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МЕТОДОЛОГIЯ ДОСЛIДЖЕННЯ

INDEX

TRUMAN Index є кiлькiсною та якiсною оцiнкою прогресу України у двостороннiх вiдносинах за ключовими
зовнiшньополiтичними напрямами – ЄС, США, Китай, Росiя. Щопiвроку вiдслiдковуємо й поступ України у
вiдносинах iз НАТО. 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.

TRUMAN

У TRUMAN Index представлено монiторинг подiй у зовнiшнiй полiтицi України за кожним iз напрямiв, а також
аналiз пiдходiв країни-партнера (регiону, органiзацiї) 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, телефоннi переговори вищого рiвня (передовсiм, мiж главами держав) – 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.
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BISS (Belarusian Institute for Strategic Studies / Бiлоруський iнститут стратегiчних дослiджень). Джерело: http://belinstitute.eu/ru/tags/индекс
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РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
Останній квартал в українсько-американських відносинах був своєрідним тестом на міцність встановленого вже за адміністрації Трампа
діалогу між Києвом та Вашингтоном. Виник серйозний ризик обнулення багатьох зусиль української сторони на американському напрямі.
Зміна керівництва Ради нацбезпеки та Державного департаменту, попри оптимістичні прогнози Києва, наразі не дала очікуваних
результатів. Дональд Трамп за наявності оновленої команди зміг зайняти самостійнішу лінію, зокрема і в критично важливих для України
питаннях – підтримка США територіальної цілісності України та збереження солідарної трансатлантичної позиції щодо Росії. На тлі заяв
про повернення Росії до G7 та ймовірних висловів щодо належності Криму дещо девальвувалося надходження в Україну довгоочікуваних
комплексів Javelin.
Драйвером діалогу між Україною та США в останньому кварталі був Державний департамент. Відбулося два візити – Курта Волкера та
Весса Мітчелла в Україну. США відвідали Арсен Аваков та Андрій Парубій. Держдепартамент обрав проактивну позицію і це підкріплювали
відповідні заяви його речника – в питанні скасування електронних декларацій для антикорупційних активістів, а згодом щодо створення
Антикорупційного суду.
Значно більше, ніж за часів Обами, складається враження двох американських політик щодо України: США загалом і президента США
зокрема. Схоже, українській стороні за президентства Дональда Трампа варто бути готовою до ефекту «американських гірок» у відносинах
зі Сполученими Штатами: коли позитивні рішення та заяви Вашингтона змінюватимуть негативні.

ХРОНIКА ВIДНОСИН
ПОЛIТИЧНИЙ ДIАЛОГ
В останньому кварталі помітним було уповільнення політичного
діалогу між Україною та США на найвищому рівні. Це,
очевидно, пов’язано передусім з іншими пріоритетами в
зовнішньополітичному порядку денному президента   США
(угода з Іраном, Північна Корея тощо). Питання України, між
тим, актуалізувалося в міру підтвердження Білим Домом намірів
провести саміт на рівні Трампа та Путіна в липні цього року.
Саме у звітний період відбулася зміна радника з питань
національної безпеки США та державного секретаря США.
Номінація на ці посади Джона Болтона та Майка Помпео чітко
підтвердила певні припущення: Трамп планує адаптувати радників
під свою політику, а не свою політику під радників. Деякі експерти,
що обізнані з планами Болтона, від початку стверджували:
для останнього головним завданням буде не нав’язувати свій
порядок денний в Овальному кабінеті, а завоювати довіру Трампа
на новій посаді й імплементувати його політику. Це при тому, що

сама посада радника передбачає надання порад президенту,
а не просто сумлінне виконання його лінії. Помпео за останній
рік здобув репутацію члена адміністрації, що не суперечить
президенту. За припущеннями багатьох експертів, саме цим не
в останню чергу він завоював симпатію Трампа. Але насправді
новий радник з нацбезпеки та держсекретар могли б принести
істотну додану вартість у питанні стримування Росії, якби разом з
міністром оборони Джімом Меттісом кооперували і координували
зусилля для стримування Трампа. Іншими словами, щоб стримати
Росію, потрібен хтось, хто спершу стримає Трампа щодо Росії.
У Києві обидві кандидатури зустріли стримано позитивно.
Репутація «яструбів», яку завоювали Болтон і Помпео зокрема
й щодо путінської Росії, була достатньою для попередніх
висновків, що вони не будуть гіршими за попередників – Герберта
МакМастера, який чудово розумів і докладно вивчав гібридні
загрози Росії, а також Рекса Тіллерсона. Крім того, з Болтоном
вже був налагоджений контакт по лінії його ангажування на
гонорарній основі в заходи Пінчука – щорічну конференцію в

Києві у вересні 2017-го та робочий ланч у Мюнхені в лютому. В
цьому разі не йдеться про  особливу далекоглядність українського
олігарха: з перших днів після президентських виборів у США
медіа називали Болтона одним з кандидатів на важливі посади в
Адміністрації Трампа (зокрема і в Держдепартаменті).
Щодо Помпео, то він, будучи номінованим на посаду
Держсекретаря, але ще залишаючись керівником ЦРУ, навесні
навіть відвідав без афішування Україну, де мав зустрічі з
головними політичними фігурами, що відповідають за безпекові
питання. Інсайдери стверджують: Помпео як майбутній шеф
американської дипломатії хотів особисто познайомитися з
ситуацією в Україні, зокрема в контексті війни на сході (відомо,
що Помпео серйозно готувався до посади Держсекретаря). На
відміну від   його таємного візиту до Північної Кореї, про який
потім активно писала американська преса і президент Трамп  у
Твіттері, про візит в Україну публічно не повідомляли. Лише на
слуханнях у комітеті з закордонних справ Палати представників
у травні Помпео обмовився, що на посаді голови ЦРУ мав
змогу відвідати Донбас, але жодних подробиць не озвучив.
Один з українських високопосадовців, що зустрічався з Помпео,
сказав: його американський співрозмовник мав цікаві ідеї щодо
можливого врегулювання ситуації на Донбасі. А очільник одного
з відомств, який також мав зустріч із Помпео, повідомив не під
запис, що після призначення Болтона і Помпео «ми почуваємося
більш захищено».
Водночас, різка зміна важливих фігур в адміністрації США
поставила Україну (як і багатьох інших партнерів Вашингтона)
перед викликом постійно інвестувати час, ресурси й енергію в
те, щоб вибудовувати персональні стосунки з представниками
адміністрації Трампа, яких будь-коли можуть змінити. Ніколи не
знаєш, хто завтра лишиться, а хто (в кращому разі) працюватиме
в якомусь аналітичному центрі чи університеті. Таких часових
ресурсів було вкладено чимало, зокрема, в розвиток відносин із
держсекретарем Тіллерсоном. Так, під час останньої офіційної
зустрічі на найвищому рівні між США та Україною в січні Петро
Порошенко присвятив чимало часу, щоб розповісти Тіллерсону
про інституційні межі українсько-американських відносин. За
словами українського президента, було навіть домовлено про
проведення Українсько-американської комісії зі стратегічного
партнерства в березні. Нагадаємо, останнє засідання в рамках
цієї комісії відбулося в 2011-му. Українська сторона не втрачає
надії відновити її роботу ще цього року. Проте схильність
нової адміністрації Трампа працювати за нестандартними
шаблонами, часто в обхід дипломатичної практики, не вселяє
великого оптимізму щодо реанімації традиційних дипломатичних
механізмів, а головне – їхньої ефективності.
Сьогодні для нас є важливим, чи збереже посаду міністр оборони
США Джим Меттіс – можливо, головний промоутер України
в нинішньому американському уряді. Останні повідомлення
про невдоволення Трампа темпом виконання його політичних
рішень з боку Пентагону не є достатньо обнадійливими в цьому
контексті. Навіть якщо Меттіс ще певний час залишиться на
посаді, його можливості впливати на президента вкрай обмежені.
Якщо раніше Меттісу де-факто було видано карт-бланш на
розв’язання питань військового/оборонного характеру, нині
простежується тренд на ухвалення одноосібних рішень Білим
Домом (припинення військових навчань з Південною Кореєю
тому приклад). Така ситуація не може не насторожувати Київ.
Ще одна причина, чому призначення Помпео і Болтона викликало
здебільшого позитивні відгуки в кабінетах української влади: обох
цих політиків можна віднести до умовної групи «безпековиків», а
не «реформаторів». Тобто тих, для кого питання безпеки України,
зокрема в контексті агресії Росії, є зрозумілішими і ближчими, ніж
питання реформ та антикорупції. Очевидно, це  могло стати ще
одним неправильним сигналом для тих представників української
влади, яких дратує підхід до України виключно з позиції відповіді
на питання: бореться чи не бореться з корупцією.
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Між тим, користуючись низькою пріоритетністю питання реформ
і антикорупції в Україні особисто для президента Трампа (як і
України загалом), Держдепартамент США в останньому кварталі
обрав дуже чітку й гучну позицію щодо реформ в Україні, зокрема
в царині актикорупції. Особливий наголос було помітно на двох
питаннях: 1) скасування е-декларацій для антикорупційних
активістів (наразі безрезультатно); 2) створення Антикорупційного
суду, згідно з рекомендаціями МВФ. США активно працювали як
по двосторонній лінії, так і по лінії Групи підтримки реформ в
межах G7 (переважно успішно). Низка джерел стверджує: позиція
посольства США в Україні теж набула ваги у Вашингтоні – часто
саме її відображено в публічних заявах Держдепартаменту, яких
за останній квартал щодо України озвучено чимало з різних
приводів (див. Хроніку подій у відносинах).
Боротьба з корупцією в Україні набуває нового значення. Як ми й
передбачали в попередніх випусках TRUMAN Index, навіть якщо
для президента США це питання не має принципово важливого
значення, він може використовувати недостатні зусилля Києва
щодо боротьби з корупцією як привід відмовити йому в підтримці
чи, принаймні, поставити таку підтримку під питання. І вже
ставить, якщо відповідають дійсності його заяви на зустрічі
лідерів G7. У них Трамп на захист своєї позиції щодо повернення
Росії до «сімки» розповідав західним лідерам, що Україна – одна
з найкорумпованіших країн світу.
Досить новим, але важливим напрямом співпраці по
лінії Держдепартаменту США було модераторство з боку
американських дипломатів у врегулюванні кризи в стосунках
між Україною та Угорщиною. Потреба залучити американських
фасилітаторів (у ранзі заступника держсекретаря США Весса
Мітчелла і навіть держсекретаря Майка Помпео) виникла, коли
українські дипломатичні ресурси було вичерпано, а Угорщина й
надалі була налаштована блокувати діалог Україна-НАТО, зокрема
на рівні проведення Комісії Україна-НАТО (КУН) на Брюссельському
саміті Альянсу. Ще в лютому відбулася зустріч Весса Мітчелла з
Павлом Клімкіним та угорським міністром Петером Сійярто. За
даними з дипломатичних джерел, американські переговірники
досить чітко дали зрозуміти, наскільки небажаним є сценарій
подальшого блокування Будапештом відносин Україна-НАТО
і чим це може загрожувати угорсько-американському діалогу.
Начебто   певне пом’якшення позиції Угорщини відбулося лише
в травні, після розмови з угорським міністром ще й Майка
Помпео, хоча Комісія Україна-НАТО розблокована так і не
була. За певною інформацією, українська сторона розглядала
можливість залучення «фасилітаторського» потенціалу США і в
разі подальшої ескалації у відносинах України та Польщі.
Загалом варто зазначити: США всіляко сприяли, щоб Україна
була представлена на саміті НАТО в Брюсселі. Крім розв’язання
питання з Угорщиною, вони брали активну участь у розробці
закону про національну безпеку України (ще одне неформальне
побажання Альянсу для проведення КУН у Брюсселі) і всіляко
заохочували його ухвалення зі збереженням всіх критичних
зауважень з боку НАТО. В середині березня посол США разом
з головою представництва ЄС, головою представництва НАТО в
Україні та головою Консультативної місії Європейського Союзу
в Україні підписала листа до українського керівництва. У ньому
йшлося про те, що низка положень зареєстрованого президентом
законопроекту про національну безпеку України суперечить
практикам Євросоюзу та НАТО. Зокрема, в листі зазначалося,
що законопроект не передбачає парламентського контролю за
діяльністю СБУ.
До речі, саме в цьому звітному періоді з вуст офіційних
представників США за нової адміністрації чи не вперше
пролунала чітка позиція стосовно підтримки членства України
в НАТО. «Ми підтримуємо прагнення України щодо членства
в НАТО», – заявила постійний представник США при НАТО Кей
Бейлі Гатчісон, яка відвідала Київ у квітні.

Попри черговий приїзд Волкера в Україну й обговорення теми
миротворчої місії на переговорах у Києві, візит було присвячено
не поступу у врегулюванні, а насамперед   знайомству з
гуманітарною кризою на Донбасі. Це вперше спецпредставник
США приділив таку увагу саме гуманітарному аспекту конфлікту.
Місія Волкера щодо миротворців на Донбасі ускладнюється не
лише відсутністю реакції і відповідної політичної волі Москви.
В самих Сполучених Штатах теж додалося маловірів у питанні
запровадження такої місії. Новий радник з питань безпеки
Джон Болтон – відомий скептик у ставленні до ООН в цілому, і
її миротворчих місій зокрема. У своїх попередніх інтерв’ю на
цю тему він не приховував негативного ставлення до ідеї місії
на сході України, оцінював її як спосіб заморозити конфлікт,
а не розв’язати його. За деякою інформацією, скептично до
цієї ідеї ставиться й посол США в ООН Ніккі Гейлі та загалом
американська місія в Організації. Без підтримки американського
представництва ООН годі уявити подальший розвиток цієї
ініціативи в ООН у прийнятному для Києва ключі. Бракує підтримки
навіть при тому, що першочергова ідея з миротворчою місією
ООН вже трансформувалася в гнучкішу ідею з миротворчою
місією за мандатом ООН. Це могли помітити ті, хто уважно
стежить за заявами Курта Волкера.
В останні місяці в американських і європейських дипломатичних
та експертних колах активно обговорювали ймовірний перехід
Курта Волкера на іншу посаду. Зокрема, на досить високому рівні
в Державному департаменті. Активно розглядають і заміну його
російського візаві з обговоренням у пресі цілого списку можливих
наступників Суркова. Проте обидва поки залишаються на своїх
місцях.
Також американське посередництво дещо зблідло на тлі певного
пожвавлення щодо врегулювання на Донбасі з німецького
боку. Новий уряд після тривалої коаліціади знову цікавиться
питанням розв’язання конфлікту на сході України – не в останню
чергу завдяки ентузіазму нового міністра закордонних справ
Гайко Мааса, що загорівся ідеєю реанімувати Нормандський
формат. Однак і в США, і в Німеччині розуміють: крім браку
політичної волі з російського боку, є й обмеження на будь-які
компроміси з українського, враховуючи майбутні президентські
та парламентські вибори.
В останньому кварталі у Вашингтоні спостерігали за тим, наскільки
посилення санкцій щодо оточення Путіна та надання летальної
оборонної зброї для України змінить лінію поведінки російського
керівництва на Донбасі. Очевидно, висновки невтішні. Цілком
ймовірно, Путін відчув слабину в американській позиції і після
телефонного запрошення Трампом до двосторонньої зустрічі,
російська сторона плекає надії на розв’язання всіх важливих
питань у форматі тет-а-тет, а не за допомогою спецпредставників.
Після театралізованої миротворчості Трампа на саміті з Кім
Чен Ином побоювання щодо її повторення стосовно України
посилюються.

Проте зауважимо: ще від часів передвиборчої кампанії у Трампа
сформувалося специфічне ставлення до анексії Криму. З одного
боку, він робив відверті заяви про те, що люди в Криму насправді
хотіли бути з Росією, чим опосередковано виправдовував анексію.
З іншого боку, вже кілька років поспіль він нещадно критикує
президента Обаму за те, що дозволив Путіну анексувати Крим.
Навіть на зустрічі з Порошенком торік, за свідченням наших
джерел, він запитав в українського президента щось на кшталт:
«Ви згодні з тим, що Обама подарував Крим Путіну?». Тож якщо
простежити всі заяви Трампа на цю тему – публічні і непублічні
– складається враження, що за ситуацію з Кримом він воліє
засуджувати Обаму, а не Путіна. Зустрічі Трампа та Путіна
небезпечні тим, що на них російських президент може й надалі
нав’язувати Трампу свій наратив щодо державності України
(точніше її приреченості), Криму й розв’язання ситуації на Донбасі.
Позаяк Трамп неодноразово демонстрував, що схильний вірити
Путіну, і останній, судячи з багатьох ознак, залишається для нього
авторитетом, така дискредитаційна кампанія з вуст Путіна може
негативно вплинути на подальші відносини Україна-США.
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В останньому кварталі дещо відійшло на задній план
американське посередництво у розв’язанні конфлікту на сході
України. Одна з причин – відсутність з російського боку відповіді
на пропозиції щодо миротворчої місії, які спецпредставник Курт
Волкер ще в січні передав Владиславу Суркову в Дубаї. Російська
сторона, нагадаємо, обіцяла надати фідбек у березні. Американці
сподівалися, що після президентських виборів у Росії така реакція
надійде. Коли ж стало зрозуміло, що Росія ігнорує місію Волкера,
а самого спецпредставника США близькі до Кремля російські
стратеги звинуватили в «мегафонній дипломатії», Волкер досить
відверто заявив про відсутність відповіді з російського боку.  

В Україні намагалися всіляко применшити значення заяв
Дональда Трампа про доцільність повернення Росії до G7,
а також його ймовірних висловлювань на вечері з лідерами
G7 щодо належності Криму (ними дипломатичні джерела на
умовах анонімності поділилися з виданням Buzzfeed News
і їх не підтвердили, але й не спростували в Білому Домі).
Міністр закордонних справ Павло Клімкін запевнив: слова
американського президента, за його інформацією, вирвано з
контексту й «тиражувати цих дурниць не варто».

TRUMAN

ВРЕГУЛЮВАННЯ НАВКОЛО
ДОНБАСУ ТА КРИМУ

УКРАЇНА В КОНФЛІКТІ США-ЄС
Підзвітний період охарактеризувався напруженням між
Сполученими Штатами та ЄС через вихід Трампа з так званої
Iранської угоди, а також запровадження додаткових мит на
імпорт сталі та алюмінію до США (на рівні 25% та 10% відповідно).
Будь-який підрив трансатлантичної єдності від початку російської
агресії був більш ніж небажаним сценарієм для України, позаяк
ставить під загрозу єдину позицію Заходу щодо дій Росії в Україні
і створює вигідне поле для маневру Путіна.
Україна опинилася в досить складній ситуації, коли будь-якої
миті їй доведеться стати на бік одного з двох найважливіших
партнерів – США або ЄС. Коли йшлося про Iранську угоду,
Україна могла просто не озвучувати своєї позиції. Проте в питанні
тарифів на сталь та алюміній зробити це складніше, бо Україна
сама стала їхньою жертвою ще в березні. Під час зустрічі з
канцлером Німеччини у квітні Порошенко та Меркель домовилися
координувати позицію в цьому питанні.
Важливо зазначити: нові обмежувальні заходи стосуються
20-25% загального експорту української продукції до США за
останні три роки. Продовж них до США експортовано української
металопродукції на суму: 2015 року – $119,6 млн, 2016-го –  
$89,7 млн, 2017 року – $175,6 млн. Водночас Україна не входить
навіть до першої двадцятки експортерів металургійної продукції
до США. Торік вона посіла лише 24 місце з-поміж усіх експортерів з
256 тисячами тонн цієї продукції, що видається досить
непереконливим на тлі майже 6 мільйонів тонн, які експортувала
Канада, чи майже 5 мільйонів тонн, що їх експортувала в США
Бразилія.
Позаяк рішення президента США передбачає можливість
виключення або перегляду ставок додаткового мита для окремих
країн за виконання певних умов (загалом їх п’ять), українська
сторона активно працює в цьому напрямку. Перші переговори з
виключення України з-під дії обмежень відбулися у Вашингтоні на
початку червня. Поки, схоже, Україна має намір наслідувати тактику
японського прем’єра Абе, який заради збереження безпекового
діалогу зі США не вдається до критики протекціоністських заходів
Трампа, на відміну від деяких інших світових лідерів.
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Подiї у вiдносинах Україна-США (березень – червень 2018). Оцiнка в балах
Дата

2 березня

2 березня
8 березня
15 березня
23 березня

31 березня
15 квітня
26 квітня
30 квітня
2-3 травня
14 травня
15 травня

23 травня
25 травня
31 травня

5 червня
14 червня

18 червня

21 червня

28 червня
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Подiя

Державний департамент США схвалив продаж Україні ракет і командно-пускових установок Javelin на
суму 47 млн доларів. Про це йдеться у повідомленні Агентства з питань оборони та безпеки США.
Президент США Дональд Трамп розпорядився подовжити ще на рік санкції проти Росії через її агресію в
Україні.Відповідний указ опубліковано 2 березня на сайті Білого Дому.
США запровадили додаткове мито в розмірі 25% на імпорт сталі та 10% на імпорт алюмінію з різних
країн, зокрема й з України.
США засудили візит президента РФ Володимира Путіна в Севастополь і наголосили на належності
Криму до України. Про це йдеться у заяві представниці Державного департаменту США Гезер Науерт.
Президент США Дональд Трамп підписав Консолідований закон про бюджетні асигнування в 620 млн
700 тис доларів для України, що перевищує торішній кошторис. Зокрема, Пентагону виділено 200 млн
доларів для надання військово-технічної допомоги Україні, що на 50 млн більше за асигнування 2017
року.
Сполучені Штати наполегливо закликають уряд України скасувати законодавство, що вимагає подання
електронних декларацій антикорупційних активістів. Про це йдеться в заяві Державного департаменту
США «Дипломатія в дії».
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прибув з візитом до Вашингтона для зустрічей у Державному
департаменті та ФБР.
Офіс торговельного представника США «призупинив дію Генералізованої системи преференцій (GSP)»
для певних позицій українського експорту, внаслідок чого Україна втратила можливість безмитно
експортувати до США 155 товарних позицій.
Офіційний представник Державного департаменту США у відповідь на запит «Радіо Свобода» заявив,
що  протиракетні комплекси Javelin вже доставлено в Україну. Згодом це підтвердив у своєму Твіттераккаунті й Президент України Петро Порошенко.
Україну з візитом відвідав помічник Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Весс Мітчелл.
Заявлена мета візиту – «обговорити реформи та висловити підтримку США Україні».
В Україні з сьомим візитом перебував спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер. Мета
приїзду – познайомитися з ситуацією на Донбасі й дізнатися більше про гуманітарну кризу в регіоні.
На прес-конференції за участю заступника адміністратора і керівника Бюро Аґенції США з
міжнародного розвитку (USAID) у справах країн Європи та Євразії Брока Бірмана, спеціального
представника Держдепартаменту США Курта Волкера і посла США в Україні Марі Йованович
оголошено про надання Україні додаткової допомоги в розмірі 125 млн доларів.
Британська компанія BBC з посиланням на власні джерела повідомила, що особистий адвокат Дональда
Трампа Майкл Коен отримав секретний платіж у 400 або 600 тис доларів за організацію першої зустрічі
між Петром Порошенком та Дональдом Трампом у червні минулого року.
Палата представників Конгресу США ухвалила проект бюджету-2019 на потреби оборони, в якому
передбачено виділення 250 млн доларів на безпекову допомогу Україні (це на 100 млн більше, ніж
Палата представників пропонувала виділити на ці ж потреби в бюджеті на 2018 рік).
Держсекретар США Майк Помпео на зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто пояснив важливість
підтримки взаємодії України з НАТО на тлі російської агресії.
Про це йдеться в заяві речниці Державного департаменту США Гезер Науерт за підсумками зустрічі
Помпео та Сійярто у Вашингтоні.
США нагадали про потребу створення Україною справді незалежного антикорупційного суду й
наголосили: відповідне законодавство має задовольняти МВФ.
Про це йдеться у заяві речниці Державного департаменту США Гезер Науерт.
За повідомленням BuzzFeed News із посиланням на два джерела в дипломатичних колах, президент
США Дональд Трамп на вечері з лідерами G7 у Канаді заявив, що Крим є російським, позаяк усі жителі
півострова розмовляють російською.
Прес-секретар Білого Дому Сара Сандерс 15 червня повідомила на брифінгу, що їй невідомо про
подібну заяву президента.
Держдепартамент США глибоко стурбований зростанням кількості політичних та релігійних в’язнів у
Росії та закликає РФ терміново звільнити цих людей.
Про це йдеться у заяві для преси, яку опубліковано на сайті Державного департаменту в понеділок.
«Ми особливо стурбовані здоров’ям чотирьох незаконно ув’язнених українців, які нині голодують, –
Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Олександра Шумкова та Володимира Балуха», – йдеться в заяві
Держдепу.
Держдеп у своїй заяві привітав Україну з ухваленням закону про Антикорупційний суд: «Ми задоволені
тим, що це важливе законодавство здобуло широку підтримку у Верховній Раді й було проголосоване».
Державний департамент також привітав заяву директора-розпорядника МВФ Крістін Лаґард, яка
напередодні закликала Україну підтримати правки до законодавства про Антикорупційний суд.
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій спільно з головами парламентів Грузії, Молдови, Литви
та віце-спікером Сенату Польщі провів зустріч зі спікером Палати Представників Конгресу США Полом
Раяном. Зустріч відбулася в рамках ініціативи спікера ВР України, щоб голови парламентів держав, які
межують з Росією та мають окуповані російським агресором території, спільно відвідали Вашингтон і
розповіли американським колегам про загрози та виклики російської агресії.
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РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
Упродовж досліджуваного періоду відносини між Україною та ЄС залишалися дуже насиченими. На відміну від попереднього кварталу,
цього разу співпраця була зосереджена на конкретних питаннях і носила часто технічний характер, із меншим акцентом на політичних та
публічних заявах, з більшим – на практичних процесах. У цьому кварталі увагу було здебільшого сфокусовано на двох вимірах: підготовці
до саміту Україна-ЄС та ухваленні законодавства для створення Антикорупційного суду.
Підготовка до саміту була досить складна через потребу обговорити чималу кількість різноманітних питань. З-поміж основних – нова
програма макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро та вимоги ЄС для надання цих коштів. Крім того, було ретельно опрацьовано
чотири союзи, які Президент Порошенко запропонував на саміті ЄС «Східне партнерство» в листопаді 2017-го (Енергетичний, Цифровий,
Митний та Асоціація з Шенгенською зоною), проте майбутнє цих проектів є невизначеним. Окремо варто згадати «Північний потік-2», що
посідає чільне місце в українському порядку денному. Втім, Києву поки не вдалося досягти успіху в припиненні проекту.
Ухвалення законодавства для створення Антикорупційного суду (АКС) є важливою сходинкою у відносинах з Євросоюзом та
міжнародними установами. Антикорупційний суд дасть новий поштовх взаєминам з ЄС, МВФ та іншими міжнародними партнерами, які
можуть забезпечити вкрай потрібну підтримку реформ та допомогти реагувати на виклики, що постають перед Україною. Однак процес
ухвалення складний. І хоча результат позитивний, потрібні доопрацювання. Одне слово, відносини між Києвом і Брюсселем просунулися
вперед, незважаючи на відсутність згоди щодо певних питань між ними.

ХРОНIКА ВIДНОСИН
ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
ТА УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ
Політичний діалог між Україною та ЄС був надзвичайно
напружений та охоплював широке коло питань впродовж
досліджуваного періоду. Примітно, що чимало уваги приділяли
напрямку українських реформ; складалося враження, що питання
реформ більше непокоїть міжнародну спільноту та ЄС. У Брюсселі
знову почастішав вислів «втома від України». Втім, за словами
одного високопосадовця, поняття «втома» відійшло в минуле й
перетворилося на «алергію від України». Проблема в тім, що на
відміну від торішньої критики на адресу України з вуст окремих
єврочиновників, цьогоріч навіть найкращі друзі України в ЄС є
більш скептичними. Їхня мета – не образити Україну негативними
коментарями, а попередити українців, щоб були уважнішими й
менш самовпевненими у двосторонніх взаєминах. З іншого боку,
посилена стурбованість щодо України поки не мала наслідків для
офіційних відносин.
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Напруження у відносинах між Україною та ЄС відчувається
на всіх рівнях, зокрема й найвищому. Приміром, за словами
інсайдерів, зустріч верховної представниці ЄС Федеріки Могеріні
з Президентом Петром Порошенком у Києві була напружена і
стала продовженням серії «важких» зустрічей між Порошенком
та Могеріні. Представниця ЄС не відвідувала Україну майже три
роки й багатьох з українського боку обурювало, що Україна не була
її пріоритетом, на відміну від інших, здавалося б, менш значущих
країн. Фактично, Порошенко відкрито зізнався Могеріні, що давно
чекав її візиту. До слова, Верховна представниця ЄС прибула до
України без якогось особливого приводу. Деякі українські політики
висловили невдоволення тим, що Могеріні не скористалася
можливістю відвідати Східну Україну, інтерпретуючи це як знак
байдужості до російської агресії.
Втім, з ухваленням законодавства про створення
Антикорупційного суду Україна має гарну можливість покращити
діалог з Євросоюзом, адже це є важливою сходинкою у

Інші питання порядку денного – наступна програма
макрофінансової допомоги від ЄС, яку проаналізовано нижче, та
чотири запропоновані Україною союзи: Цифровий, Енергетичний,
Митний та Асоціація з Шенгенською зоною. За словами
співрозмовника в Брюсселі, позиція ЄС щодо пропозицій України
є зрозумілою. Цифровий союз, оцінка економічної доцільності
якого була позитивна, має найвищі шанси. Позитивними є й
відгуки щодо Енергетичного союзу. Проте Митний союз та
Асоціацію з Шенґенською зоною поки оцінюють більш негативно.
Україна теж має питання, які хоче винести на порядок денний.
З одного боку, її не влаштовує позиція ЄС щодо Енергетичного
союзу. За інформацією українського джерела, Київ виконав 80%
зобов’язань перед ЄС з реформування енергетичного сектору.
Основною проблемою є анбандлінґ Нафтогазу (відокремлення
діяльності з транспортування природного газу від видобутку і
постачання природного газу та електричної енергії), державного
нафтогазового конгломерату. Та, схоже, ЄС не хоче бачити
Україну частиною Енергетичного союзу, адже тоді Брюсселю
доведеться захищати її інтереси в енергетичному секторі. Це був
би неабиякий тягар для ЄС і потенційне джерело протистояння з
Росією у питаннях енергетики.
Новинкою цього саміту Україна-ЄС стало обговорення Києвом і
Брюсселем результатів імплементації їхніх зобов’язань в рамках
Угоди про асоціацію. Україна наполягала на цьому, бо Угода про
асоціацію – документ, що має втілюватися двома сторонами, й
обидві, принаймні юридично, є рівними.
Чимало уваги приділено спільній заяві за результатами саміту.
Останній саміт 2017 року завершився без спільної заяви: попри те,
що драфт був дуже деталізований й далекоглядний, сторонам не
вдалося її ухвалити через положення про визнання європейських
прагнень України. Цьогоріч обидві сторони виявилися більш
готовими до компромісів, тож спільну заяву ухвалили. Це особливо
важливо, адже цей саміт є останнім перед президентськими
виборами, тож нинішній голова держави прагнув (і йому вдалося)
отримати позитивний документ для посилення власних позицій
у внутрішній політиці й поліпшення власного образу єдиного
насправді проєвропейського та реформаторського політика.
Були сигнали про те, що Україна прагнула включити до спільної
заяви визнання Росії агресором та переконати ЄС взяти на себе
провідну роль у сприянні та розвитку миротворчої місії ООН на
сході України. Схоже, Київ хотів обговорити ці питання ще на Раді
ЄС 19 березня 2018 року. Також розглядали безпекові питання в
межах виконання Мінських угод чи, точніше, їхнє невиконання.
Зрештою, не всі питання було внесено до фінальної спільної
заяви, проте головним українським досягненням стало визнання
Росії агресором.
Проект «Північний потік-2», що має вагомий політичний вимір,
теж обговорювали на саміті. Позиція ЄС полягає у гарантованому
транспортуванні мінімального обсягу газу Україною. На практиці
це мають здійснювати через підряд газотранспортної системи
під керівництвом міжнародного консорціуму з залученням
Німеччини як гаранта виконання Росією своїх зобов’язань.
Неофіційно джерела в Брюсселі визнають: «Північний потік-2»
буде реалізовано й Україна втратить свій основний транзит. Деякі
члени ЄС, певно, намагатимуться відтермінувати проект, зробити
його вартіснішим, особливо Данія та Польща. Теоретично,
є два шляхи припинення проекту. Перший – помістити
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«Північний потік-2» у законодавче поле ЄС, тоді його управління
здійснюватиметься Європейським Союзом, що надасть членам
ЄС більше важелів впливу. Інший, реалістичніший, – залучити
до проекту США через накладання санкцій на компанії-учасниці,
адже необхідне законодавство ухвалено Конгресом торік. Це
істотно збільшить ризики, що пов’язані з «Північним потоком-2»,
і фінансове навантаження, яке потенційно зробить проект
неприбутковим. Наразі видається, що чиновники ЄС не надто
схильні до будь-якого зі сценаріїв, натомість наполягають на
анбандлінґу Нафтогазу і цілковитій незалежності українського
енергетичного регулятора.
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двосторонніх відносинах. Президент Порошенко представив його
як головну перемогу на саміті Україна-ЄС, що відбувся 9 липня
в Брюсселі. Крім ухвалення законодавчої бази, Президент мав
виконати обіцянку щодо скасування обов’язкових декларацій для
антикорупційних активістів. Проте Верховна Рада не спромоглася
внести необхідні правки до закону на початку квітня, тож нині це
питання, очевидно, є зобов’язанням, а не джерелом впливу на
перемовинах.

Серед питань, що привернули особливу увагу громадськості, –
доручення Президента підготувати поправки до Конституції, які
закріплять прагнення України до членства в ЄС і НАТО. Експерти в
Україні зазначають: такі поправки, зазвичай, має бути прописано
в першому розділі Основного Закону. Проте для цього потрібні
300 голосів у Верховній Раді та референдум, проведення якого
наразі є неможливим через відсутність відповідного закону. Крім
того, буде складно мобілізувати українських виборців для участі
у референдумі з такого питання. Простіше внести європейські
та євроатлантичні прагнення до преамбули Конституції, що
все ж потребує 300 голосів у Раді, але без референдуму. Поки
Президент не вніс пропозиції змінити Конституцію, бо, за словами
одного з депутатів, не має достатньої кількості голосів.
У червні 2018 року Україна святкувала рік безвізового режиму
з ЄС. За даними Державної прикордонної служби, майже
20,3 млн українців відвідали ЄС, близько 4,8 млн – з біометричними
паспортами, понад 555 тис громадян України скористалися всіма
перевагами безвізового режиму впродовж перших 12 місяців.
Цьогоріч прикордонники ЄС відмовили у в’їзді 44 тис українців.
Відносини між Україною та ЄС у царині торгівлі й надалі
зміцнювалися. Україна вже використала всі квоти на мед,
солод, пшеницю, кукурудзу, перероблені помідори, виноградний
і яблучний соки. Інші, як от на крупи й борошно, теж майже
вичерпано. Серед великих досягнень – найбільший експорт яєць
до ЄС з України, що становить 38% загального обсягу. Загалом
ЄС залишився найбільшим торговельним партнером для України,
імпортувавши 42,9% української продукції за перші чотири місяці
2018 року.

ФІНАНСУВАННЯ ЄС
І МАКРОФІНАНСОВА ДОПОМОГА
Євросоюз є важливим джерелом фінансування реформ та
проектів в Україні. Нині в ЄС точаться дискусії довкола наступного
бюджету. Є два аспекти: 1) горизонтальне фінансування, котре
захищає Могеріні, за яке змагаються всі, без чітких правил і
зі складним розумінням того, як воно працює; 2) вертикальне
фінансування, яке визначено для кожної країни чи групи країн, за
якого виплати здійснюють, коли країни відповідають вимогам. В
обох випадках, схоже, ЄС прагнутиме зробити своє фінансування
комплементарним, а не інструментальним.
Проте перш ніж Україна зможе отримати доступ до фінансування
з наступного бюджету, Київ отримає хоч невелику, та вигоду з
інших фондів ЄС. Посадовці Євросоюзу часто зазначали, навіть
публічно, що спроможність ЄС надавати фінансову допомогу
Україні перевищує її можливість використати ці кошти. За
деякими джерелами, з 2014 року Україна не змогла освоїти
5 млрд євро, які були готові надати іноземні донори. За словами
української сторони, загальна сума є нижчою. Однак існування
проблеми визнають. Це створює серйозний бар’єр у мобілізації
міжнародної спільноти для «Європейського інвестиційного плану
для України», який ще називають Планом Маршалла.
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Між тим, Україна спромоглася заручитися макрофінансовою
допомогою (МФД) з ЄС в рамках нової програми, за яку вже
проголосували відповідні інституції Євросоюзу, і яка була
представлена на саміті Україна-ЄС. Наразі Україна отримала
позики в розмірі 2,81 млрд євро, з них 1,61 млрд євро надано в
межах двох попередніх програм МФД та 1,2 млрд євро – в межах
третьої програми МФД. Останню гаряче обговорювали в Україні,
позаяк Київ втратив третій транш у розмірі 600 млн євро через
невиконання всіх погоджених умов. Фактично, Україна виконала
чимало – 17 з 21 умови, проте важливішими були чотири вимоги,
що залишилися нереалізованими. Зокрема, мораторій на експорт
необробленої деревини та автоматична перевірка електронних
декларацій.
Нова програма макрофінансової допомоги становить 1 млрд
євро і, на відміну від торішніх заяв Президента Порошенка,
відрізнятиметься від попередньої в 1,8 млрд євро. Її ухвалено
з огляду на кілька чинників, включно зі статусом української
програми з МВФ. Вимоги, що увійдуть до Меморандуму
між Україною та ЄС щодо макрофінансової допомоги, поки
невідомі. Проте, очевидно, ЄС і надалі вимагатиме виконання
домовленостей, які не реалізовано в рамках попередньої
програми, за винятком мораторію на експорт необробленої
деревини. Україна сподівається на отримання першого траншу у
вересні 2018 року, однак впевненості немає, адже, на відміну від
попередньої програми, кошти надійдуть лише в разі виконання
всіх умов. Проте Київ має достатньо часу, позаяк макрофінансову
допомогу розтягнуто на 30 місяців. Попри те, що програма – це
позика, Україна ефективно користуватиметься цими фінансами
впродовж наступних 15 років безкоштовно, бо відсоткова ставка
є неістотною.
Скасування мораторію на експорт необробленої деревини навряд
чи буде серед умов нової програми макрофінансової допомоги.
У Верховній Раді для цього недостатньо голосів, і малоймовірно,
що до виборів їх буде достатньо. За рішенням ЄС, сенсу для цієї
умови в рамках програми макрофінансової допомоги немає,
адже її не буде виконано і Україна не матиме достатньо стимулів
для реалізації інших вимог, якщо фінансування й так не буде.
Попри мораторій, експорт необробленої деревини частково
тривав. За офіційною статистикою, Україна 2017-го експортувала
лише 2 тонни необробленої деревини, тоді як статистика
Євросоюзу показує імпорт в ЄС 447 тонн нашої необробленої
деревини. Різниця становить 445 тонн. Це свідчить, що Україна не
припиняє експорту, класифікуючи деревину як дрова, а її митниця
має особливий підхід до цього питання.
Для розв’язання проблеми ЄС застосовуватиме передбачену
Угодою про асоціацію арбітражну процедуру, яка є обов’язковою
після першої рекомендації. Процедура розпочинається щойно
збереться група з 15 арбітрів: 5 з України, 5 з ЄС та 5 нейтральних
осіб, погоджених обома сторонами, але не пов’язаних із жодною
з них. Групу ЄС зібрано, нейтральних арбітрів визначено, а
Україна призначила 4 з 5 представників. Позаяк призначення
останнього Президентом України Порошенком затяглося майже
на рік, в ЄС запропонували розпочати процедуру арбітражу
в неповному складі й долучити п’ятого арбітра України до
процесу одразу після його обрання. За певною інформацією,
якщо Україна не погоджуватиметься з рішенням, яке ухвалено
в неповному складі, ЄС може відкрити панель у рамках СОТ, що
може мати погані наслідки для України в разі програшу. Хай
там як, можливість включення СОТ до участі в спорі згадано в
листі комісара ЄС з питань торгівлі Сесілії Мальмстрьом. Спір
у СОТ може неабияк зашкодити іміджу України. Ба більше, інші
країни можуть приєднатися до суперечки й матимуть право на
відшкодування, навіть якщо не постраждали від українського
мораторію. Зрештою, Україна може відчути складнощі під час
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отримання нульових тарифних квот та інших потенційних вигод
від Угоди про асоціацію.
Інший механізм фінансування, який запропонував єврокомісар
Йоганнес Ган, – надання Києву 50 млн євро в обмін на реформи.
Ган назвав програму контрактом «Реформи в обмін на інвестиції»,
який може бути частиною нового Плану зовнішніх інвестицій ЄС.
За словами єврокомісара, метою ґранту є покращення роботи
українського фінансового ринку: його може бути використано
як стартовий капітал для залучення позик від міжнародних
фінансових організацій та як гарантії.
Проте це можливо лише в разі виконання Києвом трьох вимог:
цілковитої незалежності Національної комісії, що здійснює
державне регулювання в галузях енергетики та комунальних
послуг; наявності постійного і незалежного бізнес-омбудсмена;
скасування декларацій для громадських активістів, які працюють
у царині боротьби з корупцією. Усі три вимоги спрямовано на
зміцнення довіри до України. Пропозицію комісара Гана не до
кінця зрозуміли в Україні, здебільшого через невідповідність
розміру вимог та відносно невеликої суми грошей. Деякі
дипломати ЄС у Києві не поділяють думки Гана.
Зрештою, ситуація з комісаром Ганом є ширшою. Схоже, він
змістив акценти у своїй роботі з України й зосередив увагу
на Західних Балканах. Як зазначили в Брюсселі, радники
рекомендували йому сфокусуватися на цьому регіоні в разі
відсутності прориву в Україні. Натомість, він має шанс залишити
певний спадок на Балканах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РЕФОРМ
Питання реформ і досі є пріоритетом у відносинах між Україною
та ЄС. Як і раніше, чиновники Євросоюзу відзначили істотний
опір здійсненню реформ у Верховній Раді й частково в самому
уряді. Вагомим розчаруванням є те, що за чотири роки жодна
«велика рибина» не сіла до в’язниці, тож антикорупційна
реформа залишається на вершечку списку пріоритетів. Попри
наближення виборів, ЄС і далі докладає зусиль у галузі боротьби
з корупцією, розуміючи потребу діяти таким чином, щоб не
створювати майданчику для популістських сил, тим більше, якщо
ті спекулюють на антикорупційних питаннях.
Основною реформою в процесі євроінтеграції упродовж
моніторингового періоду було створення Антикорупційного
суду. Попри вкрай складний процес, закон набрав 317 голосів.
По-перше, депутати внесли до нього 1927 поправок й усі вони
підлягали обговоренню, та 4 альтернативні законопроекти до вже
запропонованого Президентом. Після подання президентського
законопроекту полилася хвиля критики з боку ЄС, G7 та інших
міжнародних партнерів, які стверджували, що законопроект не
відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії.
По-друге, тривалим був процес перемовин між Верховною
Радою та Венеціанською комісією з метою узгодити положення
й формулювання закону. Спочатку більшість рекомендацій
Венеціанської комісії було погоджено. Основну розбіжність
спричинили повноваження Громадської ради міжнародних
експертів. Здебільшого це стосувалося їхнього права вето
в процесі відбору окремих суддів до антикорупційного суду.
Ще складнішими виявилися перемовини з МВФ. Із джерел
відомо, що Президент Порошенко декілька разів обговорював
телефоном можливі компроміси з головою МВФ Крістін Лагард.
По-третє, зміст узгодженої формули полягає в тім, щоб у разі
незгоди принаймні 3 з 6 членів Ради міжнародних експертів
із запропонованими Вищою кваліфікаційною комісією суддів
кандидатами, на рішення можна було б накласти вето. Після
цього відбувається обговорення кандидатів на спеціальній
зустрічі Ради й Комісії. Якщо більшість учасників чи принаймні

Перед голосуванням Президент Порошенко прибув до Ради, щоб
підтримати законопроект і заохотити депутатів до голосування
«за». Він підкреслив: законопроект цілком відповідає
рекомендаціям Венеціанської комісії. Більшість країн та інституцій
привітали успішне голосування того ж дня, крім Європейського
Союзу. Він взяв волевиявлення до уваги, але наголосив, що
висловить позицію після перегляду законопроекту, бо той містить
забагато поправок, а «диявол ховається в деталях».
ЄС недарма чекав офіційної публікації закону, позаяк фінальна
версія містила суперечливе положення щодо кримінальних справ,
які вже розглядають у судах нижчого рівня. Вони не підлягали
перегляду в Антикорупційному суді, й апеляції у цих справах мали
б розглядати у звичайних судах, навіть попри початок роботи АКС.
Цікаво, що це правило було внесено до перехідних положень.
Спільно з МВФ і Венеціанською комісією ЄС зажадав негайної
заміни суперечливого положення. Процес перемовин тривав і під
час публікації цього звіту.
Вже звичною є й інша антикорупційна реформа, яку обговорюють
ЄС та Україна: Національне агентство з питань запобігання

Кепсько, адже НАЗК, схоже, використовуватимуть з політичною
метою, попереджають експерти галузі. За їхніми прогнозами, воно,
зрештою, перевірятиме «незручних» людей. Нині в ЄС стурбовані
тим, що НАЗК як політичний інструмент використовуватимуть на
наступних виборах, щоб дискваліфікувати чи дискредитувати
певних політиків і, за словами одного з джерел, ознаки цього
вже є. У ЄС НАЗК вважають катастрофою. Законопроекти для
реформування НАЗК було внесено до Ради понад рік тому, але
процес затягують і досі. В ЄС також очікують незалежної оцінки
системи верифікації.
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корупції (НАЗК). Дехто критикує брак тиску з боку ЄС для
належного функціонування НАЗК. Проте Євросоюз не може
мати забагато пріоритетів, нині його увагу зосереджено довкола
Антикорупційного суду, зазначив член делегації ЄС до України.
НАЗК там фігурує, але не є нагальним питанням. Пріоритетом
для Європейсього Союзу є встановлення єдиного правового
поля, лише тоді можна буде зосередитися на його дотриманні.
НАЗК без Антикорупційного суду буде марним, як і електронні
декларації без належного функціонування НАЗК.
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половина членів Ради не підтримує кандидата, той вибуває
зі змагань. Також Рада має право на проведення співбесід із
кандидатами. Зрештою, суд має бути сформований за 12 місяців
і розпочати роботу після обрання щонайменше 35 суддів.

Найбільше роздратування Євросоюзу стосується нескасування
електронних декларацій для активістів громадянського
суспільства, що борються з корупцією. Деякі експерти зазначили:
цю поправку може анулювати рішення суду, що істотно спростить
завдання.

Подiї у вiдносинах Україна-ЄС (березень – червень 2018). Оцiнка в балах
Дата

Подiя

Бали

9 березня

Єврокомісія запропонувала макрофінансову допомогу в розмірі 1 млрд євро.

+1

11-12 березня

Верховна представниця ЄС Федеріка Могеріні відвідала Київ.

+3

12 березня

ЄС подовжила санкції проти 150 чиновників і 38 російських компаній на шість місяців.

+4

16 березня

Заява Верховної представниці Федеріки Могеріні стосовно позиції ЄС щодо Автономної Республіки
Крим і міста Севастополя.

+1

19 березня

Обговорення ситуації в Україні Радою Євросоюзу із закордонних справ.

+2

20 березня

Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний закон «Про стратегічну екологічну оцінку».

+1

22 березня

Європарламентарі закликають Україну зосередитися на боротьбі з корупцією задля уникнення пасток.

-1

28 березня

Заява Єврокомісара Гана щодо поширення вимоги подання електронних декларацій на громадських
активістів.

-1

28 березня

Україна та ЄС підписали «дорожню карту» інтеграції промисловості.

+2

17 квітня

46 депутатів Європарламенту підписали листа про дипломатичний бойкот ЧС-2018 у Росії.

+1

18-19 квітня

Засідання Парламентського комітету Асоціації Україна-ЄС у Страсбурзі.

+2

19 квітня

Підписано угоду між урядом України та Німеччиною на отримання 9 млн євро для забезпечення
житлом внутрішньо переміщених осіб.

+4

25 квітня

Уряд України затвердив Стратегію комунікації в царині європейської інтеграції.

+2

11 травня

Комітет постійних представників ухвалив обмежувальні заходи щодо дій, які спрямовано на підрив
територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

+2

15 травня

Заява Європейської служби зовнішніх справ щодо часткового відкриття Керченського мосту.

+1

22-23 травня

Візит Єврокомісара Йоганнеса Гана до України.

+2

29 травня

Україна та ЄС підписали угоду про співпрацю в космічній галузі за програмою Copernicus.

+1

29 травня

Рада ЄС схвалила макрофінансову допомогу Україні.

+1

7 червня

Верховна Рада проголосувала за створення Антикорупційного суду.

+3

13 червня

Європарламент підтримав виділення Україні макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.

+1

14 червня

Європарламент ухвалив резолюцію щодо Росії із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

+2

18 червня

ЄС подовжив санкції на рік за незаконну анексію Криму та Севастополя.

+4

26 червня

Рада ЄС затвердила виділення Україні макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.

+5
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РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
Українсько-китайські взаємини в березні-червні 2018 року залишалися важливим напрямом зовнішньої політики України. Він, з одного
боку, істотно впливає на подальший розвиток української економіки та соціально-економічне зростання українських регіонів, а з іншого
– й досі залишається поза увагою української політичної еліти. Китай традиційно дистанціюється від внутрішньополітичного життя інших
країн, навіть власних стратегічних партнерів. Тож наближення президентських та парламентських виборів в Україні неминуче послаблює
двосторонній політичний діалог, який на тлі активної взаємодії України із США та ЄС видається млявим і позбавленим будь-якої інтриги. У
вітчизняному експертно-аналітичному середовищі навіть заговорили про «стагнацію українсько-китайських відносин» у першій половині
2018 року.
Наразі актуальними завданнями для української дипломатії залишається організація та підготовка візиту на найвищому рівні. Прямі
переговори Президента України та Голови КНР мають стати найважливішою подією української зовнішньої політики, зокрема на
азійському напрямку, незалежно від внутрішньополітичної ситуації в Україні.
Аналіз двосторонньої міждержавної взаємодії свідчить про збереження позитивної динаміки в контактах керівників міністерств та
відомств України та Китаю. З огляду на це варто відзначити дві тенденції. Перша: на відомчому рівні склалося правильне розуміння
ролі Китаю у забезпеченні завдань розвитку та модернізації української промисловості та сільського господарства. Наші чиновники
безпосередньо пов’язують майбутнє своїх галузей із поглибленням співпраці з Піднебесною. Інша тенденція свідчить про поступову
конкретизацію українсько-китайського економічного співробітництва, коли на зміну гаслам про «дорожні карти» приходить повсякденна
робота над реальними двосторонніми проектами.
Протягом зазначеного періоду наочно проявилася важлива особливість українського підходу до взаємин із Піднебесною. Якщо
з китайського боку функцію модератора двосторонньої співпраці виконують відповідні державні органи КНР на чолі з МЗС, то з
українського відносинами з Китаєм опікується громадянське суспільство в особі науково-експертного співтовариства. Цим, зокрема,
пояснюється численність двосторонніх заходів, у яких українськими співорганізаторами були НАНУ, Асоціація китаєзнавців України, ТПП
України, аналітичні та дослідницькі центри.
Також варто зазначити, що у випадку з Китаєм гуманітарний напрямок двосторонньої співпраці певним чином компенсує кволість
державних структур, які мали б виконувати роль локомотива подальшого розвитку відносин.
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ХРОНIКА ВIДНОСИН
ПОЛIТИЧНI ВIДНОСИНИ
У політичній площині українсько-китайських міждержавних
відносин у березні-червні 2018 року відбулася єдина подія.
11 червня в МЗС КНР керівник Головного департаменту зовнішньої
політики та євроінтеграції Адміністрації Президента України Ігор
Жовква зустрівся з помічником (у ранзі заступника) Міністра
закордонних справ КНР Чжаном Ханьхуеєм. Сторони обговорили
важливість обмінів на найвищому і високому рівнях, активізацію
співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, туризму, участь України
в китайській ініціативі «Один пояс, один шлях» тощо. Українська
сторона наголосила, що керівники держави працюють над
ефективною реалізацію реформ, боротьбою з корупцією, а
також протистоянням російській агресії. Китайський представник
зазначив, що Китай готовий долучитися до інтенсифікації
економічного розвитку нашої країни та максимально сприяти
взаємовигідній співпраці.
Цікавою стала міжнародна оцінка перспектив українськокитайського співробітництва. 13 березня міністр інфраструктури
Польщі Анджей Адамчик на XI Форумі Європа-Україна заявив:
для Польщі важлива участь України в «Новому шовковому
шляху». За його словами, Польща має чималі надії щодо
українського проекту GO Highway, який започатковано торік. Він
зазначив, що ця ініціатива може стати продовженням польської
швидкісної автомагістралі A4 в Україні. Це дасть змогу безпечно
транспортувати вантажі з Китаю та України, а також інших
держав до Європи і в зворотному напрямку – з Європи на Схід.
Варто звернути увагу на офіційну інформацію про торговельноекономічну співпрацю України та Китаю. 24 квітня в Міністерстві
економічного розвитку і торгівлі України повідомили, що
Китайська Народна Республіка посідає друге місце в ТОП20 переліку перспективних ринків для експорту української
продукції за підсумками 2017 року. Частка товарообігу з КНР у
зовнішній торгівлі України торік становила 8,28% від загального
товарообігу. За даними міністерства та Держстату, торгівля з КНР
залишається стратегічно важливим напрямом для України. 2017го двосторонній товарообіг становив 7,7 млрд доларів і зріс на
17,9%. Зокрема експорт товарів з України до Китаю зріс на 11,3%.
Імпорт китайських товарів в Україну зріс на 20,5%. Негативне
сальдо для нас за цей період становило 3,6 млрд доларів. Станом
на 31 грудня 2017-го в економіку України залучено 18,2 млн
доларів китайських інвестицій або 0,04% від загального обсягу
інвестицій. З початку року цей показник зріс на 1,7 млн доларів.

ВЗАЄМОДІЯ НА РІВНІ МІНІСТЕРСТВ
ТА ВІДОМСТВ
Надзвичайний та Повноважний Посол КНР в Україні пан Ду Вей
під час урочистого святкування Дня науки в Міністерстві освіти і
науки України підкреслив важливість розвитку науково-технічної
та інноваційної співпраці. Міністр освіти і науки України Лілія
Гриневич вручила офіційну подяку відомства послу Ду Вею за
його внесок у розвиток двосторонньої взаємодії в науковотехнічній царині.
В рамках укладеного Меморандуму про співпрацю в галузі
ринків іпотечного кредитування, лізингу та будівництва
доступного житла в Державній іпотечній установі України
відбулася зустріч з китайськими партнерами, які беруть участь
у реалізації інвестиційного проекту ДІУ «Забезпечення житлом
на умовах фінансового лізингу або іпотечного кредитування».
До складу китайської делегації увійшли голова китайської
частини Комісії зі співпраці між урядами КНР і України Сунь

14

Бай, президент китайської національної корпорації генеральних
підрядів CCEC (CMEC) Ян Цзин, перший заступник генерального
директора CCEC (CMEC) Лі Гуан, інші фахівці компанії. CCEC
стала переможцем відкритого конкурсу із залучення зовнішніх
інвестицій та зобов’язалася забезпечити фінансування проекту
за умови надання державної гарантії. Голова правління ДІУ
Андрій Камуз зазначив: «Початок реалізації спільного з КНР
проекту «Забезпечення житлом на умовах фінансового лізингу»
дасть добрий сигнал інвесторам, що наша країна є надійним
партнером, з яким можна розвивати відносини, зокрема в
царині високоефективних будівельних технологій та будівництва
сучасних інфраструктурних об’єктів». Сунь Бай зазначив, що,
враховуючи світову економічну ситуацію, потрібно розвивати
спільні проекти на урядовому та корпоративному рівнях.А
цей проект дасть змогу Україні та КНР вийти на новий щабель
відносин і гарантуватиме тривалу плідну співпрацю, що стане
потужним важелем розв’язання багатьох економічних викликів
сьогодення.
Україна та Китай домовилися про створення робочої групи за участі
Комісії КНР та ключових китайських компаній для узгодження
їхніх інвестиційних проектів в Україні.Це сталося за підсумками
зустрічі Міністра інфраструктури України Володимира Омеляна
з віце-президентом національної Комісії з розвитку та реформ
КНР паном Нін Чже та командою цього ключового органу Китаю,
що відповідає за інвестиції за кордоном. Володимир Омелян
зазначив: «Для України пріоритетним питанням є забезпечення
надійного та безпечного переміщення товарів у напрямку Європа
– Азія і перетворення України на хаб. Товарообіг між КНР та
Україною збільшується: тільки за останні півроку він зріс на 50
відсотків і ми не лише говоримо про майбутнє з Китаєм, ми його
вже сьогодні втілюємо». Крім того, китайську сторону зацікавила
участь у проектах GO Highway, будівництві швидкісної залізниці
Львів – Київ – Одеса та розвитку cargo-авіації.
Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Головним
митним управлінням КНР та Державною службою України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
щодо співробітництва та сприяння взаємній торгівлі м’ясом птиці
між Україною та Китаєм. Також голова Держпродспоживслужби
Володимир Лапа зустрівся в Пекіні з представниками Міністерства
сільського господарства КНР. Сторони обговорили останні зміни в
системі державних органів Китаю, в тім числі з функціонування
галузі сільського господарства, а також подальші кроки щодо
відкриття ринку КНР для українського м’яса птиці та продуктів
з нього.  
В рамках офіційного візиту Володимир Лапа зустрівся і з
представниками Міністерства комерції Китаю та обговорив
питання участі українських компаній в міжнародній виставці
China International Import Expo 2018, що відбудеться в Шанхаї у
листопаді.

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СПІВПРАЦЯ
ПАТ «Укргазвидобування» визначила компанію Sichuan Honghua Petroleum Equipment переможцем тендеру на постачання
енергоустаткування для модернізації 15 бурових верстатів
«Уралмаш 4Е». Китайську компанію відібрано за результатами
двоступеневих торгів у режимі редукціону. Закупівлю оголосили
в серпні минулого року. «Укргазвидобування» вже має досвід
роботи з Sichuan Honghua. Влітку 2017-го компанія замовила в
неї 10 бурових установок на 123,85 млн доларів.
China Harbour Engineering Сompany Ltd перемогла за двома лотами
в аукціоні   з проведення днопоглиблювальних робіт в порту

13 березня компанія Xinjiang Beiken Energy Engineering
(Китай) розпочала буріння першої свердловини для ПАТ
«Укргазвидобування» в межах укладеного восени 2017-го
контракту на буріння 24 свердловин.
У березні китайське судно доправило до Одеського порту
2,5 тисячі тонн вантажу для мобільного асфальтового заводу
та велику партію дорожньо-будівельної техніки. Як повідомляли
раніше, Укравтодор і китайська компанія Xinjiang Communications
Construction Group Co Ltd підписали контракт про капітальний
ремонт ділянок автодороги Стрий-Тернопіль-КропивницькийЗнам’янка, а також реалізацію частини робіт, які не виконала
італійська компанія Todini на ділянках дороги Київ-ХарківДовжанський.
Китайська компанія ZTE повідомила про надання Укртелекому
довгострокової фінансової допомоги. Перший етап підтримки
українського оператора – виділення 10 млн доларів. Ця сума піде
на фінансування спільних українсько-китайських проектів.
4 квітня компанії ДТЕК і China Machinery Engineering Company (CMEC) підписали угоду на проектування та будівництво
сонячної електростанції потужністю 200 МВт у Дніпропетровській
області. Загальні інвестиції в проект становитимуть 230 млн
євро. Відповідні документи підписано в Києві під час круглого
столу «Китайські інвестиції в розвиток енергетики України»,
організованого Українською асоціацією Шовкового шляху
Silk Link. У заході взяли участь Віце-прем’єр міністр України
Володимир Кістіон, Міністр енергетики України Ігор Насалик.
Варто зазначити, що будівництво станції відбудеться в стислий
термін – 9 місяців. Після його завершення Нікопольська СЕС
стане найпотужнішою сонячною електростанцією України й
увійде в ТОП-3 найбільших у Європі.
Україна та Китай спільно знімуть фільм «Палаючий орел» про
часи Другої світової війни. В рамках Пекінського Міжнародного
кінофестивалю-2018 підписано контракт на суму 33,4 млн
доларів.
У травні в Києві засновано ТОВ «Чжунмань Юкрейн» зі статутним
капіталом 30 млн грн. Компанія на 100% належить гонконгській
Zhongman Petroleum and Natural Gas Group, що є учасником двох
тендерів ПАТ «Укргазвидобування» на буріння свердловин і за
їхніми результатами претендує на підписання двох контрактів
на суму 981,12 млн грн. Це вже другий китайський підрядник,
який заснував компанію в українській юрисдикції. У вересні
2017-го Xinjiang Beiken Energy Engineering, що є найбільшим
зовнішнім буровим підрядником Укргазвидобування, відкрила
представництво в Україні.
7 червня   Міністр інфраструктури України Володимир Омелян
зустрівся з керуючим директором BYD Company Limited на
європейському ринку паном Ісбрандом Хо. Сторони обговорили
можливість розміщення потужностей з виробництва літієвих
батарей для електробусів та електромобілів на території України,
а також плани BYD щодо виходу на європейський ринок. Пан
Ісбранд Хо зазначив: Україна має унікальний потенціал для
розміщення виробничих потужностей та безбар’єрного експорту
в Євросоюз завдяки Угоді про асоціацію з ЄС та сприятливій
економічній ситуації.
Того ж дня Володимир Омелян обговорив можливості
інвестування в портову, залізничну та дорожню галузь України
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з віце-президентом China Communications Construction Company
(CCCC) паном Сун Жію. На зустрічі також були представники China
Harbor Engineering Company та China Road Construction Company.
Серед можливих проектів обговорено створення в південних
регіонах України мережі бетонних доріг для перевезення
вантажів між морськими портами. Сун Жію зазначив: китайська
сторона зацікавлена в розвитку інфраструктурних проектів
в Україні, позаяк це безпосередньо впливає на доступ до
європейських ринків. «Враховуючи Угоду про вільну торгівлю
України з ЄС, розвиток транспортної інфраструктури в Україні
є високим пріоритетом для Китаю, бо в сукупності з Новим
шовковим шляхом це значно спрощує доступ китайських товарів
на європейські ринки», – підкреслив Сун Жію.
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Чорноморськ. Під час відкритих торгів в системі електронних
закупівель ProZorro китайська компанія дала найкращу цінову
пропозицію за кожним з лотів. Економія за першим становила
4 620 365 грн без ПДВ, за другим – 36 033 189 грн без ПДВ.
Також China Harbour Engineering Company Ltd виграла тендер на
експлуатаційне днопоглиблення на підхідному каналі та акваторії
порту Дніпро-Бузький і на підхідному каналі порту Миколаїв.

Надзвичайний і Повноважний Посол КНР в Україні пан Ду Вей
відвідав індустріальний парк «Біла Церква». За словами посла,
індустріальний парк у Білій Церкві може стати майданчиком
для створення спільних українсько-китайських виробництв, які
орієнтовано на європейський ринок. «Китай розглядає можливість
заснування спільних підприємств в Україні, тож вивчає це
питання, – зазначив Ду Вей. – Нині китайські компанії активно
співпрацюють з Україною, інвестують в українські підприємства.
Проте я впевнений: в майбутньому китайські бізнесмени
створюватимуть тут як свої компанії, так і спільні виробництва
в таких індустріальних парках як цей. Ми приїхали вивчити ваш
досвід».

ГУМАНІТАРНА СПІВПРАЦЯ
Українська асоціація китаєзнавців провела Круглий стіл
«Соціалізм з китайською специфікою в нову епоху: погляд
з України». Президент Асоціації Віктор Кіктенко підкреслив:
головна стратегія Китаю – мирний розвиток країни, але
важлива й глобальна його роль, що передбачає мир на території
стратегічних партнерів КНР. Директор Інституту стратегічних
досліджень «Нова Україна» Андрій Єрмолаєв додав, що криза
навколо України поставила в складне становище й Китай, бо для
нього Україна та Росія – стратегічні партнери. Китаю складно
підтримувати одну зі сторін, тому він не розгортає великих
проектів, «які могли б спричинити нові конфлікти інтересів та
напруження з іншими стратегічними партнерами». Старший
науковий співробітник Національного інституту стратегічних
досліджень України Андрій Гончарук підкреслив: після 40-річного
періоду, який передбачав перебування Китаю «в тіні», сьогодні ця
країна «готова взяти на себе частину відповідальності за те, що
відбувається у світі».
Відбувся
Українсько-китайський
форум
стратегічного
партнерства «Один пояс, один шлях». Організаторами стали
Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України,
Українська асоціація китаєзнавців та ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
Захід відбувся за підтримки Посольства КНР в Україні та Ради
національної безпеки і оборони України. В роботі форуму взяли
участь 16 українських та 11 китайських науковців, що досліджують
актуальні питання двосторонніх відносин.
ТПП України та Китайська асоціація з розвитку підприємництва
за кордоном організували II Українсько-китайський форум
економічного співробітництва. В рамках заходу відбулися
презентації галузей і проектів у царинах АПК, енергетики,
інфраструктури, туризму й інших, а також ділові переговори
з потенційними інвесторами Китаю. Участь у форумі взяли 75
представників урядових структур, державних підприємств та
компаній КНР, що зацікавлені в інвестуванні в Україну, створенні
спільних підприємств та експорті вітчизняної продукції.
У Києві відбувся круглий стіл «Новий Шовковий шлях:
потенціал для України». Його організували Український інститут
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майбутнього та Українська асоціація китаєзнавців. На заході свої
доповіді представили відомі китаїсти, політологи й економісти
України. Виступи було присвячено докладному аналізу ініціативи
«Пояс і шлях» та ролі, яку Україна може відіграти в її реалізації.
Експерти і гості круглого столу обмінялися думками щодо
геополітичних і геоекономічних перспектив присутності Китаю
в Україні та потенціалу двосторонньої економічної співпраці
в рамках ініціативи «Пояс і шлях». Було обговорено кроки, які
потрібно зробити в розвитку відносин між Пекіном і Києвом для
реалізації Плану дій щодо спільного будівництва «Економічного
поясу Шовкового шляху» і «морського Шовкового шляху XXI
століття». Експерти висловили впевненість, що Україна може
стати активним учасником «Поясу і шляху», позаяк вона має, що
запропонувати Китаю та іншим країнам, які приєдналися до цієї
ініціативи.

Міжнародний круглий стіл «Україна – Китай: стратегічне
партнерство у глобальному контексті» зібрав науковців з України,
Німеччини, Угорщини та Китаю. Організатори заходу – Фонд
ім. Фрідріха Еберта та Рада зовнішньої політики «Українська
призма».
Також у Києві відбувся Міжнародний культурно-освітній форум
«Шовковий шлях 2018: Україна-Китай». У ньому взяли участь
представники близько 60 вищих навчальних закладів України
та Китаю. В межах заходу відбулися презентації українських і
китайських університетів та коледжів. За результатами роботи
представники освітніх закладів України та Китаю підписали
угоди про співпрацю в освітній галузі. До форуму долучилися
представники Міністерства освіти і науки України, Міністерства
культури України, Міністерства інформаційної політики України.

Подiї у вiдносинах Україна-Китай (березень – червень 2018). Оцiнка в балах
Дата
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Подiя

Бали

12 березня

ПАТ «Укргазвидобування» визначила компанію Sichuan Honghua Petroleum Equipment (Китай)
переможцем тендеру на постачання енергоустаткування для модернізації 15 бурових верстатів
«Уралмаш 4Е».

+0,5

13 березня

У системі електронних закупівель ProZorro відбувся аукціон з проведення днопоглиблювальних робіт
в порту Чорноморськ. Переможцем одразу за двома лотами стала компанія China Harbour Engineering
Сompany Ltd.

+0,5

13 березня

Компанія Xinjiang Beiken Energy Engineering (Китай) почала буріння першої свердловини для ПАТ
«Укргазвидобування».

+0,5

13 березня

Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик на XI Форумі Європа-Україна заявив: для Польщі
важлива участь України у «Новому шовковому шляху».  

28 березня

Китайське судно доправило до Одеського порту 2,5 тисячі тонн вантажу для мобільного асфальтового
заводу та велику партію дорожньо-будівельної техніки.

+0,5

29 березня

Китайська компанія ZTE повідомила про надання Укртелекому довгострокової фінансової допомоги.

+0,5

29 березня

China Harbour Engineering Company виграла тендер на експлуатаційне днопоглиблення на підхідному
каналі та акваторії порту Дніпро-Бузький і на підхідному каналі порту Миколаїв.

+0,5

4 квітня

Компанії ДТЕК і China Machinery Engineering Company підписали угоду на проектування та будівництво
сонячної електростанції потужністю 200 МВт на Дніпропетровщині. Загальні інвестиції в проект
сягнуть 230 млн євро.

20 квітня

В рамках Пекінського Міжнародного кінофестивалю-2018 підписано контракт на суму 33,4 млн
доларів. Україна і Китай спільно знімуть фільм «Палаючий орел» про часи Другої світової війни.

24 квітня

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомило: КНР посідає друге місце у ТОП-20
переліку перспективних ринків для експорту української продукції за підсумками 2017 року.

+1

27 квітня

В УНІАН Українська асоціація китаєзнавців провела Круглий стіл «Соціалізм з китайською специфікою
в нову епоху: погляд з України».

+0,5

18 травня

У Києві засновано ТОВ «Чжунмань Юкрейн» зі статутним капіталом 30 млн грн.

+0,5

23 травня

Надзвичайний та Повноважний Посол КНР в Україні пан Ду Вей під час урочистого святкування Дня
науки в Міністерстві освіти і науки України підкреслив важливість розвитку науково-технічної та
інноваційної співпраці.

+1

25 травня

Відбувся Українсько-китайський форум стратегічного партнерства «Один пояс, один шлях» за участю
заступника секретаря РНБОУ О. В. Литвиненка.

+1

29 травня

У Києві відбувся II Українсько-китайський форум економічного співробітництва, організований ТПП
України та Китайською асоціацією з розвитку підприємництва за кордоном.

+0,5

5 червня

У Державній іпотечній установі України відбулася зустріч з китайськими партнерами, які задіяні в
реалізації інвестиційного проекту ДІУ «Забезпечення житлом на умовах фінансового лізингу або
іпотечного кредитування».

+0,5

7 червня

Перебуваючи з робочим візитом у КНР, Міністр інфраструктури України Володимир Омелян зустрівся з
віце-президентом національної Комісії з розвитку та реформ КНР.

+1

+1

+0,5

+1

Бали

7 червня  

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян зустрівся з керуючим директором BYD Company
Limited на європейському ринку паном Ісбрандом Хо.

+0,5

7 червня

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян обговорив можливості інвестування в портову,
залізничну та дорожню галузі України з віце-президентом China Communications Construction Company
паном Сун Жію.

+0,5

6-8 червня

У м. Нінбо (КНР) голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа взяв участь у III Діалозі між Китаєм
та країнами ЦСЄ зі співробітництва з питань нагляду за якістю, інспекції та карантину.

+0,5

8 червня

Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа зустрівся у Пекіні з представниками Міністерства
комерції Китаю.

+0,5

8 червня

У Києві відбувся круглий стіл «Новий Шовковий шлях: потенціал для України», організований
Українським інститутом майбутнього та Українською асоціацією китаєзнавців.

+0,5

11 червня

Керівник Головного департаменту зовнішньої політики та євроінтеграції Адміністрації Президента
України Ігор Жовква зустрівся з помічником (у ранзі заступника) Міністра закордонних справ КНР
Чжаном Ханьхуеєм.

14 червня

У Києві відбувся Міжнародний круглий стіл «Україна – Китай: стратегічне партнерство у глобальному
контексті», організований Фондом ім. Фрідріха Еберта та Радою зовнішньої політики «Українська
призма».

+0,5

14-15 червня

У Києві відбувся Міжнародний культурно-освітній форум «Шовковий шлях 2018: Україна-Китай».

+0,5

17 червня

Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні пан Ду Вей відвідав
фармацевтичний завод «Біофарма» та індустріальний парк «Біла Церква».
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+2

+1
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ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-РОСIЯ
БЕРЕЗЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2018
Позитивнi бали: +3
Негативнi бали: -68
Загалом: -65
TRUMAN Index: -3,1

Сергiй Солодкий
перший заступник директора Центру «Нова Європа»

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
Звітний період був насичений взаємними закидами та погіршенням безпекової ситуації на Донбасі. Пролунали серйозні звинувачення
про причетність російських спецслужб до підготовки масштабних терактів в Україні. Щоправда, одна спецоперація у відповідь на
нібито спецоперацію Росії обернулася радше фіаско, ніж перемогою в плані міжнародної підтримки. Йдеться про інсценування
вбивства російського журналіста, який живе в Україні. Можливо, тому міжнародні актори не так гостро реагували на заяви українських
можновладців про підготовку Росією масштабних провокацій восени цього року. Хоча в неформальному спілкуванні західні дипломати
часто цікавляться, як Росія поводитиметься у передвиборчий період в Україні. Ніхто не сумнівається, що Москва втручатиметься, виникає
лише питання, як саме і який це матиме ефект. І в Україні, і в західних столицях були сподівання, що Владімір Путін виявить певні жести
доброї волі під час світового чемпіонату з футболу. Проте в звітний період дива не сталося. Україна й далі сподівалася тиснути на Росію
за допомогою двох важелів: перший – міжнародні санкції, другий – міжнародні судові інституції. Але ці інструменти працюють не завжди,
принаймні про це свідчили деякі новини звітного періоду. Приміром, відкриття мосту через Керченську протоку, згода Німеччини на
будівництво «Північного потоку-2».
TRUMAN Index відносин України та Росії опустився до позначки «-3,1», що більш ніж удвічі гірше за попередній. Це пов’язано з тим, що
минулий звітний період було переповнено багатообіцяючими подіями, як то звільнення заручників чи початок переговорів про миротворців
ООН. Вони безпідставно вселили надію в можливість припинення війни між країнами. Нинішній звітний період довів марність сподівань,
що з’явилися півроку тому: процес обміну заручниками знову заблоковано; про миротворчу місію говорять, проте Росія не виявляла
жодних ознак готовності до компромісів.

ХРОНIКА ВIДНОСИН
СТАРІ ОЧІКУВАННЯ НОВИХ ПРОВОКАЦІЙ
В останній звітний період в Україні почастішали заяви про
підготовку Росією масштабних провокацій, в тім числі воєнних.
Про це найчастіше заявляли в Раді національної безпеки та
Міністерстві закордонних справ. Здебільшого їх пов’язували з
тим, що Україна увійшла в активну фазу передвиборчих кампаній
– президентської та парламентської. У Києві впевнені: Москва
намагатиметься на них впливати, зокрема, й через важелі
впливу на динаміку конфлікту. Торік Україна так само гостро
висловлювала стурбованість підготовкою військових навчань
Росією і Білоруссю. До цих заяв приєдналися ключові держави
НАТО, закликаючи Москву утримуватися від ескалації напруження
у відносинах. Цього разу заяв щодо можливого масштабного
втручання Росії з боку найвпливовіших західних урядів майже не
було.
Українські спецслужби інформують про активність російських
спецслужб і в організації провокацій щодо національних меншин
в Україні: за останній рік зафіксовано 41 випадок екстремізму.
Частину спецоперацій здійснюють на замовлення так званого
Комітету порятунку України, до якого входять політики-втікачі,
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котрі нині живуть на території Росії (серед них колишній прем’єр
Микола Азаров). Таким чином у Москві нібито намагаються
дискредитувати Україну в світі, посварити її з сусідами.
Міжнародні актори до подібних заяв української влади
ставляться дедалі обережніше. Недовіру могла спровокувати
загальна втома від української теми, а цю втому могла посилити
скандальна спецоперація з інсценуванням вбивства російського
журналіста Аркадія Бабченка. Хоча в СБУ переконували, що
таким чином намагалися запобігти серії терактів, котрі на
території України готували російські спецслужби, в західних
столицях пояснення офіційного Києва вважають недостатніми. З
одного боку, там усвідомлюють: Росія здатна на агресивні атаки,
з іншого – не розуміють, чому Україна пішла на безпрецедентне
введення в оману, не надавши зрештою переконливих доказів.
У неформальних розмовах із західними дипломатами інколи
відчувається скепсис, щойно вони чують про слід російських
спецслужб.
Щоправда, в тих же неформальних розмовах представники
дипкорпусу як країн ЄС, так і США й далі цікавляться «російським
чинником» у передвиборчий період, зокрема, й шляхом залучення

Тим часом у Києві висловлювали побоювання, що загроза цього
разу походить не лише зі сходу, а й з півдня – насамперед з
Азовського моря. За даними України, Росія перекинула туди
додаткові сили і має можливості висадити війська на українське
узбережжя. В Києві переймаються, що після зведення мосту над
Керченською протокою Росія отримала змогу не лише блокувати
українські судна, а й перекидати війська в Крим з можливим
наступом на материкову Україну. Водночас в оточенні Президента
зауважують: Крим і так перетворено на мілітаризовану фортецю.
В РНБОУ повідомляли, що розташовані на півострові ракетні
комплекси можуть завдавати удару по повітряних цілях
глибоко в тилу – в центральній частині України. В Адміністрації
Президента вирішили звернути особливу увагу європейських
лідерів на безпеку в Чорному та Азовському морях під час саміту
Україна – ЄС 9 липня. В Києві розраховували щонайменше на
жорстку вербальну реакцію, а також на рішучіші заходи, аж
до запровадження санкцій. Сподівання на санкції, звісно, були
безпідставними, проте у спільній підсумковій заяві Україна та ЄС
засудили мілітаризацію Азовського та Чорного морів.
В Україні стурбовані й певними змінами на східному напрямку. Так,
військові ділилися інформацією про те, що на окупованій частині
Донбасу Росія готує спеціальні підрозділи, щоб запобігти відступу
бойовиків з першої лінії оборони. Нібито через це представники
російської армії доукомплектовували тилові підрозділи.
Спостерігачі ОБСЄ офіційно відзначали істотне погіршення
безпекової ситуації на Донбасі. Наприкінці травня йшлося
навіть про те, що це найгірший період з початку року: відбулася
максимальна за останні шість місяців кількість обстрілів не лише
військових позицій, а й населених пунктів. У Раді нацбезпеки
повідомляли також про активну концентрацію військ РФ поблизу
українсько-російського кордону.
Усі зусилля встановити перемир’я виявилися марними: вогонь
відновлювали фактично наступного дня після оголошення
режиму тиші. Зусилля українських переговірників у рамках
Тристоронньої контактної групи було зосереджено на двох
основних темах: припинення вогню та звільнення заручників на
окупованих територіях. Українська сторона вкотре повернулася
до питання присутності спостерігачів СММ ОБСЄ на лінії
державного кордону між Україною та Росією, проте російська
сторона категорично відмовилася його обговорювати. В Києві
наголошують: таким чином намагаються запобігти постачанню
зброї з Росії. У Москві ж відмову аргументують тим, що не мають
жодного стосунку до конфлікту.

ПСИХОЛОГІЧНЕ ВИСНАЖЕННЯ ЗАМІСТЬ
ЖЕСТУ ДОБРОЇ ВОЛІ
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Очевидно, у передвиборчий період проросійське крило в Україні
ставатиме дедалі активнішим. Так, Віктор Медведчук, що має
давні дружні стосунки з Владіміром Путіним, не виключив
наміру брати участь у парламентських виборах. Після 2004 року
він надавав перевагу непублічній політиці, залишався, так би
мовити, в тіні. Його прагнення повернутися у відкриту політику
свідчить про важливість майбутніх виборів для Кремля: очевидно,
наближений до Путіна український політик йде на цей крок не без
консультацій із ним. Втім, участь Медведчука у виборах означає й
те, що Путін втратив довіру до всіх політиків, що представляють
так зване проросійське крило: йдеться, насамперед, про політичні
партії «Опозиційний блок» і «За життя» (на їхню адресу прихильно
висловлюється Віктор Медведчук). Про серйозність наміру
Медведчука активно долучитися до передвиборчої кампанії
може свідчити інформація щодо купівлі ним двох новинних
каналів в Україні (щоправда, ані він сам, ані канали на момент
підготовки матеріалу цієї інформації не підтвердили).

В Україні сподівалися на можливе встановлення перемир’я бодай
на два літні місяці – липень і серпень. Українські дипломати
відзначали: нині з росіянами значно складніше вести переговори.
Їхню непоступливість підкріплено неоднозначною поведінкою
західних партнерів – заявами Дональда Трампа про бажане
повернення Росії до G7, послабленням Євросоюзу кризовими
явищами (зокрема Брекзитом, посиленням радикальних
проросійських політиків тощо).
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воєнної складової. Було розуміння: Росія не вдаватиметься до
таких дій щонайменше до середини липня, тобто до завершення
Чемпіонату світу з футболу.

Ескалація конфлікту на сході України відбувалася на тлі помітних
дипломатичних зусиль. Так, у травні Петро Порошенко зустрічався
з лідерами Франції та Німеччини саме під час погіршення ситуації
на фронті. Згодом Макрон та Меркель порушували українське
питання на переговорах із Путіним. Вони сподівалися, що Кремль
виявить певний «жест доброї волі» з огляду на футбольний
чемпіонат.
Зустріч із лідерами Франції та Німеччини в Києві подавали як
своєрідну дипломатичну перемогу – «нормандський формат
без Путіна». Проте сама зустріч тривала недовго. Склалося
враження, що вона мала радше протокольний характер, позаяк
відбувалася на полях церемонії нагородження французького
президента премією Карла Великого. У Москві розуміли: жодних
загроз зустріч трійки не становить, сторони все одно муситимуть
домовлятися з Путіним. Не сталося змін у принциповому питанні
– щодо миротворчої місії ООН на сході України. Путін і далі
наполягає на трьох головних умовах: по-перше, йдеться не про
повноцінну миротворчу місію, а про охоронців спостерігачів
ОБСЄ; по-друге, українська влада має домовитися про мандат
із ватажками бойовиків; по-третє, доступу до лінії держкордону
миротворці не отримають.
В Україні також сподівалися, що жестом доброї волі Путіна стане
звільнення українських громадян, яких утримують у російських
в’язницях. Цій темі було присвячено одразу дві телефонні
розмови Петра Порошенка і Владіміра Путіна в червні (востаннє
телефонну дипломатію між двома президентами було задіяно в
лютому). Переговори ініціювала українська сторона, й на цьому
особливо наголошували в Кремлі.
Після масштабного звільнення українців із полону на
неконтрольованих територіях Донбасу в грудні 2017-го в Києві
припустили, що цьогоріч вдасться звільнити й українських
громадян, що перебувають у російських в’язницях. Проте в перші
півроку цього не сталося. Фактично було зірвано й другий обмін
заручниками (очікуваний ще на початку року).
Оголошення голодування Олегом Сенцовим 14 травня з вимогою
звільнити засуджених у Росії 64 земляків змусило діяти активніше
як українську владу, так і міжнародних партнерів. Так, вперше за
чотири роки темі політичних в’язнів було приділено увагу під час
міністерських переговорів у рамках нормандського формату
11 червня. За кілька днів потому до Росії вирушила український
омбудсвумен Людмила Денисова для виконання домовленостей
президентів України та Росії. Вона мала зустрітися з українськими
в’язнями, насамперед, з Олегом Сенцовим, Миколою Карпюком,
Романом Сущенком. У всіх зустрічах Денисовій відмовили. У
Росії наголосили: для цього немає правових підстав, мовляв,
спершу потрібно було узгодити графік візитів. В Україні таке
пояснення вважають затягуванням часу. У Києві припускали,
що Кремль таким чином мститься за спроби України зіпсувати
зоряний час Владіміра Путіна під час футбольного чемпіонату.
Особливо російського лідера могли розлютити апеляції України
до міжнародної спільноти й відповідні гострі заяви Державного
департаменту США та Євросоюзу. Ймовірно, роздратувало й те,
що українські урядовці висловлювали надмірну впевненість: Путін
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може піти на звільнення в’язнів заради піару під час чемпіонату.
Зрештою Росія вдалася до психологічного виснаження – з одного
боку, не відмовляючи остаточно, з іншого – не даючи згоди.
Дипломатичний скандал, як побоювалися в Києві, також міг стати
серйозним подразником для переговорів між Росією та Україною
щодо звільнення українських в’язнів. Путін таким чином отримував
додатковий аргумент для зведення рахунків з Україною. В березні
у відносинах Росії та Заходу спалахнув дипломатичний скандал:
у відповідь на хімічну атаку у Великій Британії (спробу вбити
колишнього працівника російської військової розвідки та його
доньку) було вислано 153 російських дипломати з 28 країн. До
британської ініціативи з покарання Москви долучилася й Україна
– з дипломатичного представництва Росії в Києві вислали 13 осіб.
В Україні одразу розгорнулася полеміка щодо того, чому влада
так довго зволікала з вигнанням звинувачених у шпигунстві
росіян. У дипломатичних колах зауважували, що це вигнання
мало радше символічний характер: Україна таким чином
солідаризувалася з Великою Британією. Є думка, що Росії немає
сенсу відправляти шпигунів під дипломатичним прикриттям – це
було б надто очевидним. Доцільніше розширювати шпигунську
мережу в органах української влади. Приміром, торік у грудні
СБУ викрила російського шпигуна, що виконував обов’язки
перекладача прем’єр-міністра України.

МІСТ, ЯКИЙ ВЕДЕ ДО СУДУ
В Україні тривалий час вдавалися до самозаспокоєння: мосту
через Керченську протоку Росії збудувати не вдасться. Наводили
найрізноманітніші причини: Москві забракне грошей (особливо
під тиском санкцій); проект надто складний для виконання; Росія
не наважиться, бо це спричинить гостру міжнародну реакцію. Всі
припущення виявилися безпідставними: міст для Росії відіграє
не просто символічну, а й стратегічну роль для утримання Криму.
Тож на його спорудження кинули всі можливі ресурси. Зрештою,
навіть з’ясувалося, що до його будівництва були причетні
компанії з країн, які запровадили санкції проти Росії.
В Україні визнавали: поле для реагування на такі дії досить
обмежене. Міжнародний тиск, на який розраховував Київ, не
спрацьовував. Мало того, західні уряди часто крізь пальці
дивилися на співпрацю своїх компаній з Росією, доки не
спалахував грандіозний публічний скандал (йдеться, зокрема,
про компанію Siemens, що постачала турбіни для будівництва
електростанцій у Криму).
Залишається варіант звернення до міжнародних судових
інстанцій. Проте й тут виникає чимало питань: Росія може просто
не визнавати юрисдикції суду і часом ігнорувати будь-які судові
постанови. Так, приміром, сталося з тимчасовими запобіжними
заходами Міжнародного суду ООН від 19 квітня минулого року:
в ухваленому рішенні Росію було закликано відновити діяльність
Меджлісу та припинити утиски національних меншин.
Настав новий етап у багаторічній гаазькій епопеї між Україною
і Росією. Офіційний Київ передав до Міжнародного суду
ООН Меморандум у справі щодо застосування Міжнародної
конвенції про заборону фінансування тероризму та Міжнародної
конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Йдеться фактично про передачу доказів відповідальності Росії.
Найбільше уваги приділено частині, що стосувалася порушення
Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму.
Торік саме щодо цього документа гаазькі судді відмовилися від
тимчасових запобіжних заходів. Українські дипломати і правники
мали довести умисність дій іншої сторони. У Меморандумі
наголошується, що Росія постачала зброю та координувала низку
терактів незаконних збройних формувань на території України:
зокрема, йдеться про збиття літака МН-17, обстріл мирних
мешканців Маріуполя, Краматорська, Авдіївки, Волновахи,
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терористичні акти в Харкові, Одесі та Києві. Українські дипломати
звертають увагу на численність зібраних доказів – 29 томів і понад
17500 сторінок свідчень. Такий обсяг пов’язаний із потребою
підкріпити написане в позові, позаяк в Україні побоюються, що
Росія знову перекручуватиме кожну тезу на свою користь. У суді
подані документи вивчатимуть близько півтора року.
Запастися терпінням України доведеться й щодо іншого
питання – спорудженого мосту через Керченську протоку. Київ
ініціював арбітражне провадження проти Росії ще у вересні
2016-го – воно стосується завданої шкоди державі діями Росії.
Йдеться, зокрема, про видобуток корисних копалин, екологічні,
інфраструктурні, транспортні наслідки від будівництва мосту без
дозволу України. В межах цього провадження офіційний Київ
вже надав меморандум, до 19 листопада контрмеморандум має
надати Росія, потім буде відповідь України і, зрештою, знову Росії
(повторні заперечення до 19 вересня 2019 року).
Спорудження мосту через Керченську протоку пов’язане з двома
найважливішими викликами. Перший – безпековий. В Україні
побоюються, що він сприятиме подальшій мілітаризації Криму,
даватиме змогу оперативно перекидати військову техніку. Це
посилює згадані страхи щодо зростання воєнної загрози саме з
південного боку. У СБУ повідомляють: оточення Владіміра Путіна
готує провокації «з метою захисту російськомовних громадян
України» восени цього року.
Другий виклик – транспортний. Через арку мосту встановлено
обмеження для суден. За інформацією, наприклад,
Маріупольського порту, новим вимогам до габаритів не
відповідають щонайменше 144 судна – фактично чверть від
загальної кількості. Завдані непрямі збитки оцінюють у мільярди
гривень.
Українські дипломати обіцяють домагатися запровадження
санкцій проти компаній, що брали участь у спорудженні мосту.
Наразі можна сказати, що міжнародна реакція на відкриття мосту
була досить слабка. І в ЄС, і в США проект піддали різкій критиці,
наголошуючи, що спорудження мосту порушує суверенітет
України. Про посилення санкцій ніхто з міжнародних акторів не
заявляв.
В останній звітний період набув нових обрисів газовий конфлікт
між Україною та Росією. У Києві не встигли відсвяткувати
фактичну перемогу в Стокгольмському арбітражі щодо газових
поставок за контрактом від 2009 року, як переможний вердикт
призупинив інший шведський суд. Росія подала апеляцію до
суду округу Свеа щодо позову Нафтогазу, відповідно Москва
відмовилася сплатити 2,5 млрд доларів штрафу, які нарахував
Стокгольмський арбітраж. Рішення в Стокгольмі, з одного боку,
мало стати своєрідним стимулом для інших судових розглядів,
що стосуються дій Росії. Проте з іншого – він нагадує, що Росія
користуватиметься найменшими юридичними шпаринами для
блокування судових вердиктів і їхнього подальшого невиконання.
В українських владних кабінетах переконані: до жодного
перегляду рішення в арбітражі звернення до апеляційного суду
не призведе.
Останні чотири місяці позначилися двома вже звичними крайніми
підходами до Росії. Перший підхід полягав у посиленні тиску
– як політичного, так і санкційного. Другий – підхід діалогу та
примирення – проявився, зокрема, в рішенні Німеччини щодо
будівництва ще одного газогону в обхід України («Північний
потік-2»). Це питання було винесено до пріоритетних під час
двосторонніх переговорів Петра Порошенка та Ангели Меркель.
Особливу увагу йому приділив на зустрічі з німецьким канцлером
і Владімір Путін. Українська влада намагається будь-що
заблокувати спорудження обхідного газогону, проте в Німеччині
не приховують: шансів на блокування мало. Принаймні офіційний
Берлін на це не пристає. Там проект вважають суто комерційним,

Американських санкцій не виключають і в самому Берліні.
Деякі німецькі аналітики припускають, що такі санкції врятують
уряд Ангели Меркель від політичної ганьби, позаяк сама вона
не наважиться блокувати «Північний потік-2». З іншого боку,
вони розуміють: такий конфлікт може серйозно вдарити по
Україні. Насамперед тому, що конфлікт між Європою та США

INDEX

може сягнути кульмінації: трансатлантичним союзникам буде
складно (якщо взагалі можливо) вести діалог і з інших питань.
Скажімо, щодо підтримки України. Саме тому в німецьких
політичних колах неофіційно закликають Київ «утриматися від
надмірного тріумфу» через можливі санкції Сполучених Штатів
щодо німецьких компаній. Українські дипломати розуміють ці
застереження: мовляв, рішення американської верхівки, що
виступає за відновлення участі Росії в G7, можуть стати для
наших інтересів не меншим ризиком, ніж рішення Німеччини про
підтримку «Північного потоку-2».
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тож держава не має підстав у нього втручатися (хоча німці й
усвідомлюють політичний підтекст). У Києві сподіваються на два
успішні сценарії: або спорудження заблокують наднаціональні
органи ЄС, або воно припиниться завдяки можливим санкціям
Сполучених Штатів.

Подiї у вiдносинах Україна-Росiя (березень – червень 2018). Оцiнка в балах
Дата

Подiя

Бали

1 березня

Газпром відмовився постачати газ на внутрішній ринок України.

-3

9 березня

СБУ заявила про причетність «кураторів з Москви» до підготовки терактів в Україні за участю
Володимира Рубана, керівника Центру звільнення полонених ГО «Офіцерський корпус».

-7

22 березня

Служба безпеки України затримала депутата Верховної Ради Надію Савченко. Генеральна прокуратура
заявила, що Росія підтримувала підготовку Савченко та її спільниками терактів проти вищого
керівництва держави.

-7

23 березня

Після двох діб дотримання режиму тиші бойовики обстріляли з мінометів Авдіївку.

-7

25 березня

Українські прикордонники в Азовському морі затримали риболовецьке судно-порушник під прапором
Росії. МЗС Росії вручило українському дипломату ноту протесту.

-4

26 березня

Україна вирішила вислати 13 російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку в Солсбері (Британія).
Москва натомість вислала стільки ж дипломатів.

-6

29 березня

Заява лідерів країн нормандської четвірки на підтримку «великоднього перемир’я» з 30 березня 2018 року.

+1

31 березня

Перемир’я зірвано.

-7

5 квітня

Верховна Рада закликала парламенти й уряди інших країн вжити заходів для цілковитої заборони
будівництва газогону «Північний потік-2».

-2

10 квітня

Петро Порошенко під час зустрічі з Ангелою Меркель розкритикував російське бачення миротворчої
місії ООН на Донбасі.

-2

13 квітня

Секретар РНБОУ Олександр Турчинов заявив, що Росія готується до масштабної війни проти України.

-2

13 квітня

У СБУ повідомили, що оточення Путіна готує підґрунтя для вторгнення в Україну восени.

-2

22 квітня

Рішенням РНБО України оновлено санкційні списки та запроваджено санкції щодо 1759 фізичних та
786 юридичних осіб з Росії.

-4

24 квітня

МЗС України звернулося до Міжнародного суду ООН у Гаазі через невиконання Росією наказу цього ж
суду річної давнини.

-3

10 травня

Порошенко провів переговори з Макроном і Меркель. Зустріч назвали «нормандським форматом без
Путіна». Головні питання – санкції щодо Росії та миротворці ООН на Донбасі.

-2

15 травня

Петро Порошенко звинуватив Росію в порушенні міжнародного права через відкриття Керченського мосту.

-3

15 травня

СБУ затримала керівника «РИА-Новости Украина» Кіріла Вишинського. В Росії «жорстко засудили» цей крок.

-2

9 червня

Петро Порошенко і Владімір Путін провели телефонні переговори. Головна тема – звільнення
утримуваних в російських тюрмах громадян України.

+1

11 червня

Голови МЗС України, Росії, Франції та Німеччини зустрілися в Берліні, щоб обговорити реалізацію
миротворчої місії ООН на Донбасі.

+1

12 червня

Україна передала докази про порушення міжнародного права Росією до Міжнародного суду ООН в
Гаазі (розгляд справи розпочався рік тому).

-3

21 червня

Петро Порошенко під час телефонної розмови з Владіміром Путіним наголосив на неприпустимості
того факту, що омбудсвумен Людмилу Денисову не пускають у колонію до Олега Сенцова.

-2
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TRUMAN Agency
Команда TRUMAN Agency об’єднує досвiд фахiвцiв з рiзних сфер: стратегiчне планування,
PA&GR, лобізм та мiжнароднi комунiкацiї.
Агентство враховує сучасний вектор розвитку України для проведення ефективних кампанiй,
спрямованих на вирiшення питань українського бiзнесу та вiдкриття нових перспектив для
iноземних компанiй в Українi.
Контакти:

вул. Iгорiвська, 1/8, Київ, 04070
Тел.: +380 98 175 97 46
www.truman.ua
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Head of Communications, куратор аналітичних проектів
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