24 серпня Перший за майже 10 рокiв вiзит в Україну Мiнiстра оборони США. Джеймс Меттiс вiдвiдав парад 
на честь 26-рiччя проголошення Незалежностi України, а також провiв переговори з Президентом 
Порошенком та Начальником Генштабу Вiктором Муженком. Пiд час вiзиту Мiнiстр оборони дав 
зрозумiти, що схвально ставиться до питання постачання Українi летального оборонного озброєння. 
Крiм того, заявив про рiшення надати допомоги на посилення обороноздатностi на 150 млн доларiв. 

+3

28 серпня Було вiдкладено запланований вiзит в Україну Мiнiстра енергетики США Рiка Перрi. Причина – 
подолання наслiдкiв урагану в Техасi. 

-1

13 вересня Речниця Державного департаменту США Гезер Науерт заявила, що можливий контингент миротворчої 
мiсiї ООН на Донбасi має розмiщуватися на всiй непiдконтрольнiй Києву територiї, включно з дiлянкою 
українсько-росiйського кордону.

+1

14 вересня Заява Посла України в США Валерiя Чалого про те, що Україна в найближчому майбутньому має 
отримати нову партiю бронеавтомобiлiв «Гаммер» i машин для евакуацiї поранених. 

+1

16 вересня Спецiальний представник США Курт Волкер заявив, що можлива миротворча мiсiя ООН має 
гарантувати безпеку на всiй територiї ОРДЛО, в тiм числi розмiщуватися на українськiй частинi 
спiльного з РФ кордону. Крiм того, вона має забезпечувати зберiгання i монiторинг важкого 
озброєння. При цьому санкцiї щодо РФ не знiматимуть за часткову iмплементацiю Мiнських угод. 

+2

18 вересня Сенат США пiд час голосування своєї версiї закону про обороннi витрати на 2018 фiнансовий рiк 
передбачив видiлення 500 млн доларiв на посилення обороноздатностi України. Зокрема, йдеться про 
можливiсть закупiвель на цю суму радiолокацiйних засобiв протиповiтряної оборони та спостереження 
за надводною ситуацiєю, вiйськово-морських протимiнних засобiв, кораблiв прибережної дiї та 
берегової охорони.

+3

19 вересня Виступ Дональда Трампа на вiдкриттi 72-ї ГА ООН. У своїй промовi вiн заявив про необхiднiсть 
протидiяти загрозам для суверенiтету вiд України до Пiвденно-Китайського моря. 

+1

21 вересня У Нью-Йорку протягом години вiдбулися переговори мiж Президентами України та США, пiд час яких 
було обговорено увесь спектр двостороннiх вiдносин. Окрiм того, за словами Петра Порошенка, було 
отримано пiдтримку США української позицiї щодо миротворчої мiсiї ООН.

+4

25 вересня Курт Волкер заявив, що миротворцi на Донбасi, за сценарiєм РФ, спричинять ще бiльший розподiл 
України. При цьому загалом треба спочатку розв’язувати питання Донбасу, а вже потiм Криму. 

+1

29 вересня Україна та США провели в Києвi перший двостороннiй дiалог з питань кiбербезпеки. Посол США Марi 
Йовановiч заявила, що в межах програми пiдтримки кiбербезпеки в Українi Вашiнґтон надасть понад 
5 млн доларiв. Американську делегацiю очолив спецiальний помiчник Президента США Джошуа 
Стайнман, українську – перший заступник Мiнiстра закордонних справ Вадим Пристайко.

+1

3 жовтня  У Києвi вiдбулося VI засiдання Українсько-Американської Ради з торгiвлi та iнвестицiй. +1

4 жовтня Прем’єр Гройсман оголосив про досягнення домовленостi мiж General Electric Transportation та 
«Укрзалiзницею» про спiльну модернiзацiю рухомого складу «Укрзалiзницi», будiвництво нових 
локомотивiв. 

+2

10 жовтня Україну вперше було представлено на мiжнароднiй виставцi оборонних озброєнь «AUSA» у Вашiнґтонi. 
«Укроборонпром» представив БТР-4 та мiнi-бронетранспортер «Фантом-2».

+2

12 жовтня Весс Мiтчелл розпочав виконання обов’язкiв помiчника Держсекретаря США з питань Європи та 
Євразiї.

+2

23 жовтня Начальник Генерального штабу України Вiктор Муженко прибув з вiзитом до США. Крiм зустрiчей у 
Вашiнґтонi, вiдбувся ознайомчий вiзит до центрiв Нацiональної гвардiї штату Калiфорнiя.

+2

27 жовтня В Україну з черговим вiзитом прибув спецпредставник США з питань України Курт Волкер. +1

28 жовтня Президент Порошенко пiдписав Закон України про ратифiкацiю Угоди зi США про спiвпрацю в сферi 
науки та технологiй.

+1

30 жовтня Проти екс-голови передвиборчої кампанiї Трампа та екс-радника Януковича Пола Манафорта було 
висунуто звинувачення за 12 пунктами у справi щодо втручання Росiї в президентську кампанiю США.

+1
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ПОЛIТИЧНИЙ ДIАЛОГ, САМIТ УКРАЇНА-ЄС I 
СХIДНЕ ПАРТНЕРСТВО 
12-13 липня 2017 року вiдбувся 19-й самiт Україна-ЄС, одна iз 
головних подiй у двостороннiх вiдносинах. Самiт передбачав 
амбiтну програму з обговоренням майже всiх важливих питань, 
включно iз ймовiрним «Планом Маршалла» для України, 
проте, основна увага придiлялася спiльнiй заявi. Сторонам 
не вдалося погодити текст заяви через протест Нiдерландiв, 
Францiї та Нiмеччини проти згадки європейської перспективи 
України в остаточнiй декларацiї. Вiдсутнiсть остаточної заяви 
є ознакою глибоких розбiжностей та кризи у вiдносинах, однак, 
насправдi незгода стосується лише перспективи членства та 
не охоплює iнших питань порядку денного, з яких Брюссель та 
Київ перебувають здебiльшого на одному рiвнi. Лiдери України 

були розчарованi неспроможнiстю включити до тексту визнання 
європейських прагнень України, оскiльки про це вже йдеться в 
Угодi про асоцiацiю. Серед аргументiв країн-членiв ЄС, якi не 
пiдтримали запропоновану декларацiю, згадано рiшення Ради 
ЄС, ухвалене 15 грудня 2016 року, що розблокувало процес 
ратифiкацiї УА в Нiдерландах. Проте, єднiсть позицiї ЄС була 
ослаблена особистими заявами президентiв Туска та Юнкера, якi 
пiдтримали включення.

Схожа iсторiя зi спiльною заявою повторюється нинi пiд час 
пiдготовки Самiту Схiдного партнерства, який проходитиме 
24 листопада 2017 року в Брюсселi. Самiт був джерелом надiї 
для України, Грузiї та Молдови, котрi очiкували визнання 
перспектив членства. Проте, як i у випадку з самiтом Україна-ЄС, 
як всерединi ЄС, так i мiж ЄС i країнами Схiдного партнерства 

Упродовж звiтного перiоду вiдносини мiж Україною та Європейським Союзом були загалом позитивними, все ж, iснувала певна напруга. 
Україна отримувала вiд ЄС двоякi повiдомлення: з одного боку, Брюссель вiтає розвиток двостороннiх вiдносин; з iншого – критикує 
повiльнiсть реформ i контрреформацiйнi процеси.

Однiєю з головних подiй на двосторонньому рiвнi був самiт Україна-ЄС, який попри поглиблену дискусiю щодо поточних вiдносин мiж 
Києвом та Брюсселем, був затьмарений нездатнiстю сторiн прийняти спiльну заяву. Каменем спотикання стало посилання на європейськi 
прагнення України, проти якого виступили кiлька країн-членiв ЄС. Незгода поглибилася пiд час перемовин про заяву для майбутнього 
Самiту Схiдного партнерства в Брюсселi: Київ далi жорстко наполягає на згадцi про європейськi прагнення України.

Труднощi у вiдносинах мiж Україною та ЄС, вочевидь, зумовленi зростанням недовiри у Брюсселi щодо спроможностi Києва здiйснювати 
реформи. Особливо на цьому наголошується пiд час розмов про антикорупцiйний суд, автоматизацiю перевiрки електронних декларацiй, 
скасування мораторiю на експорт необробленої деревини та декiлькох iнших питань. Певнi зобов’язання, невиконанi досi Києвом, можуть 
стати серйозною перешкодою для видiлення третього траншу макрофiнансової допомоги у розмiрi 600 мiльйонiв євро, що має вiдбутися 
до кiнця року. Ба бiльше, на рiшучiсть Києва проводити реформи, вочевидь, впливають передвиборнi настрої, якi вже стають помiтними 
серед ключових полiтичних гравцiв.

Однак, попри напругу у деяких питаннях, як от запровадження податку на експорт металобрухту та експорт необробленої деревини, 
економiчне спiвробiтництво зростає. Ця гiпотеза пiдтверджується статистикою, яка свiдчить про значне збiльшення торгiвлi з ЄС. Крiм 
того, ЄС остаточно ухвалив торговельнi преференцiї, якi вже набрали чинностi i ще бiльше пiдсилять торгiвлю мiж двома суб’єктами.

Позитивнi бали: + 64
Негативнi бали: -10
Загалом: +54
TRUMAN Index: +1,86

Леонiд Лiтра 
старший аналiтик Центру «Нова Європа»
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Xiснують рiзнi погляди на текст. Згiдно з витоками у засобах 
масової iнформацiї, у запропонованому для країн-членiв ЄС 
текстi йдеться: «учасниками самiту визнаються європейськi 
прагнення та європейський вибiр вiдповiдних партнерiв». 
Попри те, що європейськi прагнення вже мiстяться в Угодi 
про асоцiацiю, Нiдерланди та Нiмеччина знову заблокували 
запропонований ранiше текст i погодили наступну версiю: 
«Учасники самiту ознайомленi з європейськими прагненнями 
та європейським вибором вiдповiдних партнерiв, як зазначено 
в Угодi про асоцiацiю». Тож слово «визнання» замiнено словом 
«ознайомлення», аби не дати занадто потужного сигналу країнам 
Схiдного партнерства, якi прагнуть європейської перспективи. Як 
i у випадку iз самiтом Україна-ЄС, країни, що блокують первинний 
текст, посилаються на рiшення Ради ЄС вiд 15 грудня 2016 року. 
Проте в Українi таке посилання на згадане рiшення Ради ЄС є 
складним для розумiння, адже Угода про асоцiацiю мiж Україною 
та ЄС є документом, вищим за рiшення Ради ЄС.

Самiт Схiдного партнерства внесе лише певнi змiни до iнiцiативи, 
що матиме невелике значення для України, Грузiї та Молдови, 
якщо позицiя ЄС не змiниться. Зараз увага ЄС зосереджена 
на документi «20 очiкуваних досягнень до 2020 року», який 
для Києва, Тбiлiсi та Кишинева видається не надто цiкавим та 
амбiтним. Справдi, документ передбачає занадто мало для 
країн з європейськими прагненнями, i забагато для iнших – 
свого роду компромiс, щоб шiсть країн Схiдного партнерства 
тримались разом. Поза тим, бiльшiсть iз запропонованих 
цiлей Україна реалiзовує або вже реалiзувала, тодi як решта є 
вузькоспецiалiзованими або недостатньо значимими. Тож, не буде 
несподiванкою, якщо Самiт Схiдного партнерства завершиться 
без остаточної декларацiї, хiба що ЄС проявить певну гнучкiсть, 
аби погодити текст iз країнами Схiдного партнерства. Джерела у 
Брюсселi впевненi, що врештi-решт буде спiльна декларацiя, i, 
як це часто буває, домовленостi щодо заяви не буде досягнуто 
до самого ранку напередоднi Самiту. Поточнi «труднощi» – не 
бiльше, нiж переговорна тактика.

Значну тривогу викликає наполягання ЄС координувати 
дiї на рiвнi Схiдного партнерства мiж усiма країнами. За 
повiдомленням дипломатичного джерела, пiд час зустрiчi 
Президента Порошенка з провiдним дипломатом ЄС Федерiкою 
Моґерiнi у Нью-Йорку в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН, панi 
Могерiнi закликала Україну координувати з Бiлоруссю певнi дiї. 
Заява Моґерiнi викликала гнiв, i член української делегацiї не 
змiг змовчати, попросивши панi Моґерiнi не порiвнювати Україну 
з Бiлоруссю. Стверджувалося, що дипломати з Грузiї та Молдови 
також висловили протест у зв’язку iз необхiднiстю обговорювати 
певнi питання з усiма країнами Схiдного партнерства. Йшлося 
про те, що обговорення питань безпеки з Бiлоруссю та Вiрменiєю, 
наприклад, є неможливим, з огляду на вплив Росiї на цi країни.

Зрештою, певну напругу щодо членства України в ЄС спричинила 
заява Президента Порошенка пiд час його виступу на День 
Незалежностi України, коли вiн оголосив, що Україна перебуває 
на шляху до членства в ЄС та НАТО. Президент Єврокомiсiї 
Юнкер вiдреагував на це пiд час щорiчної зустрiчi послiв ЄС, 
наголосивши, на противагу Порошенку, що Україна не перебуває 
анi в ЄС, анi в НАТО, i це слiд зрозумiти. 

Наполегливiсть України щодо членства в ЄС, окрiм традицiйних 
причин, має полiтичне пiдгрунтя. Iз достовiрних джерел вiдомо, 
що Президент Порошенко збирається побудувати свою виборчу 
кампанiю на приєднаннi до ЄС та подачi заявки на членство. 
Таким чином, Президент вже почав зондувати ґрунт своїми 
заявами щодо цього питання. Водночас, незважаючи на риторику, 
на практицi ставлення українських лiдерiв до ЄС змiнилося. 
Високопосадовець в Українi зазначив у приватнiй розмовi, що 
Україна щораз менше сподiвається на нинiшню Європейську 
Комiсiю, i розумiє, що за цих умов буде важко досягти певного 

прогресу, або навiть бiльше того, зробити прорив у вiдносинах 
мiж Україною та ЄС. Окрiм браку довiри до Федерiки Моґерiнi, 
яка, серед iншого, не вiдвiдувала Україну з 2015 року, полiтична 
елiта в Українi вiдчуває, що ускладнюються  взаємини з iншими 
полiтичними дiячами ЄС. Пiдтримка Президента ЄК Юнкера 
послабилась, тодi як наша єдина безумовна високопоставлена 
пiдтримка – Президент Туск – має занадто малий вплив для 
адвокацiї України. 

У свою чергу Брюссель бачить, що Президент Порошенко посилює 
зусилля для консолiдацiї влади з головною метою пiдготовки 
до майбутнiх виборiв 2019 року, однак найчастiше це означає, 
що така консолiдацiя завдає шкоди ключовим реформам. Тож, 
ЄС не бачить багато можливостей для поглиблення вiдносин з 
Україною.

Попри усi питання та полiтичнi труднощi мiж ЄС та Україною, 
Брюссель продовжив санкцiї проти росiйських громадян та 
компанiй, що причетнi до порушення територiальної цiлiсностi 
України ще на шiсть мiсяцiв. Окремою нотою ухвалено 
запровадження додаткових санкцiй в результатi скандалу з 
газотурбiнними Siemens, якi були доставленi до Криму. 

КОНФЛIКТ ДОВКОЛА ОСВIТНЬОГО ЗАКОНУ 
Пiсля кiлькох рокiв пiдготовки та довгих мiсяцiв вiдкладання 
голосування, 5 вересня Верховна Рада бiльшiстю голосiв 
пiдтримала новий Закон «Про освiту». Проте реформа, яка 
мала б наблизити українськi школи до європейських стандартiв, 
перетворилася на загострення вiдносин iз низкою держав-членiв 
ЄС. Гнiв спричинила Стаття 7 (про мову освiти), довкола якої 
впродовж тривалого часу велися обговорення з сусiдами України 
та нацiональними меншинами, однак, у парламентi компромiсну 
версiю закону було змiнено на україноцентристську.

Уряд знав про негативне ставлення окремих держав до 
запропонованих змiн, але, здається, не був готовим до гострих 
дипломатичних реакцiй, спричинених мовними положеннями. 
Мiнiстри закордонних справ Угорщини, Болгарiї, Грецiї та Румунiї 
направили лист iз занепокоєнням своєму українському колезi 
Павлу Клiмкiну. Мiнiстерство закордонних справ Польщi видало 
окрему заяву. 

Закон передбачає збiльшення використання української мови в 
навчальних закладах. У Статтi 7 йдеться, що мовою навчального 
процесу в навчальних закладах є державна мова, яка є 
українською. У дитячих садках та початковiй школi учнi зможуть 
вивчати рiдну та українську мови. Починаючи з 5-го класу 
загальнi предмети вивчатимуться вже українською мовою, але 
паралельно учнi зможуть вивчати мову нацiональної меншини та 
її лiтературу рiдною мовою. Як страховку, закон мiстив положення 
про викладання однiєї або декiлькох дисциплiн... офiцiйними 
мовами ЄС.

Попри протести сусiднiх країн, 25 вересня Президент Порошенко 
пiдписав Закон «Про освiту», а через три днi Мiнiстерство 
закордонних справ України спрямувало закон для оцiнки до 
Європейської комiсiї за демократiю через право (Венецiанської 
комiсiї). Паралельно, українськi дипломати та фахiвцi з освiти 
розпочали низку консультацiй з європейськими сусiдами України, 
роз’яснюючи та аргументуючи внесенi змiни. Угоду було досягнуто 
з Польщею та Болгарiєю. Найскладнiшими, наразi, є перемовини 
з Угорщиною та Румунiєю, чия реакцiя була найкритичнiшою. 
Критики змiн наголошують на порушеннi статтi 22 Конституцiї 
України: при прийняттi нових законiв або внесеннi змiн до чинних 
законiв не допускається звуження змiсту та обсягу iснуючих прав 
i свобод, а також двостороннiх зобов’язань на державному рiвнi.

Бухарест провадить тiсну спiвпрацю з Україною, зокрема в 
секторi безпеки, i тому наявнi вiдмiнностi не ставлять пiд сумнiв 
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пiдтримку Румунiєю європейської iнтеграцiї України. Як можливе 
рiшення цiєї чутливої ситуацiї, уряд Румунiї бачить залучення 
Венецiанської комiсiї та продовження консультацiй щодо 
iмплементацiї закону.

Натомiсть, уряд Угорщини не виявляє бажання зменшити ступiнь 
конфлiкту та наполягає на попереднiх нормах, тобто збереженнi 
статусу-кво на Закарпаттi. Мiнiстр закордонних справ Угорщини 
Петер Сiйярто зробив низку гострих заяв на адресу Києва, серед 
яких – обiцянка блокувати подальше зближення України з ЄС. 
Вiдверто провокацiйна поведiнка Угорщини, яка розмовляє з 
Україною мовою ультиматумiв, викликає пiдозру, що Будапешт 
давно шукає причини зiпсувати вiдносини з Києвом, а освiтнiй 
закон став просто приводом.

ЄС проявив стриману позицiю у вiдповiдь на українське 
законодавство, попри тиск угорської дипломатiї, яка у жовтнi 
клопотала про можливiсть обговорити цю проблему на засiданнi 
мiнiстрiв закордонних справ країн ЄС. Брюссель та Берлiн 
схвалили факт спрямування Україною цього закону на розгляд 
до Венецiанської комiсiї. Проте, цей крок слiд було здiйснити 
до голосування, а не пiсля. Верховний представник ЄС iз питань 
закордонних справ Федерiка Моґерiнi заявила, що Європейський 
Союз повторно обговорить ситуацiю, що склалася довкола мовної 
статтi про освiту, пiсля висновкiв Венецiанської комiсiї.

Як член Євросоюзу, Угорщина має змогу втримувати полiтику 
Києва щодо меншин на порядку денному європейських iнституцiй. 
На додаток до Ради ЄС, угорська дипломатiя iнiцiювала 
включення цього питання до порядку денного засiдання Ради з 
питань спiвробiтництва мiж Україною та ЄС, запланованого на 
8 грудня 2017 року. Проте, наразi немає конкретних документiв 
на порядку денному ЄС-Україна, якi могли б бути заблокованими. 
Ймовiрнiше, саме тому Будапешт пiдкреслив свiй намiр 
переглянути Угоду про асоцiацiю з Україною. Проте, угорський 
трюк щодо цiєї угоди був скорiше психологiчним тиском, оскiльки 
ЄС потребує консолiдованої позицiї для перегляду Угоди, i зараз 
така пропозицiя Угорщини буде заблокованою в ЄС.

Київ переконаний, що європейська iнтеграцiя України залежить вiд 
Берлiна та Брюсселя, але, якщо криза в ЄС поглиблюватиметься, 
їх здатнiсть та готовнiсть протидiяти Будапешту в українському 
напрямку може суттєво знизитися. Приклад Нiдерландiв, який 
заблокував ратифiкацiю Угоди про асоцiацiю на декiлька 
мiсяцiв, показує, наскiльки шкiдливими можуть бути результати 
голосування 20% виборцiв однiєї маленької країни.

НЕДОРЕФОРМОВАНI РЕФОРМИ
У впровадженнi українських реформ, якi пiдтримує Європейський 
Союз, помiтно помiрний прогрес, однак не в усiх, що перебувають 
на порядку денному. Впродовж звiтного перiоду простежувалася 
передача реформ до сфери вiдповiдальностi прем’єр-мiнiстру, 
тодi як Президент зосереджувався здебiльшого на питаннях, що 
збiльшують його електоральний кредит: безвiзовий режим з ЄС; 
повне набуття чинностi Угоди про асоцiацiю тощо. Однак це не 
змiнило оцiнки ЄС процесу реформ. Комiсар ЄС Ган нещодавно 
заявив, що знову iз жалем змушений констатувати, що довiра 
ЄС щодо готовностi Києва здiйснювати реформи є не вельми 
високою.

Проблеми з проведенням реформ мають рiзне корiння. ЄС, 
тим часом, найбiльше турбує вiдсутнiсть прогресу через 
недостатню полiтичну волю та власнi iнтереси. Вкотре чиновники 
Європейського Союзу критикували парламент за блокування або 
вiдкладання певних реформ – можливо, не настiльки жорстко, 
як ранiше, але прогресу з ключових питань не було (ключовi 
питання докладно описанi в попередньому випуску TRUMAN  

1 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)020-e 

Index). Ба бiльше, деякi чиновники ЄС пiдкреслили, що Брюсселю 
не подобається гра Президента Порошенка у «переведення 
стрiлок», – коли вiн вдає, що не здатний проштовхувати 
певнi реформи, оскiльки не має пiдтримки в парламентi. 
Спiврозмовники в ЄС визнають, що такi ситуацiї можливi, але це 
стосується, здебiльшого, питань безпеки.

Мiж тим, у перiод монiторингу український парламент прийняв 
реформи, схваленi Європейським Союзом та, що важливо, МВФ. 
Це, найперше, стосується пенсiйної реформи, а також реформи 
системи охорони здоров’я. Щодо полiтично чутливих реформ, 
пов’язаних iз боротьбою з корупцiєю,  не було значного прогресу, 
особливо з питань спецiального антикорупцiйного суду.

У попередньому випуску аналiтики вже згадувалося, що 
правляча коалiцiя вирiшила купити час i затягнути ухвалення 
законодавства, необхiдного для створення антикорупцiйного 
суду, надiславши запит до Венецiанської комiсiї, хоча принципова 
позицiя ЄС з цього питання вiдома вже декiлька рокiв. Висновок1 
Венецiанської комiсiї мiстить оцiнку двох законопроектiв: вона 
критикує законопроект, поданий фракцiєю Президента i вважає 
здебiльшого хорошою основою альтернативний законопроект, за 
винятком деяких його процедурних та iнституцiйних елементiв. Аби 
виправити документи, слiд врахувати рекомендацiї Венецiанської 
комiсiї щодо збереження єдностi судової системи та створення 
спецiалiзованого антикорупцiйного суду, а не спецiальної чи 
антикорупцiйної палати. Рекомендацiї ВК оприлюднено для того, 
аби уникнути ситуацiї, коли законопроект буде ухвалено, а потiм 
визнано неконституцiйним через ризик для єдностi судової влади. 
Ще однiєю новиною стала рекомендацiя проведення прозорого 
процесу вiдбору суддiв iз залученням мiжнародних представникiв 
та донорiв, що пiдтримують антикорупцiйнi зусилля в Українi. 
За повiдомленням спiврозмовника з ЄС, це непряме визнання 
того, що ЄС не вiрить у здатнiсть України органiзувати прозорий, 
справедливий та конкурентний процес вiдбору суддiв. Посол 
Мiнгареллi також неодноразово це пiдкреслював. Врештi, 
Венецiанська комiсiя закликала Президента України подати 
новий законопроект, який би вiдображав рекомендацiї, вказанi у 
доповiдi.

Слiд зазначити, ранiше українська полiтична елiта мала 
консолiдовану позицiю  щодо необхiдних законодавчих змiн, однак 
iдею створення антикорупцiйного суду не пiдтримують прем’єр-
мiнiстр Гройсман, впливовий парламентарiй Iгор Кононенко 
та Генеральний прокурор Луценко. Про це також заявив прес-
секретар ЄС Юнкер наприкiнцi самiту Україна-ЄС, посилаючись 
на «промiжну формулу» для вирiшення цiєї проблеми. Заяву 
Юнкера пiддали серйознiй критицi чиновники ЄС, а також 
українськi установи, такi як НАБУ. Вони  зазначили, що Юнкер був 
дезiнформований щодо альтернативи антикорупцiйному суду. 
Навiть бiльше, Україна взяла на себе зобов’язання створити 
суд, ухваливши 2016 року закон про реформу судової системи, i 
пiдписавши iз МВФ Меморандум про порозумiння.

Наступним питанням, яке породило певне тертя мiж Україною та 
ЄС, став процес вiдбору суддiв до Верховного суду. ЄС позитивно 
оцiнив той факт, що процес вiдбувся, i загалом вiдповiдав 
стандартам. Однак делегацiя ЄС пiдкреслила, що є кандидати, 
якi отримали негативну оцiнку Громадської ради доброчесностi, 
та все ж, були запропонованi Президенту Вищою радою юстицiї. 
Наявнiсть усього кiлькох проблемних кандидатiв може звести 
нанiвець цiлу реформу. Серед 111 кандидатiв, запропонованих 
Президенту, 25 отримали негативну оцiнку на пiдставi їх 
невiдповiдностi критерiям благонадiйностi та професiйної етики.

Не було прогресу й серед iнших антикорупцiйних заходiв. На 
порядку денному, без вiдчутних змiн, залишається аудит НАБУ, 
водночас ЄС посилює тиск з метою змусити Київ вiдмовитися 
вiд цiєї iдеї. Нещодавно керiвник ОЛАФу заявив, що зазвичай, 
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Xперевiрка вiдбувається через кiлька рокiв пiсля початку 
дiяльностi установи, коли вона вже стабiльно працює. Доки НАБУ 
все ще розгортає свою дiяльнiсть, iснує ймовiрнiсть, що аудит 
НАБУ означає лише бажання звiльнити нинiшнього очiльника i 
обмежити незалежнiсть органiзацiї.

Невдоволення торкнулося й роботи Нацiонального агентства 
з питань запобiгання корупцiї. ЄС очiкує, що НАЗК автоматизує 
процес обробки електронних декларацiй i зможе щомiсяця 
обробляти тисячi декларацiй, щонайменше цього очiкує посол 
Мiнгареллi. Також, представник ЄС зазначив, що процес 
автоматизацiї обробки електронних декларацiй мав уже 
запрацювати давно, ще до запровадження безвiзового режиму. 
Однак, аби пришвидшити можливiсть надання безвiзового 
режиму для України, ЄС погодив з українською владою запуск 
вiдразу пiсля ухвалення рiшення про спрощення вiзового режиму. 
Зi свого боку, українська влада стверджує, що працює над цим 
питанням, однак очiкувати швидкого вирiшення проблеми не 
варто.   

На вiдмiну вiд ситуацiї з НАБУ, реформа СБУ стала предметом 
публiчних дебатiв. ЄС критикує СБУ за те, що остання не 
бажає надiляти НАБУ повноваженнями для прослуховування 
телефонних розмов. Наразi, до перелiку скарг додався той факт, 
що СБУ займається питаннями, якi належать до компетенцiї 
iнших iнституцiй, як от боротьба з корупцiєю, а не фокусується на 
зборi iнформацiї та боротьбi з тероризмом.

Традицiйно, ЄС продовжує тиснути на українську владу, щоб 
була скасована вимога до антикорупцiйних активiстiв подавати 
електроннi декларацiї, як це роблять чиновники. Очiльник 
ОЛАФу засудив згадане вище положення щодо однакових 
правил подання електронних декларацiй для чиновникiв та 
антикорупцiйних активiстiв, порiвнюючи це з призначенням 
однакової дози антибiотику здоровiй людинi i хворому.

ЕКОНОМIКА I ТОРГIВЛЯ НА ПIДЙОМI
На вiдмiну вiд полiтичного спiвробiтництва мiж Україною та 
ЄС, у торгiвлi вiдбулися певнi позитивнi зрушення. По-перше, 
2017 року експорт України до ЄС значно зрiс. Iз 27,5 мiльярдiв 
доларiв, 11 мiльярдiв доларiв отримано вiд продажу товарiв до 
ЄС. Примiтно, що експорт збiльшився i до Росiї та Бiлорусi, тодi як 
у китайському напрямку помiтний певний спад. По-друге, набули 
чинностi додатковi торговельнi преференцiї ЄС, що сприятиме 
подальшому збiльшенню українського експорту до ЄС.

Тема оподаткування експорту металобрухту i далi створює 
напругу у вiдносинах мiж Україною та ЄС. Уряд рекомендував 
Президенту пiдписати закон, ухвалений парламентом, який 
збiльшує податок на експорт металобрухту з 10 до 30 євро за 
тонну. Президент наклав вето на законопроект, а парламент 
знову його проголосував, хоча з урахуванням пропозицiї 
Президента щодо продовження полiтики ще на один рiк замiсть 
двох. Позицiя українського уряду цiлком зрозумiла – йдеться 
про збереження 25 000 робочих мiсць та виготовлення металу, 
що є цiнним активом в часи вiйськової агресiї. Проте, як зiзнався 
дипломат ЄС, найболючiшою проблемою, що стосується питання 
металобрухту, є те, що Мiнiстерство економiчного розвитку 
i торгiвлi навiть не визнає, що Україна порушує Угоду про 
асоцiацiю з ЄС, а насправдi, така полiтика є ударом проти змiсту 
i духу Угоди.

Ще тривожнiшим є мораторiй на експорт необробленої деревини, 
також схвалений парламентом. Часом, продовжує дипломат 
ЄС, важко зрозумiти парадоксальну логiку, коли бiльшiсть у 
парламентi голосує за ратифiкацiю Угоди про асоцiацiю, а 
тодi та ж бiльшiсть голосує за закони, якi прямо її порушують. 
Проблема мораторiю на експорт необробленої деревини стала 

настiльки важливою у двостороннiх програмах, що пiд час обiду 
на самiтi Україна-ЄС Президент Європейської комiсiї Юнкер 
порушив це питання з Президентом Порошенко, отримавши 
обiцянку вiд українського керманича незабаром вирiшити цю 
проблему. Це посилює розчарування ЄС, адже Брюссель повнiстю 
iмплементував усi положення Угоди про асоцiацiю, надав Українi 
фiнансову пiдтримку i торговельнi преференцiї, а Київ у свою 
чергу вдається до крокiв, що суперечать Угодi, завдаючи шкоди 
своїй репутацiї як надiйного та ефективного партнера.

Побiльшало галасу й довкола iнвестицiйного клiмату в 
Українi. Посол ЄС пiдкреслив, що щотижня отримує скарги вiд 
європейських компанiй на СБУ та українськi судовi органи через 
обшуки в їхнiх офiсах. Ще один дипломат додав, що європейськi 
компанiї потерпають вiд рейдерства, i це є основною причиною 
слабкого потоку iноземних iнвестицiй в Україну. Ба бiльше, 
джерело у французькiй дипломатiї зауважило, що пiд час вiзиту 
Президента Порошенка до Францiї у Президента Макрона був 
перелiк французьких компанiй, якi зазнають тиску в Українi, i вiн 
звернувся до українського Президента з проханням виправити 
ситуацiю.

Питання мораторiю на експорт необробленої деревини також 
є однiєю з ключових умов для видiлення третього траншу 
макрофiнансової допомоги ЄС у розмiрi 600 мiльйонiв євро. 
Це було умовою  другого траншу, однак ЄС,  пiшовши назустрiч 
Києву, перенiс її на третю частину. Проте скасування мораторiю 
є не єдиною умовою. Аби отримати третiй транш, Україна має 
здiйснити низку реформ, якi були узгодженi в двосторонньому 
Меморандумi про взаєморозумiння. Йдеться про скасування 
усiх положень, що порушують Угоду про асоцiацiю; створення 
НАЗК автоматизованої системи обробки електронних декларацiй 
з доступом до всiх реєстрiв, включно iз фiскальним реєстром; 
пiдготовку нормативно-правової бази, що дозволила б НАЗК 
впровадити зазначену вище систему; створення вiдкритого 
реєстру невикористаних кредитiв; виправлення ситуацiї iз 
соцiальними виплатами для внутрiшньо перемiщених осiб; 
та продовження програми енергоефективностi. Все це, або, 
принаймнi, велика частина, має бути зроблено не пiзнiше 
середини листопада, iнакше Євросоюз не зможе розподiлити 
кошти до кiнця року. З дипломатичних джерел вiдомо, що Валдiс 
Домбровскiс, який є вiдповiдальним за програму, має дуже 
позитивне ставлення до України та лобiював виплату попереднiх 
траншiв, попри те, що Україна не виконувала умов, знову клопоче 
про виплату третього траншу. Проте цього разу здiйснити виплату 
буде важче, якщо Україна не виконає своїх обiцянок. Сьогоднi 
Брюссель, схоже, цiлком налаштований не виплачувати кошти, 
якщо Україна не зможе виконати ключовi умови, з остраху 
подавати неправильний сигнал, що кошти будуть надходити, 
незважаючи на вiдкати i зволiкання з реформами.

Окрема дискусiя щодо фiнансування ЄС – розробка iдеї «Плану 
Маршалла» для України. План лобiювався та обговорювався 
на рiзних рiвнях, вiд самiту ЄНП до самiту Україна-ЄС. Однак, 
вочевидь, iдея поки має замалу пiдтримку. Комiсар Ган 
продемонстрував низький рiвень зацiкавлення, заявивши, що 
iнвестицiйний план вже втiлюється в Українi через зобов’язання 
ЄС видiлити 12,8 мiльярдiв євро на полiтичнi та економiчнi 
реформи, не кажучи вже про  фiнансування, запропоноване 
iншими державами та мiжнародними фiнансовими установами 
для України на двосторонньому рiвнi. Проблема (або перевага) 
полягає в тому, що в ЄС вже є багато iнструментiв для надання 
допомоги Українi, однак чиновники сумнiваються у спроможностi 
України поглинати фiнансування ЄС. Українськi чиновники теж 
визнають цю проблему; однак, це не є причиною вiдмовитися вiд 
iдеї «Плану Маршалла» взагалi.

Вiце-прем’єр-мiнiстр Iванна Климпуш-Цинцадзе нещодавно 
зазначила, що Україна втратила значну суму грошей i часу 
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через неспроможнiсть скористатися наявними можливостями. 
Наприклад, Мiнiстерство енергетики звернулося до ЄС iз 
проханням видiлити щонайменше 2 мiльйони євро на потреби 
енергоефективностi, попри те, що спочатку ця сума складала 
22 мiльйони євро, решта буде втрачена через завершення 
термiну бюджету програми у 2017 роцi. Ще один приклад – 
втраченi Державною фiскальною службою 9,3 млн євро, якi мали 
витратити на облаштування кордону, хоча проект розпочався ще 
2007 року.    

Торгiвля енергетичними ресурсами також зберiгається на 
порядку денному вiдносин Україна-ЄС, однак тут знову ж таки 
жодної позитивної динамiки. Енергетичнi обговорення точилися 
довкола «Пiвнiчного потоку-2». За попереднiми розрахунками, 
якщо «Пiвнiчний потiк-2» буде реалiзовано, частка росiйського 

газу в Європi становитиме 80%, а в Нiмеччинi – 60% ринку. ЄС 
ретельно вивчає питання мандату для Європейської Комiсiї, чим 
викликає гнiв з боку росiйських чиновникiв. Високопоставлений 
дипломат Нiмеччини пiд час неофiцiйної розмови повiдомив, 
що Нiмеччина розвиває проект з тих же причин, що й Україна, 
– комерцiйний iнтерес, не бiльше. Крiм того, джерело у 
Президентськiй Адмiнiстрацiї визнало, що Президент ЄК 
Юнкер обережно пiдтримує «Пiвнiчний потiк-2», адже Україна є 
ненадiйною, i немає гарантiї, що постачання газу через Україну 
вiдбуватиметься гладко пiсля 2019 року. Тим часом, Комiсар ЄС 
з енергетичного союзу зазначив, що прiоритетом для України 
має бути роздiлення всерединi енергетичного процесу, що 
було здiйснено в країнах ЄС i призвело до росту конкуренцiї та 
пiдвищення функцiональностi енергетичної системи.

Подiї у вiдносинах Україна-ЄС (липень–жовтень 2017). Оцiнка в балах

Дата Подiя Бали
4 липня Європарламент проголосував за додатковi торговельнi преференцiї для України. +4

11 липня Рада ЄС завершила ратифiкацiю Угоди про асоцiацiю мiж Україною та ЄС. +5

12-13 липня Самiт Україна-ЄС. +3

12 липня Верховна Рада ратифiкувала угоду про спiвробiтництво з Європолом. +4

13 липня Консультативна мiсiя ЄС надала обладнання на 100 тис. євро полiцiї Харкiвщини. +1

Спiльної заяви пiсля самiту Україна-ЄС не ухвалено. -2

14 липня Верховна Рада внесла поправки Порошенка до закону про експорт металобрухту. -2

Європейська комiсiя спрямує 50 млн євро для територiй бiля лiнiї розмежування на Донбасi. +4

17 липня Рада ЄС схвалила низку тимчасових незалежних торговельних заходiв на користь України. +4

2 серпня Президент Петро Порошенко пiдписав закон про мито на експорт металобрухту. -1

31 серпня Європейська комiсiя схвалила видiлення 50 млн євро на Фонд енергоефективностi. +4

1 вересня У повному обсязi вступила в силу дiя Угоди про асоцiацiю мiж Україною та ЄС. +7

14 вересня Рада ЄС продовжила дiю санкцiй проти Росiї на шiсть мiсяцiв. +4

20 вересня Уряд пiдтримав приєднання України до конвенцiї Пан-Євро-Мед. +4

21 вересня ЄС та ЄБРР видiлили 160 тисяч євро на iнновацiйнi проекти у сферi клiмату в Українi. +1

1 жовтня Вступили в силу додатковi торговельнi преференцiї ЄС для України. +4

4 жовтня ЄС вимагає пояснень щодо нечесних кандидатiв до Верховного Суду. -1

5 жовтня Європарламентарi ухвалили резолюцiю щодо переслiдування Росiєю кримських татар. +1

6 жовтня Очiльник делегацiї ЄС розкритикував правоохороннi органи України за тиск на бiзнес. -1

Європейський Союз запровадив анти-демпiнговi мита на iмпорт української сталi. -1

16 жовтня Комiсар Ган розкритикував Україну за перешкоджання дiяльностi антикорупцiйних активiстiв. -2

19 жовтня Європейський суд визнав правомiрним замороження активiв Вiктора Януковича та його сина. +1

Верховна Рада ухвалила медичну реформу. +2

25 жовтня Уряд затвердив план заходiв щодо виконання Угоди про асоцiацiю з ЄС i процедуру їх монiторингу. +2

Кабмiн затвердив план перекладу державною мовою актiв законодавства ЄС на 2017-2018 рр. +2

Уряд затвердив Стратегiю комунiкацiй у сферi європейської iнтеграцiї. +2

Кабмiн затвердив постанову «Про запровадження нацiонального механiзму координацiї взаємодiї 
органiв державної влади з метою захисту фiнансових iнтересiв України та Європейського Союзу».

+3

27 жовтня Україна пiдписала з ЄС двi угоди для збiльшення спроможностi української влади щодо виконання 
Угоди про асоцiацiю та Угоди про зону вiльної торгiвлi мiж Україною та ЄС на суму понад 89,5 млн 
євро.  

+4

30 жовтня Президент Петро Порошенко пiдписав закон про ратифiкацiю протоколiв №15 i №16 до Конвенцiї про 
захист прав людини. 

+2
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Полiтичнi вiдносини мiж Україною та КНР у липнi-жовтнi 2017-го не вирiзнялися особливою активнiстю, проте розвивалися в загальному 
трендi року. Пiсля помiтного охолодження в 2014-2015-му торiк влiтку взаємини пожвавилися. Головною подiєю на початку 2017-го була 
зустрiч Президента України Петра Порошенка з Головою КНР Сi Цзiньпiном у Давосi. У другому кварталi українська делегацiя на чолi 
зi Степаном Кубiвим взяла участь у форумi високого рiвня «Один пояс, один шлях» у Пекiнi. Чiльною ж подiєю третього кварталу стала 
зустрiч мiнiстрiв закордонних справ України та КНР у Нью-Йорку в межах 72-ої ГА ООН.
З огляду на агресiю Росiї проти України, важливою подiєю українсько-китайських вiдносин стало роз’яснення Послом Ду Веєм позицiї КНР 
щодо миротворчої мiсiї ООН на Донбасi. Особливої уваги вартi слова Посла про «зумисне неправильне розумiння офiцiйної китайської 
позицiї». Фактично вони є визнанням манiпуляцiй i перекручувань позицiї КНР з боку МЗС та ЗМI Росiї.
Нагородження вiдзнаками Китаю за сприяння в реалiзацiї iнiцiативи «Один пояс, один шлях» колишнiх президентiв України Л. Кравчука, 
Л. Кучми та В. Ющенка свiдчить про подальшi зусилля Пекiна привернути увагу Києва до китайської iнiцiативи, залучити Україну до 
масштабного проекту, участь у якому з нашого боку поки зводиться до декларацiй про намiри.
Як вiдомо, одним з результатiв сiчневої зустрiчi лiдерiв України та КНР у Давосi стала домовленiсть про Третє засiдання Мiжурядової 
Комiсiї зi спiвпрацi, яке мало вiдбутися ще в 2015-му. Його успiшне проведення має неабияке значення для подальшої українсько-
китайської спiвпрацi в усiх царинах. А черговi засiдання пiдкомiсiй свiдчать про активну пiдготовку до мiжурядового засiдання. У липнi-
жовтнi вiдбулися три засiдання пiдкомiсiй, у тiм числi з питань вiйськово-технiчної спiвпрацi.
Протягом зазначеного перiоду була помiтна тенденцiя до подальшого пожвавлення мiжвiдомчих контактiв центральних органiв 
виконавчої влади України та Китаю. Активiзацiя такого дiалогу свiдчить про позитивнi зрушення в двостороннiй спiвпрацi. Упередженiсть 
i недовiру поступово змiнюють взаємна повага й нацiленiсть на конструктивнi рiшення. У повiдомленнях про мiжвiдомчi контакти дедалi 
бiльше конкретних проектiв, напрямкiв спiвпрацi, планiв.
Вiдносини стратегiчного партнерства мiж Україною та Китаєм, якi було задекларовано пiд час президентства Кучми й закрiплено 
вiдповiдними угодами 2011-2013 рокiв, у липнi-жовтнi почали вiдновлюватися i змiцнюватись. Про це свiдчить пожвавлення двосторонньої 
взаємодiї в чутливих галузях, таких як космос, вiйськово-технiчна спiвпраця, контакти мiж силовими структурами.
В останнi чотири мiсяцi торговельно-економiчнi зв’язки набули ознак сталого розвитку. Численнi контакти дiлових кiл, обговорення 
конкретних проектiв, пiдписання угод – все це свiдчить, що пауза у вiдносинах минула, а взаємний потяг до спiвпрацi посилюється.
Науковi контакти й спiльнi проекти залишаються важливою складовою спiвпрацi. До цiєї дiяльностi долучається дедалi бiльше 
регiональних наукових установ i дослiдницьких центрiв України та Китаю.
Зберiгає поступ i гуманiтарна спiвпраця. Обидвi країни демонструють прагнення поглиблювати взаємне проникнення культур, обмiн 
фахiвцями, в тiм числi в галузi освiти. Китайська сторона вiдзначила нагородою президента Української асоцiацiї китаєзнавцiв, що є 
свiдченням визнання досягнень нашого громадянського суспiльства у змiцненнi двосторонньої спiвпрацi.
Рiвень українсько-китайської взаємодiї на рiвнi регiонiв продовж липня-жовтня теж був досить високий. Головна тенденцiя – перехiд вiд 
ознайомчих поїздок до спроб опрацювання конкретних економiчних проектiв, вивчення можливостей iнвестицiйної спiвпрацi, залучення 
конкретних компанiй до обговорення iнвестпроектiв.

Позитивнi бали: +65,5
Негативнi бали: -3
Загалом: +62,5 
TRUMAN Index: +0,81

Андрiй Гончарук 
старший науковий спiвробiтник Нацiонального iнституту 

стратегiчних дослiджень України

Вiктор Кiктенко 
доктор фiлософських наук, зав. вiддiлу Далекого Сходу 
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ПОЛIТИЧНI ВIДНОСИНИ
Липень-жовтень не був багатий на полiтичнi подiї мiж Україною 
та Китаєм, проте пiдстави говорити про сталий розвиток є. 
Здiйснювався загальний полiтичний дiалог на рiвнi мiнiстрiв 
закордонних справ, китайська дипломатiя активно роз’яснювала 
позицiю КНР щодо України, вiдбувся щорiчний прийом з нагоди 
рiчницi заснування КНР.

19 вересня пiд час 72-ї сесiї ГА ООН вiдбулася зустрiч мiнiстрiв 
закордонних справ України та КНР. Павло Клiмкiн та Ван I 
обговорили результати сiчневого дiалогу лiдерiв двох країн у 
Давосi, можливi термiни проведення Третього засiдання Комiсiї 
зi спiвпрацi мiж урядами, перспективи розширення торговельно-
економiчних та iнвестицiйних зв’язкiв, спiвпрацю в межах 
мiжнародних органiзацiй, зокрема взаємодiю української та 
китайської делегацiй в РБ ООН. Порушили й питання iнiцiативи 
Президента Порошенка щодо миротворчої операцiї ООН на 
Донбасi. Павло Клiмкiн пiдтвердив запрошення китайському 
колезi вiдвiдати Україну з вiзитом.

27 вересня Посол КНР в Українi Ду Вей заявив журналiстам, що 
неправильно говорити про нiбито пiдтримку Китаєм резолюцiї 
РФ щодо розмiщення миротворчих сил на Донбасi. «Сьогоднi 
в новинах з’явилися такi повiдомлення, вони невиправданi. 
Iнформацiя щодо позицiї КНР неповна. Це свiдомо неправильне 
тлумачення росiйськими ЗМI офiцiйної китайської позицiї», 
– повiдомив Ду Вей. Вiн уточнив: поки зарано говорити, чи 
пiдтримує Китай росiйський проект резолюцiї, позаяк його 
лише обговорюють. Посол пiдкреслив: жодної резолюцiї щодо 
направлення миротворцiв на Схiд України Рада Безпеки ООН 
не розглядала. «Ми пiдтримуємо всi варiанти полiтичного 
врегулювання української кризи. Це принципово. Тут не йдеться 
конкретно про пiдтримку чиєїсь позицiї», – сказав дипломат. 
Ду Вей нагадав: того ж дня в МЗС КНР вiдбувся брифiнг, на 
якому поставили запитання про позицiю Китаю щодо намiру 
РФ ухвалити на РБ ООН росiйський проект резолюцiї. «Прес-
секретар МЗС КНР вiдповiв, що це питання перебуває на рiвнi 
консультацiй», – повiдомив Ду Вей.

29 вересня Посольство КНР в Українi влаштувало в Києвi урочистий 
прийом з нагоди 68-ї рiчницi проголошення КНР. В заходi взяли 
участь понад 500 осiб: посли й дипломати рiзних країн, полiтики, 
дiячi культури, бiзнесмени, якi активно спiвпрацюють з Китаєм. 
Звертаючись до гостей, Надзвичайний та Повноважний Посол 
КНР в Українi Ду Вей наголосив: iнiцiатива керiвництва Китаю 
«Один пояс, один шлях», яку проголосили 4 роки тому, сприяла 
збiльшенню китайських iнвестицiй в Україну. Водночас українська 
аграрна продукцiя впевнено завойовує ринок Китаю.

ЗАСIДАННЯ ПIДКОМIСIЙ МIЖУРЯДОВОЇ 
КОМIСIЇ ЗI СПIВПРАЦI
23 червня вiдбулося друге засiдання українсько-китайської 
пiдкомiсiї з питань спiвпрацi в галузi освiти за участi мiнiстрiв 
Лiлiї Гриневич та Чень Баошена. Водночас провели другий 
форум ректорiв унiверситетiв двох країн. Його учасники дiлилися 
здобутками в галузi освiти i науки, представляли можливостi 
вишiв. Було пiдписано угоди про спiвпрацю мiж українськими та 
китайськими унiверситетами.

Продовж липня-жовтня (в межах пiдготовки до мiжурядового 
засiдання) вiдбулися три засiдання пiдкомiсiй Комiсiї зi спiвпрацi, 
у тiм числi з вiйськово-технiчних питань.

17 серпня вiдбулося шосте засiдання пiдкомiсiї з питань спiвпрацi 

в галузi сiльського господарства. Українську делегацiю очолювала 
заступник Мiнiстра аграрної полiтики та продовольства з питань 
євроiнтеграцiї Ольга Трофiмцева, китайську – заступник Мiнiстра 
сiльського господарства Юй Сiньжун. «Головним завданням 
у двостороннiй торгiвлi є диверсифiкацiя товарної структури 
експорту та iмпорту, вiдкриття ринку КНР для бiльшої кiлькостi 
українських продуктiв. Як свiдчить перше пiврiччя, маємо 
прогрес у цьому напрямку. Китайський ринок вiдкрився для нашої 
замороженої яловичини, зрiс експорт молочної продукцiї, насiння 
олiйних культур, горiхiв. Та з огляду на масштаби економiк двох 
країн i можливостi українського аграрного сектору, потенцiал 
для розширення торгiвлi ще досить великий», – зазначила Ольга 
Трофiмцева.

Цiкавими напрямами для спiльних проектiв в аграрному секторi є 
розвиток iнфраструктури та логiстики, тiснiша спiвпраця в галузi 
ветеринарiї та фiтосанiтарiї, обмiн досвiдом у царинi зеленої 
енергетики. Україну цiкавить i спiвпраця в галузi геокадастру 
та формування геопросторових даних. Юй Сiньжун зауважив: 
спiльна робота в галузях генетики i селекцiї, тваринництва, 
джерел вiдновлюваної енергiї дасть змогу вiдчутно розширити 
торговельно-iнвестицiйнi зв’язки. Наприкiнцi засiдання сторони 
пiдписали протокол, що визначає основнi напрями спiвпрацi 2018-
го. А також  запланували сьоме засiдання пiдкомiсiї наступного 
року в Пекiнi.

МIЖВIДОМЧА СПIВПРАЦЯ
27 червня вiдбулася зустрiч фахiвцiв Державної фiскальної 
служби України з представниками Посольства КНР. Пiд час 
неї українська сторона повiдомила, що Китай є одним з наших 
найбiльших торговельних партнерiв. Так, за даними митної 
статистики, iмпорт з КНР у 2016-2017 роках становив близько 12% 
українського iмпорту. Його обсяги помiтно зросли.

Учасники обговорили механiзми реалiзацiї мiжурядової Угоди 
про взаємодопомогу в митних справах (1997) i Протоколу 
мiж Державною митною службою України та Генеральною 
адмiнiстрацiєю митниць КНР щодо взаємної допомоги в перевiрцi 
достовiрностi задекларованої вартостi товарiв (2010). Сторони 
домовилися створити ефективний механiзм обмiну iнформацiєю 
та розробити конкретнi пропозицiї щодо поглиблення спiвпрацi 
митних органiв двох країн.

24-28 липня в Українi з оцiночним вiзитом перебувала делегацiя 
Центру з питань безпечностi харчових продуктiв. Фахiвцi 
оцiнювали систему нашого державного контролю, зокрема за 
виробництвом м’яса птицi, продуктiв з нього, яєць та яєчної 
продукцiї. З представниками делегацiї зустрiлося керiвництво 
Держпродспоживслужби.

1 серпня вiдбулася зустрiч Ольги Трофiмцевої та голови 
Держпродспоживслужби Володимира Лапи з директором офiцiй-
ної делегацiї Генеральної адмiнiстрацiї нагляду за якiстю iнспекцiї 
та карантину КНР (AQSIQ) Лiн Веєм. Держпродспоживслужба 
та представники AQSIQ активно спiвпрацюють у питаннях 
узгодження фiтосанiтарних та iнспекцiйних вимог щодо експорту 
низки української агарної продукцiї до КНР. Насамперед йдеться 
про соняшниковий шрот, буряковий жом, а також черешню, м’ясо 
птицi, яйця, мед, молочнi продукти.

15 вересня Мiнагрополiтики та AQSIQ пiдписали протоколи 
санiтарних i фiтосанiтарних вимог щодо експорту соняшникового 
шроту та бурякового жому з України до КНР. Крiм того, ще 
дев’ятеро вiтчизняних виробникiв молочної продукцiї отримали 
дозвiл на експорт товарiв до Китаю, тепер їх 27.

ХРОНIКА ВIДНОСИН



1 7

T
R

U
M

A
N

  
IN

D
E

X18 вересня розширення спiвпрацi в атомно-промисловому 
комплексi мiж Україною та Китаєм обговорили пiд час зустрiчi 
заступник Мiнiстра енергетики та вугiльної промисловостi 
України з питань європейської iнтеграцiї Наталiя Бойко та 
керiвництво Китайського нацiонального управлiння з енергетики.

Для нашої держави прiоритетним є збiльшення видобутку 
урану та будiвництво заводу з виробництва ядерного палива. 
Україна зацiкавлена спiвпрацювати з китайськими компанiями, 
зокрема з China National Nuclear Corporation та China Nuсlear 
Fuel Corporation, в органiзацiї взаємовигiдного виробництва 
тепловидiляючих збiрок для задоволення потреб українських АЕС. 
Сторони вiдзначили: пiдписання торiк у жовтнi Мiнiстерством 
енергетики та вугiльної промисловостi України та компанiєю 
China National Nuсlear Corporation Меморандуму про спiвпрацю 
в галузi розвитку пiдприємств атомно-промислового комплексу 
прискорило процеси реалiзацiї проектiв з видобутку урану i 
виробництва ядерного палива.

За результатами лютневої зустрiчi керiвництва ДК «Ядерне 
паливо» та China National Nuсlear Corporation, сторони розробили 
й затвердили План дiй щодо створення спiльного виробництва 
ядерного палива для реакторiв типу ВВЕР-1000 в Українi. На 
Новокостянтинiвськiй шахтi ДП «СхiдГЗК» почали спiвпрацю 
з Банком Розвитку Китаю. Пiд час зустрiчi китайська сторона 
зазначила, що має чималий досвiд освоєння родовищ з 
видобування урану та наголосила на зацiкавленостi в реалiзацiї 
зазначених проектiв.

Впродовж звiтного перiоду представники Мiнiстерства 
iнфраструктури України та ПАТ «Укрпошта», МЗС, Нацiональної 
ради з питань телебачення i радiомовлення провели зустрiчi з 
китайськими колегами щодо перспектив спiвпрацi у профiльних 
напрямах.

ВЗАЄМОДIЯ В ЧУТЛИВИХ ГАЛУЗЯХ
Вiдносини стратегiчного партнерства мiж Україною та Китаєм, 
задекларованi пiд час президентства Леонiда Кучми й закрiпленi 
вiдповiдними угодами 2011-13 рокiв, в останнi чотири мiсяцi 
почали змiцнюватися. Про це свiдчить двостороння взаємодiя в 
чутливих галузях.

1-5 липня делегацiя Державного космiчного агентства України 
за участi представникiв ДП «КБ «Пiвденне iм. М.К. Янгеля» 
вiдвiдала КНР. Українцi взяли участь у заходах з нагоди запуску 
китайського ракетоносiя «Великий похiд-5». Вони зустрiлися з вiце-
президентом Китайської нацiональної космiчної адмiнiстрацiї У 
Яньхуа, вiце-президентом Китайської корпорацiї аерокосмiчної 
науки Ян Баохуа та заступником гендиректора КВК «Велика 
стiна» Гао Жофеєм. Пiд час зустрiчей обговорили поточний стан 
спiвпрацi, вiдзначивши її високий рiвень i позитивну динамiку 
розвитку спiльних проектiв. А також досягли домовленостей 
щодо розширення перелiку спiльних проектiв у межах Програми 
українсько-китайської спiвпрацi в космiчнiй царинi на 2016-20 
роки.

Сторони висловили готовнiсть до обговорення нових спiльних 
проектiв з виведення на орбiту українських супутникiв, а також 
в межах китайської програми дослiдження Мiсяцю та Марсу. 
Китайцi запропонували розглянути можливiсть участi України в 
розбудовi iнформацiйного космiчного коридору «Один пояс, один 
шлях». Це iнтегрована супутникова система навiгацiї, зв’язку та 
дистанцiйного зондування Землi, використання якої сприятиме 
економiчному розвитку країн-учасниць проекту.

18-22 липня делегацiя Нацгвардiї України перебувала з вiзитом 
в Китаї, щоб налагодити зв’язки з Народною озброєною мiлiцiєю 
КНР. Українцiв запросили на заняття з забезпечення громадського 
порядку iз залученням особового складу та спецтехнiки.

8 серпня вiдбулася робоча зустрiч першого заступника секретаря 
РНБО України Олега Гладковського з делегацiєю Народно-
визвольної армiї Китаю. Сторони вiдзначили неабиякий потенцiал 
оборонної промисловостi двох країн, можливостi спiвпрацi та 
потребу вдосконалення комунiкацiї мiж пiдприємствами та 
установами України та КНР.

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМIЧНА СПIВПРАЦЯ
24 липня прес-центр Служби автодорiг у Полтавськiй областi 
повiдомив, що Китай надасть кредит у 300 млн доларiв для 
будiвництва нового мосту через Днiпро на Полтавщинi. Вже 
навеснi 2018-го бiля Горiшнiх Плавнiв China Road and Bridge Cor-
poration має розпочати роботи. Завершити будiвництво планують 
за три роки.

28 липня Держрезерв України домовився з компанiєю Zhengzhou 
International Hub (Чженчжоу, Китай) про використання складських 
примiщень агентства як логiстичних центрiв при експортi товарiв 
з України до Китаю.

31 липня ГО «Silk Link» та Центр сучасного Китаю «Тянься лiнк» 
провели круглий стiл щодо виходу української продовольчої 
продукцiї на ринок КНР. До участi запросили компанiї, якi вже 
працюють або лише планують вийти на китайський ринок. Перед 
пiдприємцями виступили засновник, виконавчий директор ГО 
«Silk Link» Iрина Никорак, радник з торговельно-економiчних 
питань при Посольствi КНР в Українi Лю Цзюнь, а також голова 
Держпродспоживслужби Володимир Лапа. Учасники розглянули 
питання маркетингу, практики позицiонування товару в китайських 
торговельних мережах, реєстрацiї бренду, торгiвлi товарами з 
використанням китайських iнтернет-майданчикiв.

14 серпня фахiвцi Державної служби України з питань безпечностi 
харчових продуктiв та захисту споживачiв розпочали навчання в 
мiстi Чанчжоу щодо спiвпрацi та обмiну iнформацiєю в царинi 
iнспекцiї, карантину та нагляду за дотриманням санiтарних вимог 
пiд час транскордонних перемiщень.

15 серпня керiвництво та технiчнi фахiвцi китайської Мiжнародної 
iнжинiрингової компанiї CCTEG на чолi з вiце-президентом Лю 
Яцзюнем вiдвiдали Сєверодонецьк. У проект реконструкцiї ТЕС, а 
також будiвництво гiрничо-збагачувальної фабрики на Луганщинi 
китайцi готовi вкласти близько 260 млн доларiв. Проект 
передбачає перехiд роботи ТЕЦ з газу на вугiлля. Переваги такого 
переходу очевиднi: енергетична безпека i незалежнiсть регiону, 
вiдмова вiд росiйського газу, забезпечення стабiльної роботи 
державних шахт «Лисичанськвугiлля» та «Первомайськвугiлля», 
зростання iнвестицiйної привабливостi областi. Лю Яцзюнь 
переконаний: українськi та китайськi фахiвцi зможуть успiшно 
реалiзувати проект i вдихнути нове життя в пiдприємство. За 
пiдсумками вiзиту було пiдписано Меморандум про спiвпрацю 
мiж Луганською облдержадмiнiстрацiєю та компанiєю CCTEG.

17-19 серпня Нацiональна асоцiацiя цукровикiв України 
«Укрцукор» вiдвiдала Гонконг. Учасники делегацiї взяли участь 
у виставцi HKTDC Food Expo 2017 та провели низку зустрiчей iз 
зацiкавленими трейдерами.

2 вересня голова Херсонської ОДА обговорив з китайською 
делегацiєю можливостi проектування та будiвництва 
смiттєпереробних заводiв на Херсонщинi. Фахiвцi China  
Western Power Industrial Co., Ltd та Green Bond (HK) Investment 
Co., Ltd представили проект будiвництва смiттєпереробного 
заводу в Олешках, що утилiзуватиме вiдходи без попереднього 
сортування. Завод складатиметься з двох турбiн для спалювання 
твердих вiдходiв, потужнiсть кожної – 300 тонн на добу. Технологiї 
китайських компанiй вiдповiдають директивi ЄС.

7 вересня «Укргазвидобування» та китайська Xinjiang Beiken 
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пiдписали угоди на бурiння 24 нових свердловин у Полтавськiй 
та Харкiвськiй областях. Загальна вартiсть робiт – майже 2 млрд 
грн. Початок заплановано на IV квартал 2017 року.

8 вересня Адмiнiстрацiя морських портiв України (АМПУ) та 
China Harbour Engineering Company (CHEC) уклали Меморандум 
про взаєморозумiння i тiсну спiвпрацю. Сторони домовилися 
про пошук можливостей для збiльшення вантажопотоку Новим 
шовковим шляхом через порти України та iнвестицiй у розвиток 
портової галузi України й освiту iндустрiальних паркiв. АМПУ i 
CHEC планують обмiнюватися iнформацiєю щодо перспективних 
проектiв розвитку портової iнфраструктури, акваторiй i 
каналiв. Зокрема, це стосується проекту реконструкцiї Бузько-
Днiпровсько-Лиманського каналу.

9 вересня Державна продовольчо-зернова корпорацiя України 
та китайська компанiя ССЕС обговорили збiльшення експортних 
поставок зернових на адресу китайського партнера. Пiд час 
зустрiчi було досягнуто домовленостi щодо постачання на адресу 
ССЕС кiлькох партiй зернових, кукурудзи та пшеницi до 300 тисяч 
тонн до кiнця року.

Двостороння взаємодiя в iнвестицiйно-економiчнiй царинi 
зазнала певної протидiї. 11 вересня  СБУ призупинила продаж 
контрольного пакета акцiй запорiзького пiдприємства «Мотор 
Сiч» китайському мiльярдеру. Шевченкiвський районний суд Києва 
задовольнив клопотання головного слiдчого управлiння СБУ про 
арешт близько 56% акцiй «Мотор Сiч». Слiдчi встановили: 2016 
року народний депутат В’ячеслав Богуслаєв у змовi з власником 
компанiї Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd 
продав свої акцiї на користь довiрених осiб цього китайського 
громадянина й афiлiйованих з ним компанiй. Завдяки цьому 
китайський пiдприємець отримав 56% акцiй «Мотор Сiч».

Розслiдування почалося 9 червня, коли до Антимонопольного 
комiтету надiйшла заява вiд Skyrizon Aircraft Holdings Limited 
на отримання дозволу на концентрацiю акцiй «Мотор Сiч». Ця 
компанiя через одну з гонконгських фiрм належить названiй 
вище Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. У заявi 
зазначалося: планується концентрацiя пакета акцiй «Мотор Сiч», 
якi належать низцi офшорних компанiй та одному з громадян 
Китаю (5,01%). Загалом цим фiрмам i фiзособi належить 56% 
«Мотор Сiч». Цi акцiї й було заарештовано.

«Мотор Сiч», як вiдомо, є виконавцем державного оборонного 
замовлення й бере участь у розробцi, ремонтi, модернiзацiї 
та вiдновленнi авiацiйної технiки ЗСУ. Тож АМКУ вже 12 липня 
звернувся до СБУ, зазначивши, що придбання акцiй «Мотор Сiч» 
вiдбулося без схвалення АМКУ. На думку вiдомства, це може 
свiдчити про порушення законодавства про захист економiчної 
конкуренцiї. До речi, 6 квiтня 2016 року «Мотор Сiч» отримало 
вiд Skyrizon Aircraft Holdings Limited 100 млн доларiв пiд 0,3% 
рiчних на 10 рокiв. Цей кредит, на думку експертiв, може бути 
завуальованим способом продажу компанiї.

Не пiддаючи сумнiву мотиви i правомiрнiсть дiй СБУ, варто 
зазначити: подiбнi скандали не сприяють покращенню 
iнвестицiйної привабливостi України.

Чимало запитань викликає розтиражована того ж дня в 
українських ЗМI негативна iнформацiя Мiжнародної неурядової 
органiзацiї Transparency International щодо китайської компанiї 
China Harbour Engineering company Ltd. Саме цього дня 
вона почала реалiзацiю другого проекту в порту «Южний» – 
реконструкцiю морського пiдхiдного каналу та внутрiшнiх водних 
пiдходiв до глибоководних причалiв.

11 вересня дiлове видання «Бiзнес» поширило iнформацiю 
Мiжнародної неурядової органiзацiї Transparency Interna-
tional про те, що China Communications Construction Company 
– материнську компанiю China Harbour Engineering company 

Ltd – внесено до списку головних корупцiонерiв планети за 
результатами свiтової кампанiї «Викрили корупцiонера» (Unmask 
the Corrupt). Цю iнформацiю продублювали на українських сайтах 
«Каналу 112», «Цензор.нет», «Еспресо ТВ». За даними Transpar-
ency International, структури China Communications Construction 
Company прославилися сумнiвними методами роботи в країнах, 
що розвиваються: пiдкупом урядовцiв, фiнансовими вливаннями 
в структури родичiв керiвникiв держави, завищенням вартостi 
реалiзацiї проектiв. В Українi China Harbour з’явилася цьогорiч, 
але вже отримала кiлька великих замовлень на днопоглиблення 
на суму в понад 1,6 млрд грн.

11 вересня компанiя China Harbour Engineering Company Ltd 
(CHEC) почала реалiзацiю другого проекту в порту «Южний» 
– реконструкцiю морського пiдхiдного каналу та внутрiшнiх 
водних пiдходiв до глибоководних причалiв. Як повiдомляють в 
Адмiнiстрацiї морпортiв України (АМПУ), за умовами контракту 
вiд 25 травня CHEC зобов’язана в результатi днопоглиблення на 
морському пiдхiдному каналi i в операцiйнiй акваторiї причалiв 
№№5-6 порту досягти глибини 21 метр. В межах контракту 
будуть реалiзованi два пусковi комплекси. Один передбачає 
днопоглиблення морського пiдхiдного каналу та операцiйної 
акваторiї причалiв №№5-6 до 20 метрiв з розширенням морського 
пiдхiдного каналу з 140-180 до 210-230 метрiв. Iнший пусковий 
комплекс передбачає днопоглиблення морського пiдхiдного 
каналу та операцiйної акваторiї причалiв №№5-6 до 21 метра. 
Роботи здiйснюватиме самовiдвiзний трюмно-рефулерний 
землесос i земкараван в складi грейферного земснаряду i трьох 
самохiдних шаланд. На сьогоднiшнiй день до робiт приступив 
111-метровий самохiдний земснаряд Tongli, який прибув в порт 
24 липня. Роботи триватимуть до кiнця 2019 року.

20 вересня за сприяння Китайської торговельної асоцiацiї 
вiдбувся українсько-китайський бiзнес-форум. На ньому 
розглянули презентацiї двох сторiн в царинi сiльського 
господарства, технологiй та виставкової дiяльностi. У заходi 
взяли участь радник Торгового представництва КНР в Українi 
Лю Цзюнь, начальник Управлiння мiжнародного спiвробiтництва 
Держпродспоживслужби Ольга Шевченко, представник 
Торгового комiтету м. Шеньчжень Чжан Лiжен та представники 
бiзнесу.

22 вересня голова Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї 
Олексiй Кудрявцев зустрiвся з Томмi Тенменом, регiональним 
директором китайської компанiї Tebian Electric Apparatus (TBEA), 
який повiдомив про намiри реалiзувати масштабний iнвестицiйний 
проект. Йдеться про зведення найбiльшої ВЕС в Схiднiй Європi. 
Запуск джерела вiдновлювальної енергiї на Миколаївщинi 
заплановано на 2019 рiк. Його потужнiсть становитиме 500 МВт, а 
розмiр китайських iнвестицiй – 500 млн доларiв. За результатами 
зустрiчi вирiшили створити план спiвпрацi мiж публiчною 
китайською компанiєю TBEA i Державною архiтектурно-
будiвельною iнспекцiєю України. Завдяки цьому замовник зможе 
швидко й у повному обсязi оформити всi дозвiльнi документи.

3 жовтня заступник Мiнiстра iнфраструктури України з питань 
європейської iнтеграцiї Вiктор Довгань пiд час презентацiї нової 
транспортної стратегiї в Херсонi повiдомив про будiвництво 2018-
го нової дороги, що з’єднає порти «Великої Одеси» з портами в 
Миколаєвi i Херсонi. Це має бути бетонна дорога в чотири смуги, 
з огляду на потреби великовантажного транспорту. Проект 
втiлюватиме «Укравтодор» спiльно з китайською державною 
корпорацiєю China Road and Bridge Corporation. Фiнансуватимуть 
проект коштом держбюджету України та китайського державного 
експортно-iмпортного банку. Орiєнтовний обсяг китайських 
iнвестицiй – 100 млн доларiв.

10 жовтня керiвник Державного агентства автомобiльних дорiг 
України Славомiр Новак i голова правлiння компанiї Xinjiang 
Communications Construction Group Co., Ltd (КНР) Шень Цзiньшен 
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Xпiдписали першi в iсторiї України угоди на реконструкцiю та 
ремонт дорiг з китайською компанiєю. Угоди укладено в межах 
«Другого проекту покращення автомобiльних дорiг та безпеки 
руху» мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та 
розвитку. На церемонiї Мiнiстр iнфраструктури Володимир 
Омелян зазначив: «Надзвичайно важливi два моменти: це перший 
досвiд китайської компанiї в Українi i це, фактично, вiдновлення 
нашої спiвпрацi з мiжнародними фiнансовими органiзацiями в 
дорожнiй царинi. Україна вже має успiшний досвiд спiвпрацi з 
китайськими компанiями, зокрема в порту «Южний». Важливо, 
щоб досвiд в автодорожнiй царинi теж був успiшним». Проекти, 
якi вперше реалiзовуватиме китайська пiдрядна компанiя, вкрай 
потрiбнi транспортнiй iнфраструктурi країни. Один з них – частина 
транснацiонального коридору GО Highway, iнший – важливий 
транспортний коридор для сполучення двох найбiльших мiст 
країни – Києва та Харкова.

18 жовтня Перший вiце-прем’єр, голова Мiнекономрозвитку 
Степан Кубiв обговорив з китайськими iнвесторами будiвництво 
гiлки київського метро з Троєщини до аеропорту «Київ»:  

18 кiлометрiв, 13 станцiй, 4-та гiлка. Попередня вартiсть проекту 
2 млрд доларiв, 85% з них забезпечуватиме китайська сторона 
(кредит на 20 рокiв пiд 2% рiчних). 15% проекту фiнансуватимуть 
коштом Київської мiської державної адмiнiстрацiї. Уряд та КМДА 
беруть на себе зобов’язання запустити й завершити проект. 
Найближчим часом запрацює робоча група з представникiв 
компанiї, Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, 
ДIФКУ, Київського метрополiтену, що складуть текст остаточної 
угоди.

27 жовтня найбiльша китайська приватна нафтосервiсна компанiя 
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co заснувала дочiрню компанiю 
«Бейкень енергетика України». Її зареєстровано в Києвi 19 вересня 
зi статутним капiталом 5,2 млн грн. Одноосiбним засновником є 
гонконгiвська Beiken Energy Co. 7 вересня Xinjiang Beiken Energy 
Engineering уклала з компанiєю «Укргазвидобування» контракт на 
61,7 млн доларiв. Вiн передбачає бурiння 24 свердловин у 2017-
2019 роках на Харкiвщинi та Полтавщинi. Угоди пiдписано за 
результатами тендеру в системi ProZorro.

Подiї у вiдносинах Україна-Китай (липень–жовтень 2017). Оцiнка в балах

Дата Подiя Бали

23 червня Вiдбулося друге засiдання освiтньої пiдкомiсiї Комiсiї зi спiвпрацi мiж Україною та КНР. +2

27 червня Зустрiч фахiвцiв ДФС з представниками Посольства КНР в Українi. +1

30 червня В УНIАН представили колективну наукову монографiю «Китай очима Азiї». +1

1 липня Голова Львiвської ОДА О. Синютка зустрiвся з китайськими iнвесторами в енергетичнiй царинi. +0,5

з 1 по 5 липня Вiдбувся вiзит делегацiї Державного космiчного агентства України до КНР. +2

3 липня Зустрiч у Пекiнi голови Асоцiацiї журналiстiв України С. Томiленка й представникiв українських ЗМI з 
Китайською асоцiацiєю журналiстiв.

+1

4 липня Посол України в КНР О. Дьомiн зустрiвся з очiльником Асоцiацiї iнвалiдiв Китаю Йоу Ляном. +0,5

З 18 по 22 липня Делегацiя Нацгвардiї України на чолi з командувачем генерал-лейтенантом Ю. Аллеровим 
перебувала з вiзитом в Китаї.

+1

24 по 28 липня Україну з оцiночним вiзитом вiдвiдала делегацiя Центру з питань безпечностi харчових продуктiв, 
компетентного органу Спецiального адмiнiстративного району Гонконг.

+1

24 липня Прес-центр Служби автодорiг у Полтавськiй областi повiдомив, що Китай надасть кредит у 300 млн 
доларiв на будiвництво нового мосту на Полтавщинi.

+0,5

26 липня У Лубнах з робочим вiзитом перебувала делегацiя Посольства КНР в Українi на чолi з радником з 
торговельно-економiчних питань Лю Цзюнем.

+0,5

28 липня Держрезерв України попередньо домовився з китайською компанiєю про використання складiв 
агентства як логiстичних центрiв пiд час експорту до Китаю.

+1

31 липня Вiдбулася зустрiч першого заступника Харкiвського мiського голови I. Терехова та представникiв 
мiськради з фахiвцями китайської компанiї Huawei.

+0,5

ГО «Silk Link» та Центр сучасного Китаю «Тянься лiнк» провели круглий стiл щодо виходу української 
продовольчої продукцiї на ринок КНР.

+1

Зустрiч голови правлiння Фонду Держмолодьжитла С. Комнатного з найбiльшими приватними 
iнвестицiйними фондами Китаю (Gingko Group та Bengda Group).

+0,5

1 серпня Заступник мiнiстра аграрної полiтики та продовольства України з питань євроiнтеграцiї О. Трофiмцева 
та голова Держпродспоживслужби В. Лапа зустрiлися з представниками офiцiйної делегацiї 
Генеральної адмiнiстрацiї нагляду за якiстю iнспекцiї та карантину КНР (AQSIQ) пiд головуванням 
директора головного офiсу AQSIQ Лiн Вея.

+1

4 серпня Комунальне пiдприємство «Агентство розвитку Днiпра» повiдомило, що китайськi iнвестори 
розглядають можливiсть вкладень у масштабнi iнфраструктурнi проекти в Днiпрi.

+0,5

7 серпня Заступник голови Сумської ОДА М. Подопригора зустрiвся з делегацiєю Китайської нацiональної 
ядерної корпорацiї, Iнституту ядерної енергiї Китаю, Китайської корпорацiї ядерної промисловостi.

+0,5
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Дата Подiя Бали

8 серпня Вiдбулася робоча зустрiч першого заступника секретаря РНБО України О. Гладковського з делегацiєю 
Народно-визвольної армiї Китаю на чолi з заступником начальника головного управлiння розвитку 
озброєння i вiйськової технiки КНР генерал-лейтенантом Лю Шеном.

+2

Директор департаменту економiчного розвитку, торгiвлi та мiжнародної спiвпрацi Житомирської 
ОДА О. Шатило i директор Аґенцiї регiонального розвитку областi А. Сачук провели зустрiч з 
представниками китайської логiстичної компанiї.

+0,5

12 серпня Радник голови Сумської ОДА О. Лаврик повiдомив, що китайська компанiя «Henan Shaolin Bus Co. Ltd» 
готова збудувати у Сумах завод з великовузлового складання автобусiв «Shaolin».

+0,5

14 серпня Представники Державної служби України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту 
споживачiв у межах iнiцiативи «Один пояс, один шлях» розпочали навчання в мiстi Чанчжоу (КНР).

+0,5

До Iрпеня завiтала делегацiя з мiста Лайву (КНР) на чолi з мiським головою Ван Ляном. +0,5

15 серпня Керiвництво i технiчнi фахiвцi китайської Мiжнародної iнжинiрингової компанiї CCTEG на чолi з вiце-
президентом Лю Яцзюнем вiдвiдали Сєверодонецьк.

+0,5

17 серпня Вiдбулося шосте засiдання пiдкомiсiї з питань спiвпрацi в галузi сiльського господарства Комiсiї зi 
спiвпрацi мiж урядами України та КНР.

+2

17-19 серпня Фахiвцi Нацiональної асоцiацiї цукровикiв України «Укрцукор» здiйснили бiзнес-поїздку до Гонконгу. +0,5

22 серпня У Пекiнi вiдбулося нагородження переможцiв 11-ї Спецiальної книжкової премiї Китаю. Вперше 
вiд України нагороду отримав В.О. Кiктенко, доктор фiлософських наук, зав. вiддiлу Далекого 
Сходу Iнституту сходознавства iм. А.Ю. Кримського НАН України, президент Української асоцiацiї 
китаєзнавцiв. 

+1

29 серпня Українська делегацiя на чолi з директором департаменту атестацiї кадрiв вищої квалiфiкацiї та 
лiцензування МОН А. Шевцовим вiдвiдала Харбiнський педагогiчний унiверситет.

+0,5

Представники компанiї «Орлан-Iнвест ґруп» вiдвiдали промисловi потужностi китайської SJEC Corpo-
ration.

+0,5

30 серпня Президент Нацiонального олiмпiйського комiтету України С. Бубка вiдвiдав Китай з робочим вiзитом. +1

1 вересня Вiдбулася зустрiч керiвництва Житомира з офiцiйною делегацiєю мiста Дачжоу (КНР). +0,5

2 вересня Очiльник Херсонської областi спiльно з китайською делегацiєю обговорив можливостi проектування 
та будiвництва смiттєпереробних заводiв на Херсонщинi.

+0,5

7 вересня «Укргазвидобування» та китайська Xinjiang Beiken пiдписали контракти на бурiння 24 свердловин. +1

Голова Держенергоефективностi С. Савчук озвучив перспективи запровадження «зелених» проектiв в 
Українi представникам TBEA Xinjiang International Company.

+0,5

Заступник мiнiстра iнфраструктури України Н. Казначеєва за участi першого заступника гендиректора 
ПАТ «Укрпошта» провела переговори з делегацiєю Державного поштового бюро Китаю на чолi з 
заступником гендиректора Жао Сяогуаном.

+0,5

Українська асоцiацiя китаєзнавцiв представила друге число журналу «Україна-Китай». Його 
присвячено форуму мiжнародної спiвпрацi «Один пояс, один шлях» i розвитку українсько-китайських 
вiдносин. 

+1

8 вересня Вiдбулася зустрiч заступника Мiнiстра енергетики та вугiльної промисловостi А. Корзуна з 
представниками «Китайської машинобудiвної iнжинiрингової корпорацiї».

+1

Адмiнiстрацiя морських портiв України та China Harbour Engineering Company уклали Меморандум про 
взаєморозумiння та тiсну спiвпрацю.

+1

Директор Iнституту автоматики i електротехнiки НУК iменi адмiрала Макарова Г. Павлов отримав 
медаль i диплом лауреата премiї «Taishan Friendship Award».

+1

9 вересня ПАТ «ДПЗКУ» та компанiя ССЕС обговорили питання збiльшення експорту зернових на адресу 
китайського партнера.

+0,5

11 вересня  СБУ призупинила продаж контрольного пакета акцiй запорiзького пiдприємства «Мотор Сiч» 
китайському мiльярдеру.

-2

Дiлове видання «Бiзнес» поширило негативну iнформацiю про China Harbour Engineering company Ltd. -1

Компанiя China Harbour Engineering Company Ltd почала реалiзацiю другого проекту в порту «Южний». +1



2 1

T
R

U
M

A
N

  
IN

D
E

X

Дата Подiя Бали

12 вересня Представники компанiї China Road and Bridge Corporation вiдвiдали ДП «Одеський морський 
торговельний порт».

+0,5

За участю голови Держпродспоживслужби В. Лапи та експертiв проекту «Розвиток iнвестицiйного 
клiмату в Українi» вiдбулася презентацiя довiдника «Порiвняння показникiв мiкробiологiчних критерiїв 
у харчових продуктах в Європейському Союзi та Китайськiй Народнiй Республiцi».

+0,5

14 вересня КПI iм. I. Сiкорського вiдвiдала велика делегацiя представникiв комiтетiв КПК м. Ханчжоу та низки 
його мунiципальних районiв.

+0,5

15 вересня Мiнагрополiтики та Генеральна адмiнiстрацiя нагляду за якiстю iнспекцiї та карантину Китаю 
пiдписали протоколи санiтарних та фiтосанiтарних вимог щодо експорту соняшникового шроту та 
бурякового жому з України до КНР.

+1

18 вересня Питання розширення спiвпрацi в атомно-промисловому комплексi мiж Україною та Китаєм обговорено 
пiд час зустрiчi заступника Мiнiстра енергетики та вугiльної промисловостi України з питань 
європейської iнтеграцiї Н. Бойко з керiвництвом Китайського нацiонального управлiння з енергетики.

+1

Пiд час мiжнародного медiафоруму KYIV MEDIA WEEK вiдбувся круглий стiл щодо перспектив 
розвитку i спiвпрацi контент-iндустрiй України та Китаю.

+1

19 вересня Мiнiстр закордонних справ України П. Клiмкiн пiд час 72-ї сесiї ГА ООН мав зустрiч з Мiнiстром 
закордонних справ КНР Ван I.

+3

20 вересня Вiдбувся українсько-китайський бiзнес-форум. +1

21 вересня Кадровi консультацiї мiж МЗС України та КНР у Пекiнi з питань пiдготовки дипломатичного персоналу 
на рiвнi керiвникiв профiльних департаментiв.

+2

Голова Харкiвської ОДА Ю. Свiтлична зустрiлася з китайською делегацiєю, очолюваною Надзвичайним 
i Повноважним Послом КНР в Українi Ду Веєм.

+1

Пiд час Євразiйського мiжнародного економiчного форуму Державна служба геологiї та надр України 
представила ресурсний потенцiал України в царинi надрокористування у м. Сiань.

+0,5

22 вересня Голова Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України О. Кудрявцева зустрiлася з регiональним 
директором китайської компанiї Tebian Electric Apparatus Томмi Тенменом.

+0,5

Вiдбувся вiзит до Сум директора китайсько-українського науково-дослiдного iнституту «Life sciences» 
С. Мельничука, гендиректора компанiї «Golden Egg» Лi Лумена й директора Фонду «Один пояс, один 
шлях» Ши Чаочана.

+0,5

25-26 вересня Харкiвську державну академiю дизайну та мистецтв вiдвiдала делегацiя Ханшанського педагогiчного 
унiверситету.

+0,5

26 вересня Заступник Мiнiстра регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства Л. 
Парцхаладзе заявив, що Китай планує iнвестувати 500 млн доларiв за програмою фiнансового лiзингу 
житлової нерухомостi.

+0,5

ХI Мiжнародна наукова конференцiя «Китайська цивiлiзацiя: традицiї та сучаснiсть». +1

27 вересня Посол КНР в Українi Ду Вей заявив журналiстам, що неправильно говорити про нiбито пiдтримку 
Китаєм резолюцiї РФ про розмiщення миротворчих сил на Донбасi.  

+3

Голова Нацради з телебачення i радiомовлення Ю. Артеменко, член Нацради В. Коваль, голова 
Державного агентства з питань кiно П. Iллєнко та представники української медiаiндустрiї вiдвiдали 
Державне управлiння КНР з питань преси та видавництва, радiо, кiно та телебачення.

+1

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна вiдвiдала делегацiя Харбiнського iнженерного 
iнституту.

+0,5

28 вересня Комiсiя Державiаслужби з видачi призначень задовольнила заявку авiакомпанiї МАУ на вiдкриття 
польотiв мiж Києвом i Гуанчжоу.

+1

29 вересня Посольство КНР в Українi влаштувало у Києвi урочистий прийом з нагоди 68-ї рiчницi проголошення 
КНР.

+1

Президенти України Л. Кравчук, Л. Кучма та В. Ющенко нагородженi вiдзнакою КНР за сприяння у 
реалiзацiї китайської iнiцiативи «Один пояс, один шлях».

+2

3 жовтня Заступник Мiнiстра iнфраструктури України з питань європейської iнтеграцiї В. Довгань повiдомив 
про спiльний проект з China Road and Bridge Corporation.

+0,5
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4 жовтня Вiдбулася зустрiч української делегацiї з представниками Державного вiдомства КНР з питань 
iнтелектуальної власностi.

+0,5

7 жовтня Голова Держенергоефективностi С. Савчук обговорив можливостi запровадження проектiв «чистої» 
енергетики в Українi з представниками китайської iнвестицiйної компанiї Сhina Nuclear Energy Tech-
nology Corporation Limited, її дочiрньої компанiї CNI Energy Engineering Co. Ltd, а також компанiї BGR 
Group.

+0,5

10 жовтня Керiвник Державного агентства автомобiльних дорiг України С. Новак та голова правлiння компанiї 
Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd Шень Цзiньшен пiдписали контракти на 
реконструкцiю та ремонт дорiг.

+1

10-14 жовтня У Києвi перебувала делегацiя Китайського iнституту сучасних мiжнародних вiдносин. +0,5

З 14 по 25 
жовтня

Україну вiдвiдала делегацiя науковцiв Iнституту Росiї, Схiдної Європи та Центральної Азiї Академiї 
суспiльних наук Китаю.

+0,5

18 жовтня Перший вiце-прем’єр, голова Мiнекономрозвитку С. Кубiв обговорив з китайськими iнвесторами 
будiвництво гiлки київського метро з Троєщини до аеропорту «Київ».

+1

Голова Львiвської ОДА О. Синютка зустрiвся з делегацiєю науковцiв Iнституту Схiдної Європи, Росiї та 
Центральної Азiї Академiї суспiльних наук КНР.  

+0,5

З 18 по 24 
жовтня

У китайських ЗМI було висвiтлено оцiнки українських експертiв щодо 19 з’їзду КПК та перспектив 
розвитку Китаю.

+1

25 жовтня Голова Мiнекономрозвитку С. Кубiв заявив, що Україна i китайська CCEC проведуть ревiзiю 
«Повiтряного експреса» та iнших спiльних проектiв.

+0,5

26 жовтня Перша ледi країни Марина Порошенко передала студентам Київського iнституту музики iм. Глiєра 
шiсть скрипок i два альти з приватної колекцiї китайського майстра Ху Сяньцзiна. 

+1

27 жовтня Найбiльша китайська приватна нафтосервiсна корпорацiя Xinjiang Beiken Energy Engineering Co 
заснувала в Українi дочiрню компанiю Бейкень енергетика України.

+1
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Вiдносини України та Росiї залишаються досить контрастними: з одного боку, країни перебувають фактично в станi вiйни, з iншого, зростає 
товарообiг. Сторони понад три роки ведуть переговори про припинення воєнних дiй на Сходi України, проте всi перемир’я тривають кiлька 
годин. Утiм, останнiм часом намiтилися певнi тренди навколо українсько-росiйського конфлiкту, якi ранiше були менш очевиднi.

За останнi три роки конфлiкту мiж Україною та Росiєю вiдносини офiцiйного Києва з захiдними партнерами, схоже, ще не були 
настiльки злагодженими. Звiсно, це не означає, що комунiкацiя української влади вiдбувається з ключовими свiтовими столицями – 
Берлiном або Вашiнґтоном – без жодних проблем. Проте головна вiдмiннiсть полягає в тiм, що всi дискусiї змiстилися переважно на 
внутрiшньоукраїнську площину – як, примiром, у випадку з iдеєю про створення антикорупцiйного суду, на чому наполягали в США та ЄС.

Росiйський чинник досить часто спричиняв непорозумiння (нехай часом i непублiчно) мiж Україною i захiдними партнерами. Далеко не 
всi в ЄС i США пiдтримували навеснi 2014 року запровадження суворих санкцiй проти Росiї, допоки збитий пасажирський лiтак MH-17 не 
переконав свiт, що росiйська агресiя стосується не лише українцiв.

У ЄС i Штатах по-рiзному iнтерпретували алгоритм виконання мiнських домовленостей: на Заходi не виключали доречностi росiйського 
бачення, коли б полiтичний блок передумов виконувався ранiше (або паралельно) за безпековий. Нинi концепцiя української дипломатiї 
перемагає – на Заходi також вважають: допоки не буде досягнуто сталого перемир’я, говорити про полiтичний блок вкрай недалекоглядно.

Усi цi розбiжностi створювали для Росiї благодатний ґрунт для маневрування. Головне ж, непорозумiння України i Заходу дозволяли 
Москвi вiрити, що українсько-захiдний тандем рано чи пiзно зазнає краху, а це в свою чергу дасть змогу Росiї диктувати власнi умови 
врегулювання.

Такому сценарiю сприяє постiйна внутрiшня нестабiльнiсть в Українi, а також непрогнозованiсть полiтичних процесiв у країнах Заходу. 
Росiя робила ставку на змiну влади (а отже, й змiну пiдходiв до врегулювання конфлiкту) у США, Францiї та Нiмеччинi. У всiх трьох 
випадках росiйськi очiкування фактично зазнали фiаско. Принаймнi так виглядало восени 2017-го.

Таким чином, саме нинiшнiй момент мiг би стати переломним для усвiдомлення серйозностi ситуацiї росiйською верхiвкою. Вперше за 
останнi роки протистояння стало очевидно: санкцiї не лише подовжуватимуть, а й посилюватимуть. Полiтичнi ж режими країн Заходу, 
попри всi перипетiї, демонструють неабияку стiйкiсть. У багатьох випадках цi виклики (як то втручання у виборчi процеси США, Францiї) 
ще бiльше налаштовують проти росiйської поведiнки. Для Владiмiра Путiна цей перiод мав би стати фазою своєрiдного протверезiння, 
повернення до реальностi, переоцiнки своїх пiдходiв, їхнього радикального корегування.

Тому новина про те, що Росiя виступає з iнiцiативою миротворчої мiсiї ООН для Донбасу, стала сюрпризом, за який одразу вхопилися 
захiднi переговiрники. Очiкування компромiсу з боку Москви було таким сильним, що деякi європейськi полiтики поспiшили виступити з 
хвалебними заявами на адресу Путiна, навiть не вчитуючись у деталi його бачення. Проте аналiз пропозицiї Росiї не забрав багато часу: 
досить швидко i в США, i в ЄС розкритикували рамки створення миротворчої мiсiї.

Можливо, саме тому на Заходi, хоча й захопилися миротворчою iдеєю Владiмiра Путiна, виявляють високий ступiнь обережностi до 
неї. Спостерiгачi губляться в думках: чи справдi господар Кремля вирiшив пiти на поступки пiд тиском обставин? Напевно, нi, iнакше 
миротворча iнiцiатива мала б менше рис пастковостi. Чи варто чiплятися за цю iнiцiативу, як за рятiвне коло, й намагатися схилити 
Росiю до якогось компромiсного варiанту? Саме такої позицiї, схоже, сьогоднi дотримуються бiльшiсть iноземцiв, що беруть участь у 
переговорному процесi.

Позитивнi бали: +7
Негативнi бали: -15
Загалом: +8
TRUMAN Index: -0,53

Сергiй Солодкий 
перший заступник директора Центру «Нова Європа»

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
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МИРОТВОРЧИЙ МАНЕВР
Бачення Росiї щодо миротворчої мiсiї ґрунтується на трьох умовах.

Головна функцiя миротворцiв – охорона Спецiальної 
монiторингової мiсiї ОБСЄ. Це передбачало б можливiсть 
поширення мандату мiсiї на всi окупованi територiї, позаяк 
спостерiгачi мають право пересуватися по всьому Донбасу. 
Проте друга умова Путiна це забороняє. Миротворцi будуть 
дислокованi лише на лiнiї розмежування. Владiмiр Путiн пояснює 
це тим, що миротворцi можуть не захистити населення Донбасу 
вiд можливого «геноциду». Україна має досягти згоди на мiсiю 
через безпосереднi переговори з ватажками бойовикiв. Власне, 
на таких переговорах Росiя наполягала вiд самого початку 
конфлiкту.

Пропозицiю Путiна в Українi сприйняли як пастку. Згода Києва 
означала б вiдхiд вiд власної принципової позицiї, що оцiнювалося 
б не iнакше як полiтична i дипломатична поразка. Вiдмова ж могла 
загрожувати появою нового етапу непорозумiнь зi столицями 
ключових країн Заходу. Втiм, пiдхiд «роздiляй i владарюй» 
не спрацював. Так, нiмецькi дипломати й справдi похвалили 
Владiмiра Путiна за демонстрацiю миротворчої волi, але в цiлому 
не сприйняли пропозицiю як таку, що сприятиме врегулюванню 
конфлiкту. «Щодо врегулювання ми з Україною зараз однодумцi, 
перебуваємо на однiй сторiнцi (on the same page). В усьому винна 
росiйська поведiнка», – така оцiнка лунає з вуст поважних осiб, 
якi представляють захiднi країни в переговорному процесi.

Хоча багато хто сприймає нiбито миротворчу iнiцiативу Путiна 
як мало не першу за останнi три роки, це не зовсiм вiдповiдає 
дiйсностi. Саме таке розумiння може створювати хибне враження, 
мовляв, нарештi росiйська влада дозрiла до серйозних крокiв, що 
спрямованi на остаточне мирне врегулювання.

Так, 2014 року Росiя погоджувалася на переговори спершу в так 
званому женевському (Україна, Росiя, ЄС, США), а пiзнiше i в 
нормандському (Україна, Росiя, Нiмеччина, Францiя) форматах. 
Це так само створювало враження, що Москва готова до дiалогу, 
з нею варто домовлятися. Потiм така ж iлюзiя могла скластися 
пiсля перших мiнських домовленостей. Вони продовжилися 
Мiнськом-2 й увiнчалися нелегiтимними мiсцевими виборами на 
окупованiй частинi Донбасу, окупацiєю Дебальцевого i в цiлому 
нестабiльнiстю, що триває вже понад три роки.

Заявлена готовнiсть Росiї 2015 року допомогти в боротьбi з 
терористами в Сирiї стала наступним оманливим маячком, що 
призвiв лише до чергової порцiї розчарувань на Заходi. 2016 року 
Росiя на рiвнi декларацiй пiдтримала iнiцiативу України озброїти 
СММ ОБСЄ. До кiнця минулого року сторони мали розробити 
навiть дорожню карту. Сьогоднi все забулося. 

Таким чином, не буде дивним очiкувати, що iнiцiатива Росiї 
щодо створення миротворчої мiсiї ООН стане черговим трюком. 
Особливо якщо зважити, що головним iндикатором готовностi 
Росiї до миру, як передбачають не лише в офiцiйному Києвi, мало 
би бути стале перемир’я на Сходi України. Зiрване ж «шкiльне 
перемир’я», очiкуване з 25 серпня цього року, довело: про таку 
готовнiсть говорити зарано.

Тому в Українi й переконанi, що миротворча iнiцiатива Путiна – 
черговий маневр, який, з одного боку, має нiбито демонструвати 
прагнення до миру, з iншого, спотворити аналогiчну iнiцiативу 
України, висловлену ще в лютому 2015 року.

Провокувати Путiна на миротворчiсть може не лише мiжнародна 
ситуацiя (посилення санкцiй, зокрема), а й внутрiшня суспiльна 
1 https://www.levada.ru/2017/10/30/rossijsko-ukrainskie-otnosheniya-2/

ситуацiя. Останнi соцiологiчнi опитування в Росiї свiдчать про 
падiння iнтересу росiян до української теми: нинi байдужiсть до 
України, схоже, досягла максимуму – майже повернулася на той 
самий рiвень, який можна було спостерiгати до початку Революцiї 
гiдностi восени 2013 року. Намiтився спад приблизно з весни 
2015 року. Так, улiтку 2014-го 65% росiян уважно стежили за 
подiями в Українi, вже за  рiк цей показник впав на 20%, восени 
нинiшнього року вiн становив близько 30% (опитування Левада-
Центру, Росiя).1 Тобто серед росiян фактично вдвiчi впав iнтерес 
до українського питання. 

Цiкаво, що цей суспiльний тренд йде врозрiз з iнформацiйним 
наповненням Росiї. Українська тема залишається однiєю з 
ключових на провiдних каналах країни (в полiтичних ток-шоу, 
випусках новин). Примiром, з усiх жовтневих передач Владiмiра 
Соловйова на каналi «Росiя 1» (їх вийшло 21) 15 було присвячено 
США, iншим країнам Заходу, де час вiд часу лунали пасажi про 
Україну, а 6 – суто українськiй темi. Тобто щочетверта програма.

Утiм, як бачимо, iнформацiйного нагнiтання вже недостатньо для 
того, щоб отримувати дивiденди на українському питаннi. Тож 
пропозицiя Путiна стосовно миротворцiв може бути вiдповiддю 
на цю громадську «втому» вiд України. Росiя, мовляв, пропонує 
iнiцiативи, прагне завершити конфлiкт, але Україна i Захiд стоять 
на завадi.

Та хоч би якi були справжнi намiри Кремля, дивiдендiв Путiну на 
цьому етапi миротворчий маневр все одно не дав. Захiднi уряди 
пiдтримують саме українську концепцiю миротворчої мiсiї. Суть її 
полягає в тiм, щоб її мандат покривав також i окупованi територiї, 
щоб вона мала контроль над лiнiєю державного кордону, могла 
монiторити процес виведення важкого озброєння. I головне – на 
Донбасi має встановитися стале перемир’я, яке б i уможливило 
наступний миротворчий, а отже й полiтичний процес.

Вперше миротворчу мiсiю ООН було винесено на обговорення 
пiд час засiдання РНБОУ 18 лютого 2015 року – тодi ж, коли 
українськi вiйська мусили залишити Дебальцеве. Вона виглядала 
як своєрiдний вимушений крок, остання надiя – домовленостi пiд 
умовною назвою «Мiнськ-2» було зiрвано, позаяк, всупереч їм 
було окуповано Дебальцеве.

Петро Порошенко, якого опоненти критикували за поступливiсть 
i надмiрну довiрливiсть ще пiд час Мiнська-1, мусив пiти проти 
своїх попереднiх переконань. Адже перед Мiнськом-2 вiн 
неодноразово критикував iдею миротворчої мiсiї. Тому ситуацiя 
виглядала таким чином, що Президент шукав останнього 
iнструменту врегулювання, який би демонстрував його 
вiдданiсть якнайшвидшому вирiшенню конфлiкту, слугував 
контраргументом проти звинувачень у здачi iнтересiв України. 
Водночас у такий спосiб, як видається, вiн частково визнавав 
марнiсть спроб порозумiтися з Росiєю в межах чинних i нинi 
форматiв (мiнського процесу, нормандського формату). Хоча 
офiцiйно миротворчу мiсiю ООН сьогоднi подають як iнiцiативу 
на реалiзацiю мiнських домовленостей (це принципова позицiя 
Росiї, якої дослухаються й захiднi партнери).

Варто зазначити, опоненти миротворчої iдеї (навiть української 
концепцiї) в Українi є й досi. Здебiльшого ця критика стосується 
того, що миротворча мiсiя пiдкреслюватиме внутрiшнiй 
характер конфлiкту, пiдтверджуватиме росiйський наратив 
про громадянську вiйну. Втiм, iсторiя миротворчостi свiдчить: 
мiсiї ООН спрямовували не лише на врегулювання внутрiшнiх 
конфлiктiв (з останнiх, примiром, Мiсiя Органiзацiї Об’єднаних 
Нацiй в Ефiопiїї та Еритреї 2000-2008).

ХРОНIКА ВIДНОСИН
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XIнша рiч, Росiя навряд чи погодиться на такий мандат, з огляду 
на те, що й далi наполягає на своїй непричетностi до конфлiкту 
на Донбасi. В свою чергу Президент України виступав проти 
миротворчої iдеї насамперед тому, що вона може лише заморозити 
конфлiкт, а не вирiшити його (хоча нинi, схоже, замороження не 
видається найгiршою опцiєю). Крiм того, українська дипломатiя 
усвiдомлювала, що Росiя все одно наклала б вето на миротворчу 
пропозицiю України в рамках Ради безпеки ООН.

Також залишаються побоювання, що Росiя наполягатиме на 
позицiях, якi б давали їй змогу контролювати миротворчу 
мiсiю. Хай там як, нинi в очах українцiв миротворча мiсiя ООН 
є бажанiшою, нiж мiнський процес. На пiдтримку першої 
iнiцiативи висловлюється 60% українцiв, мiнський процес 
схвалює щонайбiльше 12%. Тому миротворча iдея видається 
досить легiтимною й може стати своєрiдним запобiжником вiд 
внутрiшньополiтичної кризи.

СУРКОВ I УКРАЇНСЬКЕ ДОСЬЄ
В Українi з приходом до влади Дональда Трампа були серйознi 
побоювання щодо можливої домовленостi мiж Росiєю i США. 
Москва особливо не приховує свого прагнення домовлятися 
безпосередньо з Вашiнґтоном, вважаючи, що Київ сприйме 
рiшення «згори». Саме тому в Москвi нетерпляче очiкували появи 
американського переговiрника, який би продовжив комунiкацiю з 
помiчником росiйського Президента Владиславом Сурковим.

У Києвi позицiя залишається досить чiткою: не можна 
обговорювати майбутнє України без самої України. Американська 
дипломатiя виявилася чутливiшою до очiкувань Києва. Видно, в 
Росiї нервуються через нового переговiрника, не можуть збагнути 
можливої лiнiї поведiнки США. 

На вiдмiну вiд попереднього переговiрника Вiкторiї Нуланд 
Курт Волкер не поспiшає з вiзитом до Росiї, що, очевидно, теж 
є своєрiдним реверансом Києву. Першi переговори Волкера-
Суркова вiдбулися в Мiнську, другi в Белградi. Згода на 
переговори в Сербiї додатково демонструє: Росiя нинi не в тiй 
кондицiї, щоб диктувати Штатам свої умови – навiть щодо мiсця 
переговорiв.

Страхи Москви були пов’язанi з двома головними питаннями 
– можливим постачанням оборонного озброєння Українi та 
посиленням санкцiй. Хоча, як стверджують наближенi до 
переговорiв дипломати, про санкцiї на зустрiчi не йшлося («Саме 
це мовчання й може свiдчити, що санкцiї мають значення для 
Росiї», – розповiдають втаємниченi в переговорний процес).

Сурков намагався переконати свого американського вiзавi, що 
саме Україна зриває мирний процес. Як доказ наводився той факт, 
що офiцiйний Київ вiдмовляється подовжити закон про особливий 
статус окупованих територiй. В Українi, схоже, остаточно не 
усвiдомлювали гостроти дипломатичної комунiкацiї Росiї i Заходу. 
Москва фактично давала зрозумiти: без пролонгацiї вiдповiдного 
закону можна ставити хрест на попереднiх домовленостях. 
А отже подальше пов’язування санкцiй iз виконанням Росiєю 
мiнських домовленостей могло б видаватися сумнiвним.

Росiйська сторона наводила захiдним колегам два головнi 
аргументи: перший – саме Україна всiляко зриває виконання 
мiнських домовленостей; другий – Україна блефує, що розпочне 
виконання полiтичного блоку щойно буде вирiшено безпековi 
виклики. Тому те, що Україна все ж схвалила закон про особливий 
статус окупованих територiй (подовживши дiю старого закону 
на рiк), стало солiдною пiдмогою для Курта Волкера, який вже 
наступного дня мав зустрiч у Белградi з Владиславом Сурковим.

Позитивне голосування в Радi фактично поламало всю пiдготовчу 
роботу росiян. Якби не було проголосовано закон, Сурков мiг би 

впевнено переконувати американського колегу в небажаннi 
України вирiшити конфлiкт. За нових обставин сторони мусили 
придiлити основний час обговоренню конкретних iдей – мандату 
миротворчої мiсiї ООН, а також вiдповiдних часових меж.

При цьому в українських навколоурядових колах ходять чутки, 
що Сурков втратив довiру Владiмiра Путiна й тому, мовляв, будь-
якi переговори з ним марнi. Втiм, у захiдних столицях, схоже, 
виходять з iншої логiки: Путiн нiкому не довiряє, а тому бодай 
якiсь канали комунiкацiї варто пiдтримувати. Сурков вiдповiдно 
належить до одного з таких каналiв. 

Водночас варто зауважити, саме Сурков сьогоднi залишається 
головним координатором по окупованих територiях. Вiн також 
курував втiлення путiнської iдеї з анексiї Криму (хоча спершу, 
за певною iнформацiєю, нiбито й виступав проти приєднання 
пiвострова до Росiї). Нiбито саме Сурков був розробником 
стратегiї щодо дестабiлiзацiї ситуацiї в Українi ще наприкiнцi 
2013 року. За його задумом, Україна мала перетворитися на 
федерацiю, де регiони мали б широкi повноваження. Анексiя 
Криму в першi плани не входила, як власне й воєннi дiї.

Частка вiдповiдальностi i залученостi Владислава Суркова 
овiяна багатьма легендами. Та хай там як, вiн залишається 
бодай номiнально помiчником росiйського Президента. Путiн 
не вiдкидає його зi свого оточення, залишає фактичним 
уповноваженим по сепаратистських регiонах у сусiднiх країнах – 
Грузiї та Українi. Час вiд часу Сурков нагадує про себе одiозними 
iдеологiчними розробками, як було, примiром, з вiдкриттям у 
Ростовi пам’ятника «героям Донбасу» 17 жовтня, в якому вiн брав 
участь. Чи у випадку з суперечливим оголошенням ватажком 
донецьких бойовикiв Олександром Захарченком про створення 
Малоросiї з центром в Донецьку. Мало в кого виникали сумнiви, 
що така iдея – витвiр персонально донбаського патрона Суркова, 
котрий, як стало вiдомо, до того ж, є кумом Захарченка. 

Те, що чимало росiйських функцiонерiв вiдмежувалися вiд 
малоросiйської авантюри, саме й було проiнтерпретовано 
браком порозумiння мiж Сурковим i Путiним. Так, прес-секретар 
Президента Росiї заявив, що iдея про Малоросiю – «приватна 
iнiцiатива», росiйський переговiрник Борис Гризлов наголосив, 
що вона не вписується в мiнський процес. Схоже, в Кремлi 
далеко не всiм сподобався креатив Суркова. Вже 9 серпня прес-
служба Захарченка повiдомила про вiдмову вiд iдеї створення 
«Малоросiї» (вiд часу її проголошення не минуло й мiсяця). Втiм, 
за однiєю з версiй, скандал навколо цiєї пропозицiї свою функцiю 
виконав –вiдтяг на себе всю iнформацiйну увагу, завдяки чому 
iншi новини проходили непомiченими. До слова, саме 17 липня 
була третя рiчниця збитого пасажирського лiтака MH-17 (iдею 
щодо Малоросiї було оголошено вранцi наступного дня).

ПРЕЗИДЕНТСЬКI ВИБОРИ ТА УКРАЇНА
З грудня в Росiї офiцiйно стартує президентська виборча 
кампанiя. Бiльшiсть росiйських спостерiгачiв погоджуються: 
Україна не вiдiграватиме ключового значення на виборах. Усе, 
що мiг зробити Путiн у цьому контекстi, вiн вже зробив – в очах 
виборцiв вiн залишається «збирачем земель», 80% росiян i досi 
схвально ставляться до анексiї Криму. Тож, схоже, невипадково 
день президентських виборiв у Росiї – 18 березня 2018 року – 
збiгається з рiчницею захоплення пiвострова.

Аналiз iнформпростору (головних полiтичних ток-шоу), 
втiм, доводить: тема України тiєю чи iншою мiрою постiйно 
присутня. Навiть якщо полiттехнологи Кремля не вплiтатимуть 
українського питання в передвиборчу фабулу Путiна, очевидно, 
що цi ж полiттехнологи формують вiдповiдне iнформацiйне тло. 
У полiтичних шоу переважають фактично двi теми: хаос в Українi 
i подвiйнi стандарти Заходу. Вiдповiдно перший наратив має 
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пiдказувати виборцю: Росiя повинна йти еволюцiйним шляхом, 
навiть якщо доведеться пожертвувати демократiєю, позаяк 
революцiя неминуче спричиняє катастрофу. Другий наратив 
утверджує росiйську аудиторiю в думцi, що країна перебуває 
в облозi, а отже – саме час гуртуватися навколо сильного 
лiдера, робити ставку на армiю, при цьому, звiсно, доведеться 
пожертвувати власним добробутом.

Цим двом iдеям, за великим рахунком, було присвячено 
програмний виступ Владiмiра Путiна пiд час Валдайського 
клубу 19 жовтня: «Революцiя – це завжди наслiдок дефiциту 
вiдповiдальностi як тих, хто хотiв би законсервувати, заморозити 
вiджилий, такий, що потребує перебудови порядок речей, 
так i тих, хто прагне пiдбурити змiни, не зупиняючись перед 
громадянськими конфлiктами i руйнiвним протистоянням».

«Росiяни сьогоднi стоять мiж двома виборами: холодильник чи 
телевiзор. Поки вони вибирають телевiзор. Проте настане мить, 
коли кожен замислиться про наслiдки такої безапеляцiйної 
довiри до телекартинки». Таку думку можна почути в українських 
урядових колах, що формують полiтику, зокрема й щодо протидiї 
росiйськiй агресiї. В Українi, таким чином, розумiють: на цьому 
етапi зарано говорити про успiшний вплив мiжнародних санкцiй 
щодо Росiї. Проте в офiцiйному Києвi миротворчу iнiцiативу 
Путiна сприйняли як серйозний доказ того, що санкцiї дiють: 
нехай i шляхом трюкiв, росiйський Президент шукає шляхiв 
порозумiння з Заходом.

Досить несподiвано українську тему на президентських виборах 
у Росiї спровокували заяви Ксенiї Собчак, бiльш вiдомої завдяки 
своєму бекґраунду в шоу-бiзнесi. У гострому тонi вона пiддала 
нищiвнiй критицi Владислава Суркова («Я вважаю, сьогоднi 
в нього на руках кров»). Не менш несподiваною була її заява 
щодо статусу Криму: «Ми порушили слово. Ми порушили 
Будапештський меморандум 1994 року. Ми обiцяли, i ми цiєї 
обiцянки не виконали. З точки зору мiжнародного права, Крим – 
український. Крапка». В українському публiчному дискурсi заяву 
хоча й помiтили, особливого схвалення вона не набула: мало хто 
повiрив у щирiсть Собчак, пригадавши її пасажi вiд весни 2014-го, 
коли вона захоплювалася рiшенням Путiна про анексiю. Лунали 
навiть думки про те, що подiбнi меседжi, напевно, узгодженi 
з Кремлем, iнакше годi пояснити, чому проти Собчак досi не 
порушили кримiнальної справи. Саме у вереснi за такi ж думки 
було оголошено вирок журналiстовi Миколi Семенi, який заявляв, 
що Крим належить саме Українi (йому призначили покарання у 
виглядi двох з половиною рокiв умовно з випробувальним 
термiном на три роки i забороною публiчної дiяльностi).

КОНТРАСТИ ВIДНОСИН
Вiдносинам мiж Україною та Росiєю досi властивий чималий 
ступiнь контрастностi. З одного боку, країни перебувають у 
станi вiйни (хоча в Кремлi цього не визнають), з iншого – деякi 
параметри «двосторонки» зовсiм не характернi для сторiн, що 
воюють. Так, Україна i далi затримує представникiв росiйської 
армiї, яких вiдповiдно до офiцiйної позицiї Росiї не мало би 
бути на територiї сусiдньої країни. Органи влади України i далi 
рапортують про постачання озброєння до окупованих територiй 
Донбасу, про мiлiтаризацiю анексованого Криму. Росiя i далi 
виступає проти постiйної присутностi спостерiгачiв ОБСЄ на лiнiї 
держкордону, попри взятi ще у вереснi 2014 року зобов’язання.

Хоч би якими були миротворчi iнiцiативи Росiї, ситуацiя на 
лiнiї фронту залишається вкрай напруженою. Спостерiгачi 
вiдзначають, щонайменше двi головнi проблеми спричиняють 
вогонь. Перша – рiшення про розведення сторiн гальмується, 
друга – не вiдведено важке озброєння на вiдповiдну дистанцiю. 
Смертi серед цивiльних становили близько 400 осiб (станом на 
жовтень), що на 70% бiльше, нiж за аналогiчний перiод торiк.

Це пов’язано з тим, як розповiдають представники ОБСЄ, що 
бойовики стрiляють з кварталiв, заселених цивiльними (всупереч 
мiжнародному праву). Збройнi сили України змушенi стрiляти 
у вiдповiдь, що спричиняє смертi. При цьому спостерiгачi 
визнають: конфлiкт абсолютно полiтизований (politicized), має 
геополiтичний вимiр, а тому припинити його значно простiше, нiж 
конфлiкт на основi етнiчної чи релiгiйної ворожнечi. 

Спостерiгачi вiдзначають, що факт бодай кiлькагодинного 
припинення вогню свiдчить про те, що озброєнi частини на 
окупованих територiях мають чiтке централiзоване керування. 
«Тому це питання суто наявностi волi сторiн для врегулювання 
(pure will of sides)», – можна почути оцiнки компетентних 
функцiонерiв-iноземцiв, якi часто бувають на лiнiї фронту i 
впливають на сприйняття конфлiкту захiдними урядами. 

При цьому, попри воєнне тло, товарообiг мiж країнами цього 
року зрiс. Iз сiчня по серпень взаємний товарообiг мiж Україною 
i Росiєю становив 7,7 млрд доларiв. У рiчних показниках вiн зрiс 
на 25,7%. Експорт України в Росiю становив 3,047 млрд доларiв – 
зростання на 26,8%.

Україна вагається й щодо запровадження вiзового режиму 
з Росiєю. Влада схиляється до того, що на такий крок iти не 
варто. Одна з головних причин – це завдасть удару насамперед 
по українцях, якi, зокрема, працюють у Росiї, що виявляє 
черговий контраст у вiдносинах. За деякими даними, нинi на 
територiї Росiї перебуває 2,3 млн українських громадян, 1 млн 
з них – перемiщенi особи (вiдповiдно до iнформацiї МЗС Росiї). 
Вiдрiзняються статистичнi данi щодо осiб, якi працюють у Росiї: за 
рiзними даними, торiк у сусiднiй країнi було вiд 170 до 400 тисяч 
трудових мiгрантiв з України. Час вiд часу спалахують дискусiї 
навколо виступiв представникiв українського шоу-бiзнесу в Росiї. 
Попри заборону навеснi цього року, залишався досить високим 
рiвень користування росiйськими соцмережами Вконтакте i 
Одноклассники – 36% i 24% вiдповiдно (станом на липень).

В українських спецслужбах при цьому i далi наголошують: Росiя 
робить акцент не так на вiдкритому воєнному протистояннi, як 
на пiдривнiй, диверсiйнiй дiяльностi для дестабiлiзацiї ситуацiї 
в цiлому. Так, в Українi наприкiнцi жовтня знову заговорили 
про росiйський слiд пiсля вбивства Амiни Окуєвої, дружини 
звинуваченого в замаху на Президента Росiї Путiна чеченця 
Адама Осмаєва. «Росiйський слiд» стає основною версiєю у 
зв’язку з резонансними вбивствами в Українi за останнi три роки. 
Це не завжди сприймається з довiрою в самiй Українi. Можливо 
тому, що представники влади часто зловживали росiйським 
чинником, вiшаючи ярлик «росiйського шпигуна» чи «корисного 
iдiота» на будь-кого, хто не згоден з чинною полiтикою уряду. Це, 
звiсно, створює зручне поле i можливостi для диверсiйної роботи 
iноземних спецслужб: Росiя може прикритися аргументами про 
те, що її постiйно звинувачують безпiдставно, а тому черговi 
закиди не мають значення (навiть якщо будуть обґрунтованими).
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XПодiї у вiдносинах Україна-Росiя (липень–жовтень 2017). Оцiнка в балах

Дата Подiя Бали

18 липня Представники окупацiйного режиму на Донбасi заявили «про створення нової держави Малоросiї». 
Україна звинуватила Росiю в порушеннi мiнських домовленостей.

-1

24 липня Вiдбулася телефонна розмова керiвникiв країн нормандського формату. Петро Порошенко пiдкреслив 
важливiсть введення на Донбас миротворчої мiсiї ООН. 

+1

26 липня Служба безпеки України заблокувала дiяльнiсть журналiстки Марiї Князєвої, яка пiд псевдонiмом 
«Саушкiна» працювала на телеканали «Россия-1» та «Россия-24».

-1

18 серпня Вiзит Путiна до Криму. Нота протесту МЗС України. -2

21 серпня У Мiнську вiдбулася перша зустрiч спецпредставника США Курта Волкера з помiчником президента 
Росiї Владиславом Сурковим щодо врегулювання конфлiкту мiж Україною i Росiєю.

+1

22 серпня Лiдери нормандської четвiрки провели телефоннi переговори, пiд час яких обговорили ситуацiю на 
Донбасi.

+1

1 вересня «Шкiльне перемир’я» було зiрвано. Воєннi дiї не припинилися. -7

5 вересня Президент Росiї заявляє про передачу до ООН проекту резолюцiї про миротворчу мiсiю на Донбасi. +1

6 вересня Україна виступає з критикою iнiцiативи Путiна про миротворцiв на Донбасi. Заявляє про 
неприйнятнiсть росiйських передумов.

-1

22 вересня Росiйський суд окупованого Криму присудив журналiсту Миколi Семенi 2,5 року умовно з забороною 
публiчної дiяльностi.

-1

25 вересня Секретар РНБОУ Турчинов заявив, що пiд час росiйсько-бiлоруських навчань Захiд-2017 Путiн 
продемонстрував готовнiсть до наступальної дiї.

-1

6 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про подовження на рiк термiну дiї закону про особливий порядок 
мiсцевого самоврядування в окремих районах Донецької i Луганської областей.

+1

7 жовтня У Белградi вiдбулася друга зустрiч Волкера i Суркова, на якiй одним з головних питань було 
обговорення мiсiї ООН на Донбасi.

+1

24 жовтня Ксенiя Собчак, яка оголосила про бажання взяти участь у президентських виборах в Росiї, заявила про 
приналежнiсть Криму Українi. У Кремлi розкритикували таку заяву.

-1

25 жовтня Росiя передала Туреччинi полiтичних в’язнiв Iльмi Умерова i Ахтема Чийгоза. +1
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