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IВАН ВАНЄЄВ
Засновник, Керiвний
партнер TRUMAN Agency

Мені не довелося довго думати про те, що саме я хотів би написати у вступному слові до цього випуску TRUMAN Index. І це не про
відносини України зі США, Китаєм, НАТО чи Європою, хоча журнал саме про них. Я хочу написати про те, як важливо бути зрозумілим
і почутим у дуже складних питаннях внутрішньої та міжнародної політики. Бо якщо суспільство вже пояснило собі вчинки влади посвоєму, влада потім навряд чи зможе переконати його, що мала на увазі щось інше.
Роз’яснювати заздалегідь – значно важливіше і, головне, простіше, ніж виправдовуватися. Це стало очевидним, коли в Мінську підписали
документ, який тепер називають «формулою Штайнмаєра». Ніхто нічого не пояснював до підписання – ані мети, ані завдань, які він розв’язує.
Як наслідок, того ж дня до Офісу Президента вийшли 5000 людей. Чи можна було досягти порозуміння? Думаю, так. Президенту варто
було викласти свої бачення і плани до підписання. Потрібно було працювати з лідерами громадської думки, пояснювати і переконувати
в тому, що це не капітуляція, а неминуча частина процесу.
Найактивніші та пасіонарні громадяни України – ветерани, волонтери, громадські активісти – уважно стежать за будь-якими кроками
адміністрації в питанні відносин з РФ. І в ситуації, коли президент не пояснює своєї позиції з такого приводу як війна, небайдужі українці
уявляють ситуацію не просто інакше, а рівно навпаки. Головну недовіру викликає відсутність чітко сформульованої позиції: в тому, що
Володимир Зеленський вкладає в поняття «мир»; якими інструментами та конкретними діями Україна цей мир здобуде; і найголовніше –
на що президент не піде за жодних обставин, чого не буде зроблено та розміняно.
В умовах таких складних, доленосних для країни рішень важливо розмовляти саме з тими, хто піддасть ці рішення найсуворішій критиці
– з громадянським суспільством. Зближувати з ним позиції, зрозуміти, в чому полягають проблеми, й досягти порозуміння: знайти рішення
або ж пояснити, чому це неможливо.
Мені здається, не лише українське суспільство чекає і заслуговує на такий діалог. Друзі України за кордоном теж були б раді чітко уявляти
мету, яку ставимо перед собою, і те, як її буде досягнуто. Тоді суспільство зможе підтримувати зрозумілі для нього дії президента, а в світі
підтримувати Україну можна буде не лише тактичними кроками, а й стратегічними. Потрібен план. Потрібне його роз’яснення. Важливий
діалог із суспільством. Тоді не доведеться розмінювати рейтинг по питаннях, які цього не потребують.

TRUMAN ▪ INDEX

TRUMAN INDEX

1,04

0,00

-0,02

1,01

1,78

-0,15

-1,55

+0,50

-0,08

0,54

0,00

1,04
1,78

-0,15

1,93

0,54 0,62
-2,05

-1,55

+0,50
1,01

-5,0

-4,5

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-0,08

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0

+0,5

1,03
+1,0

+1,5

США

КВІ – ЧЕР, 2019.

ЛИП – ВЕР, 2019.

ЄС

КВІ – ЧЕР, 2019.

ЛИП – ВЕР, 2019.

КИТАЙ

КВІ – ЧЕР, 2019.

ЛИП – ВЕР, 2019.

РОСІЯ

КВІ – ЧЕР, 2019.

ЛИП – ВЕР, 2019.

НАТО

ЖОВ, 2018 – БЕР, 2019.

КВІ – ВЕР, 2019.
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

ШКАЛА ОЦIНКИ ПОДIЙ:

TRUMAN Index є кiлькiсною та якiсною оцiнкою прогресу України
у двостороннiх вiдносинах за ключовими зовнiшньополiтичними

■

7-10

напрямами – ЄС, США, Китай, Росiя. Щопівроку відслідковуємо

набрання чинностi угодами про
поглиблення спiвпрацi

й поступ України у відносинах з НАТО. Журнал видається
щоквартально, що дає змогу вiдстежити динамiку розвитку

Економiчна i полiтична iнтеграцiя

■

вiдносин. Аналiтичний матерiал пiдготовлено експертами на основi

4-6

Пiдписання / ратифiкацiя важливого
договору (про спiвпрацю, торгiвлю,

власних спостережень, а також численних бесiд iз вiтчизняними та

тарифи тощо, пiдписання договорiв

зарубiжними дипломатами, лiдерами думок, офiцiйними особами.

про iнтеграцiю), надання кредиту та
економiчної допомоги

У TRUMAN Index представлено монiторинг подiй у зовнiшнiй
полiтицi України за кожним iз напрямiв, а також аналiз пiдходiв
країни-партнера

(регiону,

органiзацiї)

щодо

України

■

1-3

за

переговори про укладання договорiв,
офiцiйний вiзит вищого рiвня (президент

Окрiм якiсного аналiзу, кожну подiю у двостороннiх вiдносинах

i прем’єр) з обох сторiн, телефоннi

оцiнено за шкалою вiд -10 до 10 балiв. Загальний бал

переговори вищого рiвня (передовсiм,

зовнiшньополiтичного напряму – сума балiв подiй, що визначали
основу методологiю BISS, який розробив чiтку шкалу оцiнювання

мiнiстри: закордонних справ, внутрiшнiх
справ, оборони, економiки та фiнансiв),

дослiджуваний перiод.

взаємодiю впродовж звiтного перiоду. Експертна група бере за

Офiцiйний вiзит рiвня мiнiстра (ключовi

мiж главами держав)

■

1-2

подiй у зовнiшнiй полiтицi.

Позитивнi заяви ключових полiтикiв
країни, МЗС щодо зовнiшньої полiтики,
парламентськi резолюцiї

■

1

Офiцiйний вiзит рiвня заступника
мiнiстра (i не ключових мiнiстрiв),
парламентської делегацiї, виставки,
бiзнес-форуми, днi нацiональних
культур, важливi дипломатичнi контакти
i переговори

■

-1-2

Негативнi заяви ключових полiтикiв
країни, МЗС щодо зовнiшньої полiтики,
парламентськi резолюцiї

Загальний бал зовнiшньополiтичного напряму, роздiлений на
кiлькiсть подiй у звiтному перiодi, – i становить TRUMAN Index.

■

-2-4

Затягування iз ратифiкацiєю договорiв,

Такий пiдхiд дає змогу мiнiмiзувати методологiчний ризик, що

незапрошення на заходи, ненадання

певний зовнiшньополiтичний напрямок набере вищий бал через

пiдтримки на мiжнародному рiвнi

бiльшу кiлькiсть незначних подiй протягом одного звiтного перiоду.

■

Водночас, iнший звiтний перiод може виявитися менш прикметним

-3

Порушення договорiв, взаємних

-4-6

Торговельнi вiйни, антидемпiнговi

зобов’язань

через кiлькiсть подiй, однак бiльш непересiчним, значущим з огляду
на вагу подiй. TRUMAN Index слугує для збалансування кiлькостi
подiй та якостi спiвпрацi.

■

розслiдування, бойкот товарiв, ембарго,
висилка дипломатiв, вiдкликання послiв

■

-7-10

Провокацiї, розрив дипломатичних
вiдносин, вiйськовi дiї

1 BISS (Belarusian Institute for Strategic Studies / Бiлоруський iнститут стратегiчних дослiджень). Джерело: http://belinstitute.eu/ru/tags/индекс
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ВIДНОСИНИ
УКРАЇНА-США
АЛЬОНА ГЕТЬМАНЧУК
директорка Центру
“Нова Європа”

ПОЗИТИВНI БАЛИ: +29
НЕГАТИВНI БАЛИ: -5
ЗАГАЛОМ: +24
TRUMAN INDEX: +1,04

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
За роки існування TRUMAN Index це, очевидно, найбільш резонансний період в українсько-американських відносинах. Період, коли
інсайдерська інформація перевершила публічну, а деякі наші здогади попередніх періодів здобули підтвердження, яких ми в інтересах
українсько-американського партнерства не хотіли б мати в публічному доступі. Пафосний фасад українсько-американських відносин,
зведений із заяв про захист суверенітету і територіальної цілісності, в якусь мить тріснув, оголивши непривабливий інтер’єр: його
старанно намагалися приховати дипломати й політики всі місяці після обрання Зеленського президентом.
Повноцінний візит Зеленського до Білого дому в світлі останніх гучних подій набуває зовсім іншого звучання. Так само інакше виглядають
запити української сторони з запрошенням американського президента до переговорів щодо Донбасу. На жаль, наша оцінка, яку
надано в попередньому індексі, підтвердилася: Україна президента США нині цікавить, передусім, як джерело компромату. Понад
те, стало зрозуміло: розслідування діяльності сина Джо Байдена в Україні – це єдине питання, яке сьогодні по-справжньому цікавить
американського президента в контексті слова «Україна». Принаймні доки Джо Байден залишається головним конкурентом Трампа у
передвиборчих перегонах.
Проте варто відзначити, що факт зустрічі в Нью-Йорку, навіть за умови такого потужного скандалу, був правильним кроком. Під час неї
вдалося озвучити питання, що є особливо важливими для України. Зокрема, чи не найдовше з усіх президентських зустрічей лунала
тема Криму. Було озвучено певні побажання щодо підходів Трампа у формуванні порядку денного до наступної зустрічі G7.
Неабияким викликом у контексті підготовки даного матеріалу стало оцінювання цього періоду. Пункти, які традиційно фігурували
в наших індексах із позначкою «плюс» – на кшталт телефонної розмови президентів – у цьому періоді зіграли в мінус. Така ситуація
склалася і з активними контактами між українськими та американськими посадовцями. З одного боку, безумовним позитивом є те, що
контактів було багато, з іншого – чимало з них були переважно на тему, як українському керівництву з найменшою шкодою вийти із
ситуації навколо фокусування Трампа на розслідуваннях, а не предметним обговоренням українсько-американського порядку денного.

ХРОНIКА ВIДНОСИН
ПОЛІТИКА ПЕРЕМОГЛА БЕЗПЕКУ

Прогрес у цьому питанні допоміг би американському президенту
зняти «українське питання» як перешкоду для перезавантаження
відносин між Сполученими Штатами та Росією. Натомість вже між
першим і другим туром виборів проглядалися контури того, що

Перед обранням Зеленського президентом України чекали, що

насправді українське досьє цікавить Трампа з зовсім інших міркувань.

найбільше, що може в принципі цікавити Дональда Трампа в Україні

А саме – через розповідь його приватного адвоката Руді Джуліані

(якщо взагалі цікавити) за нового президента – це спроможність

(під впливом слів Юрія Луценка) про існування в Україні розслідувань

нового лідера зрушити з місця переговори з Путіним щодо Донбасу.

втручання деяких українських офіційних осіб у президентські

5
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вибори в США 2016 року на боці Демократичної партії. А також (і

відомої скарги інформатора маємо підтвердження: дата візиту

це було особливо актуально на тлі початку президентської кампанії

до Білого дому теж була заручницею ставлення Зеленського до

в США) розслідування діяльності компанії одіозного олігарха

справи розслідувань.

Миколи Злочевського «Burisma», у наглядовій раді якої працював
включно до квітня (!) цього року син Джо Байдена Гантер, отримуючи

Варто зауважити, що текст скарги інформатора для розуміння позиції

щомісяця платню в 50 тисяч доларів.

американського президента щодо України має цінніше значення,
ніж оприлюднена телефонна розмова. Адже саме завдяки тексту

Тож Україна, як ми й прогнозували в попередньому TRUMAN Index,

скарги стало очевидним, що йшлося не про один епізод заохочення,

стала цікавою Трампу саме як джерело компромату на Джо Байдена

прохання чи тиску з боку Трампа (залежить від інтерпретації). Це

– головного політичного опонента в президентській кампанії в США.

була цілеспрямована кампанія тиску. Документ також дає розуміння

Мало того, завдяки оприлюдненій стенограмі телефонної розмови

того, які ще застосовували важелі впливу, крім пониження рівня

двох президентів можемо дійти висновку, що розслідування – це,

присутності США на інавгурації та відмови узгодити дату візиту

по суті, єдине питання, яке по-справжньому цікавило (чи й досі

Зеленського до Білого дому.

цікавить) Дональда Трампа в контексті України у цей історичний
проміжок часу.

Йдеться,

передусім,

про

притримування

допомоги

Україні як по лінії Пентагону (250 млн доларів), так і по лінії
Завдяки такому інтересу з боку першої особи США в цей час відбулося

Державного департаменту (141,5 млн доларів) на закупівлю

злиття «офіційного» та «неофіційного» Вашингтонів. Нав’язаний

снайперських гвинтівок та гранатометів. Позаяк у ЗМІ писали,

президенту США «неофіційним» Вашингтоном порядок денний

насамперед про допомогу Пентагону, це дало привід деяким

помітно домінував. Проте історія з інформатором – це, певною

українським політикам заявити, що Україна, зрештою, отримала

мірою, спроба реваншу Вашингтона «офіційного» за використання

ще більше допомоги – близько 400 млн доларів. Показово,

і нав’язування вузького політичного порядку денного на стратегічні

що

питання американської зовнішньої та безпекової політики.

вихвалянням Трампа (зокрема і в присутності Зеленського), що,

така

затримка

суперечила

неодноразовим

публічним

на відміну від Обами, який виділяв Україні ковдри та подушки,
Першим дзвінком для команди Зеленського щодо того, наскільки

він надав «Джавеліни». Є підстави вважати, що на думку

питання розслідувань може вплинути на наші офіційні відносини

американського президента, Київ неабияк зобов’язаний йому

зі США, стало скасування візиту віце-президента Пенса на

персонально вже тільки цим. Недарма ж він розпочинав торішню

інавгурацію. Високі представники української влади тоді правильно

зустріч із Порошенком з питання: «Чи ви вже випробували

припускали, що візит скасували саме через кампанію, яку розпочав

наші «Джавеліни»? Хоча відомо, що їхнє надання мало радше

Джуліані. Однак у Києві були схильні до думки, що Пенс відмовився

символічний характер, позаяк: а) відбувалося за умови, що Україна

від візиту з власної ініціативи: будучи вкрай обережним, він просто

згодом купуватиме американське озброєння; б) використання

не захотів відвідувати Україну на тлі заяв Джуліані. Проте, як засвідчив

ракетних комплексів можливе тільки в разі ескалації конфлікту.

документ інформатора, відповідну вказівку дав сам Дональд Трамп.
Хоча, нагадаю, за нашими джерелами, в першій телефонній розмові

Цілком можливо, що поза згаданими в оприлюдненій скарзі

з Зеленським Трамп у відповідь на запрошення відвідати Україну

інформатора, було задіяно й інші важелі тиску на Україну. Але

пообіцяв новообраному президенту направити на інавгурацію

навіть якщо їх і не було, заяви та кроки Трампа в Києві автоматично

якнайвище представництво США, позаяк сам приїхати не зможе.

вважали спробами продемонструвати залежність і вразливість
України від Вашингтона. Приміром, раптове скасування Трампом

Другим серйозним сигналом, що діалог зі США блокують

візиту до Варшави, де український президент планував першу з ним

штучно,

до

зустріч, у Києві сприйняли як крок, що може свідчити про бажання

Білого дому. Нагадаємо, Києву вдалося забезпечити офіційне

американського лідера подивитися, яку тактику обере Зеленський

запрошення Трампа відвідати Вашингтон (це було важливо

щодо розслідувань після призначення уряду і генпрокурора. Помічник

перед парламентськими виборами), проте дати зустрічі так

президента Андрій Єрмак навіть начебто цікавився в Джуліані, чи

і не призначили. З офіційних джерел відомо, що попередньо

пов’язана з Україною відмова Трампа відвідати Варшаву 1 вересня.

обговорювали дві дати в липні, але далі розмов діло не

Цей факт підтверджує абсурдність ситуації, в якій опинилася

пішло. Наскільки болючим це питання стало для президента

українська влада на американському напрямку, коли кожна заява і

Зеленського свідчить той факт, що він у присутності Трампа на

кожен крок голови Білого дому зчитувався крізь призму одного-двох

публічній частині зустрічі нагадав, що американський президент

розслідувань, що потрібні для кампанії Трампа. Показово, що навіть

забув зазначити в запрошенні дату (за нашою інформацією, це

другий його телефонний дзвінок до Зеленського відбувся лише

був експромт президента). Завдяки оприлюдненому тексту

після того, як Курт Волкер на прохання Єрмака сконтактував його з

стала

відсутність

дати

візиту

Зеленського
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Джуліані. Це при тому, що привід для дзвінка був вагомий і без теми

офіційному сайті з українського боку могло читатися як сигнал

розслідування – вільні та чесні парламентські вибори, в яких партія

SOS: «На нас тисне президент США» (якщо, звісно, згаданий пасаж

президента здобула приголомшливу перемогу.

свідомо інтегровано в повідомлення, а не через нерозуміння
прес-службою специфіки чутливості цього питання).

Загалом можемо констатувати: за останні півроку в українськоамериканських відносинах політика остаточно перемогла безпеку.

З аналізу мемо телефонної розмови можна припустити, що

І це, звісно, поганий сигнал для Києва, стратегія якого щодо США

Зеленський не зміг витримати «єдино правильної стратегії», якої

базується на факті, що Сполучені Штати є, насамперед, головним

намагався дотримуватися в попередній період: він першим у

безпековим партнером. За чотири роки (2014-2018) військово-

розмові з Трампом згадав прізвище Джуліані й поінформував про

технічна допомога США, за даними Міноборони, сягнула 70% усієї

вже налагоджений з ним контакт. Якщо це не цілеспрямована

закордонної допомоги Україні, а за інформацією екс-посла України

спроба «розговорити» Трампа на тему розслідувань Байдена,

в США, – аж 92%.

то це була комунікаційна помилка. Доказом є той факт, що в
меседж-пакеті, який Білий дім розсилав для коментування теми

СОЮЗНИКИ ЧИ СПІВУЧАСНИКИ?

на захист Трампа, фігурує теза, що саме Зеленський у телефонній
розмові першим порушив питання розслідувань, згадавши

Первісно – ще до інавгурації – Зеленський, за словами

прізвище Джуліані. Ще однієї помилки припущено в Нью-Йорку,

високопоставленого

обрав

коли Зеленський у присутності Трампа заявив, що ніхто на нього

«єдину правильну стратегію» щодо тиску з боку Джуліані:

не тиснув. Американський президент одразу підхопив це на

максимально дистанціюватися від цього питання й апелювати до

свою користь. Очевидно, можна було б знайти нейтральніші

неприпустимості чинити тиск на правосуддя в Україні.

формулювання, уникаючи слова «тиск» у будь-яких його варіаціях.

джерела

з

його

команди,

Принаймні обмежитися заявами, що він жодним чином не бажає
У минулому TRUMAN Index ми також давали низку рекомендацій

бути втягненим у демократичні вибори в США.

президенту Зеленському, як реагувати на цю ситуацію. Першою
порадою було не давати жодних обіцянок американському

Поганою новиною для українсько-американських відносин стало

президенту з цього приводу.

й те, що до процесу перевиборів Трампа було залучено не лише
українських посадовців (Єрмак), а й американських дипломатів.

У перші місяці Зеленському вдавалося витримувати цю стратегію.

Підтверджується наше припущення, навіщо Трамп так наполегливо

Зокрема тому, що остаточно було незрозуміло, чи вдасться

домагався саме політичного призначення посла США в Києві. А

Джуліані нав’язати Трампу свою лінію з розслідуваннями настільки,

саме – для розв’язання чутливих питань з українською владою,

що той ставитиме питання руба в діалозі з українським лідером,

що стосувалися, насамперед, виборчої кампанії в США, а не

узалежнюючи від нього інші аспекти українсько-американського

стратегічного партнерства Україна-США. Тобто допомога Україні

порядку денного. Коли з’ясувалося, що стратегія Джуліані

мала відбуватися лише в комплексі з допомогою у переобранні

трансформувалася в стратегію Трампа, Зеленський почав

Трампа. Коли ж з’ясувалося, що політичне призначення не має

коригувати власну, погодившись перевести це питання в режим

шансів на проходження в Сенаті, посла вирішили не направляти

діалогу на рівні приватного адвоката Трампа Джуліані й свого

зовсім. Натомість з’явився своєрідний «смотрящий» за Україною

помічника Андрія Єрмака.

у вигляді посла США в ЄС Ґордона Сондланда. Його присутність
мало не на всіх важливих переговорах щодо України – чи то в

До певного часу навіть такий досить сумнівний трек давав змогу

Києві, чи у Вашингтоні – м’яко кажучи, виглядала дещо незвично.

українським посадовцям тішитися ілюзіями, що «розслідування

Особливо враховуючи, що на зустрічі Трампа й Зеленського у

– це питання, яке обговорюють двоє помічників. Не більше». Та

Нью-Йорку Тейлора не було, а Сондланд був. Сондланд вміло

після дзвінка Трампа 25 липня його обговорення вийшло на новий

маскував свою діяльність з реалізації порядку денного кандидата

рівень. Ті, хто уважно стежив за українсько-американськими

Трампа завдяки досить позитивним публічним сигналам після

відносинами, ще в день розмови двох президентів не могли не

зустрічі з Зеленським. Зокрема, датованим 26 липня твітом: «Мав

зауважити напрочуд відвертий пасаж в офіційному повідомленні на

честь зустрітися з моїм добрим другом Володимиром Зеленським.

сайті президента України. Він досить чітко передавав тональність

США і ЄС об’єдналися, щоб підтримати Україну й виступити проти

і приблизний зміст розмови. Нагадаю, йшлося про те, що Дональд

окупації Криму Росією, її агресії на Сході, маніпуляцій енергетикою

Трамп закликав Київ покращити свій імідж, розслідуючи справи,

України і затримання військовослужбовців. Безпечна Україна =

котрі перешкоджають українсько-американським відносинам.

Безпечна Європа».

Завважте: не взаєминам між кандидатом Трампом і президентом
Зеленським, чим насправді є ця історія, а саме міждержавним

Наразі невідомо, як заяви Зеленського сприйняли Джо Байден

відносинам. Між рядків розміщення цього повідомлення на

та інші впливові демократи, що є дуже важливим з огляду на
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критичність збереження двопартійної підтримки України в США.

з яких поки не увінчався для Трампа конкретним результатом, така

Джо Байден лише коротко охарактеризував розмову «дуже

домовленість була б неабияким успіхом.

показовою». Проте невідомо: показовою вона була через сказане
Трампом чи й з огляду на поведінку Зеленського під час телефонної

На нашу думку, участь Дональда Трампа в Нормандському

розмови та публічну частину зустрічі з Трампом. Питання є

форматі навіть в разі згоди на це європейських партнерів не

напрочуд важливим, бо визначає статус наших відносин зі США

посилила б, а послабила позиції України. Впродовж останніх

принаймні на короткострокову перспективу, даючи відповідь на

трьох місяців це стало ще очевиднішим. Як приклад – Трамп

питання: союзники ми чи співучасники.

поновив свою кампанію стосовно повернення РФ до G7. Як і
рік тому в Канаді, це питання знову стало предметом запеклих

Підбиваючи проміжні підсумки, зауважимо: в команді Зеленського

дискусій на саміті «сімки» вже у Франції. Навіть якщо для

за ситуацію з неоднозначним позиціонуванням президента має

повноцінного повернення РФ в G7 наразі немає консенсусу,

відповісти людина, що вирішила запустити паралельний трек

є висока ймовірність, що Дональд Трамп може запросити

комунікації з Джуліані. Також варто було від початку активніше

Владіміра Путіна як гостя на наступний саміт «сімки» у США.

ангажувати в розв’язання цієї ситуації власне її автора – Юрія

Саме тому, за інформацією з наших джерел, до зустрічі з Трампом

Луценка. Одного інтерв’ю аґенції Bloomberg у травні, де він

у Нью-Йорку українська сторона виробила пропозицію: в разі

непомітно для американської аудиторії заявив, що Байдени не

запрошення Росії на саміт наступного року, варто запросити й

вчинили жодних порушень, – було недостатньо.

українського президента. Заохоченням для Трампа могла б стати
саме можливість під час президентської кампанії заявити, що за

ДОНБАС І «ВАША ПРОБЛЕМА»

його сприяння і в його присутності два президенти завершують
війну в Україні.

Якщо для Дональда Трампа важливість України проявлялася на
тлі можливих розслідувань щодо його конкурента, то головне

Тим паче, Трамп сам напередодні заявляв, що готовий долучатися

очікування українського президента, за нашою інформацією,

до врегулювання на Донбасі, якщо в його присутності буде

зводилося до допомоги США й особисто Трампа у розв’язанні

потреба. Заява цікава тим, що загалом американський лідер

конфлікту на Донбасі. Одразу після обрання в Зеленського

сповідує

обговорювали плани, як використати потенціал Трампа в

розв’язувати безпосередньо з Путіним. Тож природнішою і

питанні звільнення моряків та політичних в’язнів. Тим паче,

більш справжньою для Трампа є озвучена ним на публічній

саме утриманням моряків американський лідер аргументував

частині зустрічі з українським лідером позиція, коли він

скасування зустрічі з Путіним в Аргентині. За логікою, Трамп

побажав Зеленському розв’язати «вашу» проблему з Путіним.

мав би сам бути зацікавленим у звільненні моряків: тоді б він

За результатами зустрічі в Нью-Йорку варто констатувати:

міг відчинити двері для зустрічі з Путіним, зберігши обличчя. Та

розраховувати на активне сприяння американської сторони,

з’ясувалося, що утримування моряків вже не є перешкодою для

зокрема й персонально президента, в переговорному процесі

його зустрічі з Путіним.

не варто. Жодна з ідей України, за нашими даними, не зустріла

впевненість,

що

найефективніше

такі

питання

відповідної реакції Дональда Трампа.
Незважаючи на пріоритизацію питання розслідувань з боку
лідера США, у Києві не втрачали надії на щільніше залучення

Формат

американської сторони в особі Дональда Трампа до врегулювання

врегулювання на Донбасі викликає питання й через відставку

конфлікту на Донбасі. На тлі поновлених переговорів Зеленському

Курта Волкера – безумовно одного з найбільш помітних партнерів

було важливо забезпечити, щоб головні міжнародні партнери

України у Вашингтоні, який наприкінці вересня подав у відставку.

схилялися до підтримки українських позицій у переговорному

Хоча посада Волкера офіційно звучала як спецпредставник

процесі. Попри чітку публічну позицію принаймні Франції в тому,

Державного департаменту з переговорів щодо України, де-факто

що в Парижі не обмірковують розширення Нормандського

він був спецпредставником з питань України загалом, оскільки

формату за рахунок США, Зеленський неодноразово робив

можливості виконувати свою безпосередню місію та впливати

публічні заяви, запрошуючи американську сторону долучитися

на вирішення конфлікту у нього були вкрай обмежені. Ризикнемо

до цього формату. Хоча насправді йшлося радше про те, що Київ

припустити, що саме йому до певної міри ми маємо завдячувати

розглядав можливість залучення американського президента до

тим, що за адміністрації Трампа офіційна позиція США щодо

переговорів, якщо Нормандський формат вичерпає потенціал.

врегулювання на Донбасі принаймні публічно не відхилялася від

Логіку української сторони можна зрозуміти: Київ міг би

української (на відміну від більш компромісної за часів Обами).

подальшого

залучення

американців

до

теми

запропонувати для переобрання Дональда Трампа дещо більше,
ніж «бруд» на Байденів. А саме – вагомий внесок у його міжнародну
президентську спадщину у вигляді принципової домовленості з
завершення війни в Україні. На тлі інших міжнародних кроків, жоден

Незаперечною заслугою Курта Волкера є також те, що тема війни
на Донбасі комунікаційно перебувала на радарах американського
політичного істеблішменту. Він не втомлювався пояснювати, що в
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Україні триває війна, а не заморожений конфлікт. Проте в останні

Порошенка, Верховна Рада, нарешті, ухвалила законодавство,

місяці його зусилля затьмарила кампанія Джуліані з перетворення

що дозволяє українському міністерству оборони напряму брати

України на джерело постачання бруду на політичного опонента

участь у програмі прямих закупівель озброєнь. Як переконують

Трампа. Керуючись, безумовно, добрими намірами допомогти

в українському уряді, Україна вже надіслала відповідну заявку

українським партнерам з якнайменшою шкодою вийти з пастки,

до Пентагону. На час підготовки матеріалу чекали відповіді від

яку створив юрист Трампа, Курт Волкер сам опинився в

американської сторони.

заручниках цієї історії. Попри те, що він працював на Держдеп
на умовах часткової зайнятості й безоплатно, Волкер пішов на
досить безпрецедентний як для кадрових дипломатів крок: на
прохання Андрія Єрмака встановлював контакт між помічником
президента України і приватним адвокатом Трампа.

В останні місяці відбулося й гучне звільнення Джона Болтона з
посади радника з питань національної безпеки США. Проте на нашу
думку, воно не матиме таких наслідків на українсько-американські

Проте українській стороні, можливо, бажано було б розробити
чіткіші

параметри

стратегічного

партнерства

зі

США.

Десятиріччями воно саме й базувалося на підтримці та допомозі
Україні. Всі ці три слова – партнерство, підтримка і допомога –
стали синонімами в контексті українсько-американських відносин.
Очевидно, партнерство не може називатися партнерством
лише тому, що за підтримку і допомогу ми готові платити, а не
отримувати їх традиційно безоплатно.

відносини, як звільнення Волкера. Болтон відвідував Україну з

Одним з напрямків такого партнерства міг би бути енергетичний

посланням щодо небезпеки китайських інвестицій. Однак всі

діалог. Особливого розвитку в останньому кварталі набула

меседжі Болтона щодо ситуації навколо «МоторСічі» викликали

тема постачання американського скрапленого газу в Україну.

питання в українських посадовців щодо того, наскільки цю позицію

Позитивним

узгоджено з Трампом. Питання виникали недаремно, позаяк ця тема,

Меморандуму між Україною, США та Польщею. Але наші

за нашою інформацією, не лунала ані в подальших переговорах із

американські співрозмовники вважають, що справжнім сигналом

віце-президентом Пенсом, ані з Трампом у Нью-Йорку.

серйозності цього кроку з українського боку буде підписаний

сигналом

стало

підписання

трьохстороннього

контракт, а не меморандум. Важливо, що це, за інформацією наших
Поки наші співрозмовники в США вважають: те, як було

джерел, була одна з небагатьох секторальних тем, які вдалося

звільнено Болтона, зробить його наступника Роберта О’Брайяна

обговорити під час зустрічі в Нью-Йорку, де Трампа цікавило, чи

стриманішим у висловлюванні позиції щодо різних міжнародних

має Україна відповідні потужності.

питань, зокрема й Росії. Відповідно, домінуватиме позиція
особисто президента Трампа.

Цікава деталь: призначення О’Браяна, який у Держдепі відповідав
за звільнення заручників, підкреслює важливість цієї теми для
Трампа, адже він позиціонує себе як переговірник номер один
з цих питань. Це той спільний знаменник, що міг би об’єднати
при вдалій подачі Трампа з Зеленським, який теж особисто
ангажується в ці питання.

ПАРТНЕРСТВО, А НЕ ДОПОМОГА
Потужний скандал навколо розслідування на вимогу Трампа збігся
з формуванням нового підходу до українсько-американських
відносин. Якщо формально головну роль за президентства Трампа
в них відіграє дипломатія лестощів (телефонна розмова – тому
свідчення), то за змістом Україна прагне сформувати іншу лінію. А
саме – вийти з парадигми «донор-реципієнт», у якій традиційно
перебувають відносини між країнами. Зеленський у Нью-Йорку
намагався чітко проартикулювати: від США нам потрібна не
допомога й підтримка, а повноцінне партнерство.
Як доказ наводиться налаштованість української влади не
лише отримувати, а й купувати озброєння в США (ті ж самі
«Джавеліни»). Нагадаємо, на початку року, ще за президентства
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ПОДIЇ У ВIДНОСИНАХ УКРАЇНА-США (ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2019 РОКУ). ОЦIНКА В БАЛАХ

ДАТА

3 липня

ПОДІЯ

Президент Володимир Зеленський зустрівся в Канаді зі спецпредставником США Куртом Волкером. Під час розмови з
ним Зеленський заявив, що Росія не демонструє належної «політичної волі» до розв’язання конфлікту.

БАЛИ

+1

Секретар РНБО України Олександр Данилюк і помічник президента Андрій Єрмак відвідали з візитом США. Вони
10 липня

зустрілися з радником з національної безпеки Джоном Болтоном, міністром енергетики Ріком Перрі, послом США в
ЄС Ґордоном Сондландом та спецпредставником Куртом Волкером. Серед обговорених питань – мирне відновлення

+2

територіальної цілісності України, реформи, енергетична безпека.
23 липня

У своїй заяві Державний департамент США привітав український народ з мирним проведенням історичних
парламентських виборів, що «дали чіткий результат і підкреслили відданість українців ідеалам демократії».

+1

Президент Трамп зателефонував привітати президента Зеленського з перемогою на парламентських виборах.
25 липня

Внаслідок прохання Трампа звернути увагу на розслідування щодо сина Байдена розмова майже через два місяці стане
предметом внутрішньополітичної кризи у США й поставить під загрозу двопартійну підтримку України в Сполучених

+2

Штатах.

Делегація США на чолі зі спецпредставником Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Куртом
26 липня

Волкером відвідала район проведення операції Об’єднаних сил. Напередодні в Києві Волкер разом з послом США в ЄС
Ґордоном Сондландом зустрівся з Володимиром Зеленським.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росію потрібно повернути до G7, звідки її виключили після незаконної анексії
20 серпня

українського Криму.
На зустрічі з журналістами Трамп зауважив: Обама виключив Росію, бо «його перехитрили».
Радник з питань національної безпеки США Джон Болтон прибув до Києва. Під час візиту він підтвердив, що

27 серпня

намагатиметься переконати українську владу в небезпеці співпраці з китайцями, пов’язаній, зокрема, з продажем
«МоторСічі».
Пентагон завершив аналіз програми військової допомоги Україні й дійшов висновку в потребі виділення 250 млн

29 серпня

доларів. Новина набула особливої важливості після повідомлень, що Трамп доручив своїй команді з нацбезпеки
переглянути програму фінансування сектору безпеки в Україні.

31 серпня

Між Україною, США та Польщею у Варшаві підписано тристоронній Меморандум з питань енергетики. Однією з тем
документа стало налагодження постачання американського газу в Україну через Польщу.

+1
-1
+2
+2
+2

Президент України Володимир Зеленський у Варшаві зустрівся з віце-президентом США Майком Пенсом. Пенс
2 вересня

запевнив, що США не змінять позиції щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України. В центрі уваги
сторін було надання військово-технічної допомоги Україні. Майк Пенс, за повідомленням «Європейської правди»,

+3

порушив питання реформ, які здійснюватиме новий уряд, та боротьби з корупцією.

5 вересня

Президент Зеленський прийняв у Києві сенаторів Кріса Мерфі та Рона Джонсона. Вони висловили підтримку Україні й
надали поради Зеленському, як діяти в ситуації з вимогами Трампа щодо розслідувань.

Чотири комітети Палати представників Конгресу США заявили, що розпочали «широкомасштабне розслідування»
9 вересня

повідомлень про те, що президент Дональд Трамп і його адвокат Руді Джуліані чинили тиск на уряд України, щоб
схилити його до сприяння кампанії з переобрання Трампа.
Державний департамент США схвалив надання Україні 141,5 млн доларів допомоги в галузі безпеки, зокрема,

12 вересня

на снайперські гвинтівки та гранатомети. Як і передбачені Міністерством оборони США 250 млн, ці кошти було
суперечливо затримано Трампом.

+1
+1
+1
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ДАТА

ПОДІЯ
Віце-президент США Майк Пенс провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Вони

18 вересня

обговорили майбутню зустріч Трампа з Зеленським на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Зеленський подякував Майку Пенсу
за його роль в ухваленні рішення про продовження програми безпекової допомоги Україні.

18 вересня

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко мав телефонну розмову з Держсекретарем США Майком Помпео.
Помпео привітав Пристайка з призначенням і підтвердив підтримку Україні з низки питань.

БАЛИ

+2
+1

Видання The Washington Post повідомило про скаргу інформатора на адресу генерального інспектора розвідки США
18 вересня

Майкла Аткінсона. В ній працівник розвідки заявив, що має інформацію про якусь «обіцянку» президента Трампа
лідеру іноземної держави, що його стурбувала. Пізніше повідомили, що це стосується телефонної розмови Трампа з

+1

Зеленським.
Міністр оборони США Марк Еспер провів телефонну розмову з міністром оборони України Андрієм Загороднюком. «Я
19 вересня

висловив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України», – написав очільник Пентагону в
своєму Twitter.

24 вересня

25 вересня

Президент США Дональд Трамп заявив, що гальмуватиме фінансову допомогу Україні, доки Європа не почне вкладати в
нашу країну більше. В іншій своїй заяві він пов”язав затримку з високим рівнем корупції в Україні.
Президенти Зеленський і Трамп зустрілися в Нью-Йорку. Це була перша персональна зустріч лідерів країн, однак
двосторонній порядок денний було відтіснено скандалом навколо скарги інформатора.

+1
-1
+3

Білий Дім оприлюднив мемо розмови президентів Трампа і Зеленського від 25 липня. Розмова у досить невиграшному
25 вересня

світлі показує двох президентів. Зеленський після зустрічі з Трампом заявив, що був впевнений: американська сторона
оприлюднить лише свою частину розмови. Насправді український президент також чекав, що стенограму нададуть до

-2

друку.
Оприлюднено скаргу невідомого інформатора, з якої стало зрозуміло: впродовж чотирьох місяців проти українського
26 вересня

президента тривала спланована кампанія тиску з боку персонального адвоката президента США в питанні здійснення
розслідувань, зокрема щодо діяльності сина Байдена в Україні.

+1

Стратегічний радник з питань реформування оборонної промисловості Дональд Вінтер вручив міністру оборони
26 вересня

Андрію Загороднюку сертифікати від США, що дозволяють виконувати роботи з ремонту гелікоптерів типу «МІ» силами
українських підприємств оборонного комплексу для потреб іноземних замовників. Деякі експерти назвали цей документ

+1

«Томосом від Пентагону».
27 вересня есн

Медіа повідомили, що у відставку подав Курт Волкер, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України.

-1
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ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-ЄС

ВIДНОСИНИ
УКРАЇНА-ЄС
ЛЕОНIД ЛIТРА

старший аналiтик Центру
«Нова Європа»

ПОЗИТИВНI БАЛИ: +36
НЕГАТИВНI БАЛИ: -4
ЗАГАЛОМ: +32
TRUMAN INDEX: +1,78

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
Відносини між Києвом і Брюсселем впродовж минулого кварталу були не такі інтенсивні, як раніше. З одного боку, зазвичай
перенасичений порядок денний між ними було порушено через сезон відпусток. Крім того, вибори до Верховної Ради в Україні та зміна
керівників інституцій ЄС змусила обидві сторони зосередитися на внутрішніх справах. Водночас відбувся саміт з ЄС, підписано низку
важливих угод, що фінансуватимуть значущі напрямки реформ – це серйозно вплинуло на в цілому позитивний TRUMAN Index відносин
між Україною та Європейським Союзом.
Президентство Володимира Зеленського та його беззастережна більшість у парламенті спричинили істотні зміни в громадському
дискурсі щодо ЄС. Президент і прем’єр-міністр нечасто згадували ЄС у публічних виступах і вперше після Революції Гідності Євросоюз
не був у тренді. Втім, не йдеться про затримку реформ, що пов’язані з євроінтеграцією. Навпаки, Верховна Рада нового скликання є
вельми результативною у просуванні низки законів, здебільшого тих, що стосуються боротьби з корупцією. Відсутність ЄС у публічному
дискурсі пояснюється тим, що тема окупованого Донбасу стала пріоритетом для нового президента. Тим часом новопризначений
міністр закордонних справ Вадим Пристайко компенсував брак згадок про ЄС запевненнями, що питання Євросоюзу і НАТО
залишаються основними для України.
Політика щодо ЄС підкріпилася й призначенням Дмитра Кулеби на посаду віце-прем’єр-міністра з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції. Крім того, заступником керівника Офісу Президента призначено Ігоря Жовкву (фактично відповідальним за
зовнішню політику), а Іванна Климпуш-Цинцадзе очолила парламентський комітет з євроінтеграції. Вони забезпечують міцну інституційну
пам’ять та продовження інтеграційного процесу з Євросоюзом.
Не все так просто було з двосторонніми відносинами. Йдеться про дві негативні події: публікацію Білим домом стенограми телефонної
розмови між президентами Зеленським і Трампом, що містила дещо зневажливі коментарі на адресу конкретних лідерів ЄС, та обмін
полоненими з Росією, внаслідок чого Москві передали головного свідка катастрофи літака МН17 Володимира Цемаха. Його підозрюють
у причетності до збиття малайзійського пасажирського лайнера в липні 2014 року. Голландську сторону вкрай засмутило внесення
Цемаха до списку полонених у процесі обміну, проте Україна допомагала Гаазі з його допитом ще до обміну.

ХРОНIКА ВIДНОСИН

TRUMAN Index, Донбас перейняв естафету й став центральною
темою порядку денного на Банковій. Мабуть, вперше після Революції
Гідності ЄС не є першочерговим питанням для адміністрації, уряду

СПІВПРАЦЯ З ЄС: БІЛЬШ НЕ В ТРЕНДІ

й парламенту і розглядається радше як процес, що перебуває в
пріоритетності

автоматичному режимі. Проте новий підхід Володимира Зеленського

євроінтеграції для України. Як вже згадували в попередньому

з переведення теми ЄС із міжнародного на внутрішній рівень та

Епоха

Зеленського

внесла

зміни

до

рівня
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зменшення її політизації не означає, що євроінтеграція більше не

між ЄС та Україною з низки питань, що їх передбачає Угода про

пріоритетна. Навпаки, перший робочий місяць нової Верховної Ради

асоціацію. Ба більше, на відміну від своєї попередниці Кулеба,

продемонстрував гарні результати. Про них ми напишемо нижче,

ймовірно, отримає додаткові повноваження, що дозволять йому

даючи надію на стриманий оптимізм щодо виконання Україною

подавати законопроекти, підготовлені відомством, незалежно від

зобов’язань перед ЄС.

інших міністрів. Це, безумовно, означає посилення ролі Урядового
офісу та віце-прем’єр-міністра, адже раніше вже були випадки

Президент Зеленський швидко включився у налагодження діалогу з

гальмування ініціатив через втручання різних міністрів, очевидно, з

ЄС та головними країнами-членами, відвідавши Брюссель, Париж,

метою пошуку схем для «відкатів».

Берлін і Варшаву, а також провівши в Києві саміт Україна-ЄС.
Основним результатом його зусиль стали налагоджені контакти

Ще одним добрим знаком стало призначення Іванни Климпуш-

й відносно високий рівень довіри з боку партнерів у ЄС. Ще до

Цинцадзе на посаду голови Комітету Верховної Ради з питань

візитів персона Зеленського викликала неабияке зацікавлення у

європейської інтеграції. Попри різницю в думках із новим

певних столицях Євросоюзу. Приміром, канцлер Німеччини Ангела

керівництвом, Климпуш-Цинцадзе має безцінний досвід з питань

Меркель та низка міністрів закордонних справ країн-членів ЄС

інтеграції до Європейського Союзу і відповідатиме за просування

переглянули епізоди телесеріалу «Слуга народу» задля кращого

порядку денного Україна-ЄС у Раді. Крім того, Климпуш-Цинцадзе у

розуміння Зеленського. Втім, перші місяці перебування на посаді

добрих стосунках із Кулебою, а це стане в пригоді для згладжування

засвідчили: левова частка меседжів з його серіалу та президентства

процесу ухвалення потрібних законопроектів.

не збігаються.
У серпні виникли певні занепокоєння через те, що правляча
Дехто висловлював певну стурбованість ставленням Зеленського

партія серйозно розглядала питання про об’єднання комітетів із

до ЄС загалом і лідерів Німеччини та Франції зокрема, особливо після

закордонних справ та європейської інтеграції. Зрештою, після низки

публікації Білим домом стенограми редагованої версії телефонної

дебатів і дзвінків, у тім числі й з ЄС, залишилися обидва комітети.

розмови 25 липня між президентами Зеленським і Трампом. Із запису

Однак комітет з євроінтеграції обмежився дев’ятьма депутатами,

зрозуміло, що Зеленський погоджувався із певними негативними

хоча спочатку йшлося взагалі про сімох народних обранців. Ставили

висловлюваннями Трампа, що викликало невдоволення й навіть

під сумнів і потребу існування Урядового офісу з питань європейської

обурення деяких європейських можновладців (хоч вони і не були

та євроатлантичної інтеграції, але залишили і його. На адресу

висловлені публічно). Подекуди офіційні особи в ЄС припускали,

українського уряду пролунало чимало критики за сумніви в ролі

що слова Зеленського можуть послабити підтримку й довіру з

державних інституцій, що відповідають за євроінтеграцію. Виникли

боку Німеччини та Франції. Натомість у публічних заявах політики

питання, чи розуміють взагалі у «Слузі народу» процес інтеграції

наголошували, що підтримка Євросоюзу, в тому числі Німеччини та

до ЄС. Чиновники з Європейського Союзу відзначали, що в ідеалі

Франції, не зміниться після публікації стенограми.

було би бажано, аби Україна розглянула питання про створення
міністерства, що відповідало би за європейську інтеграцію.

В українському дипломатичному та експертному середовищі й
надалі стверджують, що тема ЄС цілком відсутня в публічній риториці

З-поміж інших заміщень посад, що стосуються пакету ЄС, –

українських посадовців, особливо президента і прем’єр-міністра.

новопризначений заступник керівника Офісу Президента Ігор

Дехто вбачає в цьому ледь не відмову від євроінтеграційного

Жовква. Він впродовж багатьох років працює у президентських

курсу. На відміну від попередньої адміністрації, нинішня верхівка не

адміністраціях і має чималий досвід у цій галузі. Крім того, колишнього

висловлює завищених сподівань, а ЄС як суб’єкт майже відсутній

радника міністра закордонних справ Тараса Качку призначено на

у публічному дискурсі – так було й під час президентської та

посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського

парламентської передвиборчих кампаній. Цей розрив компенсують

господарства та торговим представником України. Качка є активним

міністерство і міністр закордонних справ Пристайко, який невтомно

прибічником економічних відносин з ЄС –до його амбіцій належить

запевняє, що ЄС і НАТО залишаються серед топ-пріоритетів для

їхнє перетворення з суто торговельних на фактичну інтеграцію.

адміністрації Зеленського.

Насправді курс нового керівництва до ЄС підтверджує й

НОВЕ КЕРІВНИЦТВО ЄС = НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ
УКРАЇНИ

призначення Дмитра Кулеби на посаду віце-прем’єр-міністра з
питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Він змінив на

Вибори нового керівництва Єврокомісії та Європейської Ради

цій посаді Іванну Климпуш-Цинцадзе. Перед Кулебою, досвідченим

стали для України водночас жалем і надією. Такі завзяті прихильники

дипломатом

із

України як Дональд Туск більш не будуть представниками

проштовхування реформ, з реалізацією яких зволікала попередня

європейських інституцій. Проте чимало позитивних для нас діячів

влада, секторальної інтеграції в ЄС та налагодження комунікацій

залишаться в ЄС, хоча й на інших посадах.

і

комунікатором,

стоять

непрості

завдання
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Схоже, новий склад Європейської комісії є дуже професійним.

непрямої допомоги, яку скерували інституції ЄС. Крім того, Берлін

Йдеться, в тім числі, про колишніх прем’єр-міністрів, європейських

витратив €110 млн на гуманітарні проекти, ставши найбільшим

уповноважених та міністрів, що добре адаптовані до основних

гуманітарним донором для України.

напрямків інтересів ЄС: захисту довкілля, діджиталізації, демократії
та прозорості, транспорту тощо. Дехто з них, приміром Йоганес

Варто зазначити, що президент Зеленський прокоментував

Ган, Франс Тіммерманс, Марош Шефчовіч та Валдіс Домбровскіс,

телефонну розмову і заявив, що вдячний кожному, однак «сказав

вже були єврокомісарами раніше, тож добре знайомі з Україною і

правду», попри спроби деяких українських чиновників його

співпраця, ймовірно, буде вдалою.

захистити, апелюючи до потреби розуміння контексту розмови,
а також досвідченості Меркель і Макрона в дипломатії та їхньої

Нові комісари з головних царин інтересів щодо України теж мають

думки про позицію України. Та й сам Зеленський пояснив, що

гарні рекомендації. Енергетичний портфель отримала Естонія,

розмова відбувалася у вкрай складний період повернення

сільське господарство – Польща, транспорт – Румунія: три країни,

Росії до ПАРЄ, попри невиконання нею жодної з умов і повну

які постійно підтримують Україну в її прагненнях до євроінтеграції.

потужність робіт над «Північним потоком-2».

Стриманим оптимізмом супроводжується й заміна італійки Федеріки
Моґеріні іспанцем Жозепом Боррелем, який відповідатиме за

Заяви Зеленського широко обговорювали в дипломатичних

зовнішню політику і безпеку. В Києві на Борреля покладають чимало

та експертних колах Києва. На думку України, його слова було

сподівань, з огляду на те, що відносини з Моґеріні були не вельми

неправильно витлумачено, адже президент не посилався

позитивні. Українські чиновники часто критикували її за «байдужість

в коментарях на гроші, нівелюючи рівень допомоги. Його

до України» та відмову відвідати лінію зіткнення на Донбасі. Водночас

висловлювання, найімовірніше, стосувалися більших очікувань

призначення угорця на посаду єврокомісара з питань політики

України від ЄС (зокрема, Німеччини і Франції) у реагуванні

сусідства та переговорів щодо розширення є неоднозначним і

щодо російської агресії та повернення Києву контролю над

сприймалося як провокація в Україні та інших країнах Східного

окупованими територіями Донбасу й анексованого Криму. Думка

партнерства. Адже поширена думка, що угорський прем’єр-міністр

президента формувалася на тлі того, що «Північний потік-2» Росія

Віктор Орбан використовуватиме цю посаду для просування

будувала за підтримки Німеччини, допуск російської делегації до

інтересів Угорщини в регіоні, особливо щодо України.

ПАРЄ відбувся без жодного покарання за вчинені нею незаконні
дії, президент Макрон закликав французьких послів до зближення
перед

з Росією і лобіював її участь у G7. А Україна не входить навіть до

голосуванням на пленарному засіданні, врахував очевидний

десятки держав за розміром допомоги Німеччини та Франції

конфлікт інтересів і можливу корупцію або антидемократичні

країнам, що розвиваються. Всі ці події викликали у Зеленського

практики з боку Угорщини та Румунії, проголосувавши проти обох.

критичну реакцію. Крім того, щопівроку Україна має перейматися,

Ці країни мають запропонувати нових кандидатів для проходження

чи будуть подовжені санкції ЄС. У цілому Зеленський мав на увазі

відбіркової комісії. Стосовно нової очільниці Єврокомісії, Урсула

безпекову підтримку ЄС і той факт, що нинішня політика Брюсселя

фон дер Ляєн добре налаштована до України. Як колишній міністр

не є сталою. Ба більше, аргументи деяких чиновників ЄС, котрі

оборони вона краще за інших розуміє негативну роль Росії в Україні.

згадували про вражаючі суми, які надано Україні, порівнювали із

Попри це, її критикували за скромні результати в роботі на посаді

втратою прибутків лише від транзиту газу, що є значно більшими

міністра оборони Німеччини: більшість німців (56%) були проти, щоб

за все надане Євросоюзом фінансування.

Комітет

Європарламенту,

що

здійснював

перевірку

фон дер Ляєн очолила Єврокомісію, і лише 33% підтримали її.
Звісно, для ЄС все видається зовсім інакше. За останні шість років

ПІДТРИМКА ЄС: ГРОШІ ПРОТИ ЦІННОСТЕЙ

він інвестував мільярди євро (хоча здебільшого це кредити) і може
вкласти ще більше, якщо Україна продемонструє результати в

Схоже, у відносинах між Україною та ЄС назріває перший скандал

реалізації реформ. Санкції вже завдали чималих втрат деяким

після публікації версії стенограми телефонної розмови Трампа

країнам ЄС і це також частина ціни, яку платить об’єднання.

і Зеленського, в якій президент України підтримав негативні

Більше того, Україна так чи так втратила б газовий транзит, бо

висловлювання американського колеги. Після оприлюднення

Росія готова заплатити за це будь-яку ціну. Якби не ЄС і його

стенограми Німеччина та ЄС почали публікувати інформацію

енергетична політика unbundling (розмежування), Україна б не

та коментарі про витрачені на Україну суми й пояснення, чому

могла купувати газ реверсом тощо.

їхня підтримка була значно більшою за американську. Брюссель
нагадав усім, що інституції Європейського Союзу та пов’язані

На тлі розколу думок між ЄС та Україною виникло певне

з ЄС інституції надали найбільше фінансування в історії ЄС та

напруження. Попри певне очікування перегляду допомоги з боку

безпрецедентну фінансову підтримку Україні у формі грантів

ЄС, Німеччини і Франції, найближчим часом навряд чи відбудуться

і позик на загальну суму близько €15 млрд з 2014 року. Лише

радикальні зміни. Ймовірне скорочення частини фінансування,

Німеччина виділила Україні €1,4 млрд, і це без врахування

інші програми допомоги можуть стати менш гнучкими, але
підтримка, очевидно, залишиться.

TRUMAN ▪ INDEX

ВIДНОСИНИ УКРАЇНА-ЄС

На додаток до негативних коментарів Зеленського, варто згадати

Попри певний тиск з боку президентів Макрона й Трампа,

про кризу у відносинах із Нідерландами. Гааґа вкрай стурбована

ЄС виступив проти запрошення Росії до участі на саміті G7.

звільненням Володимира Цемаха та його передачею Росії в

Позицію України було підкріплено аргументами, що нічим не

межах обміну полоненими з Москвою. За непідтвердженою

зумовлене запрошення Росії приєднатися до клубу G7 буде

інформацією, Цемах є фігурантом справи у розслідуванні МН17

контпродуктивним. Крім того, на думку посадовців у Брюсселі,

та особою, яку Росія вимагала внести до групи з 35 ув’язнених

Москва інтерпретуватиме такий крок як ознаку слабкості й

для обміну. Посилення критики з боку Нідерландів спонукало Київ

повернення до звичного стану справ.

відкласти обмін, доки Спільна слідча група не допитала Цемаха
й не отримала потенційно важливих подробиць. Вимога росіян

Проте небажання скасувати санкції не означає, що є апетит до

передати Цемаха є непрямим свідченням їхньої причетності до

їхнього посилення. Майже півроку минуло від заяви ЄС про те, що

збиття МН17. Насправді люди, що знайомі з досьє МН17, кажуть,

об’єднання реагуватиме на російську політику «паспортизації» на

що Цемах не є «великою рибою» у розслідуванні, позаяк ССГ вже

окупованих територіях Донбасу. Нині триває робота з розробки

має достатньо доказів того, що цією операцією керувала Росія.

механізму, що працюватиме на рівні ЄС, для відмови у в’їзді до
нього осіб із паспортами, котрі видано для цього регіону. Україна

Складні відносини з Нідерландами є продовженням низки

поводиться терпляче, знаючи про складнощі із застосуванням

питань з минулого: негативного референдуму щодо Угоди про

такого механізму. Щодо Криму, ЄС знадобилося 18 місяців для

асоціацію, протидії лібералізації візового режиму. Голландці

розробки й запуску системи. З іншого боку, незрозумілою є така

порушили тему Цемаха на зустрічі послів ЄС, висловивши

тривалість роботи, адже модель вже перевірено в Криму.

невдоволення тим, що його не було зазначено в заяві ЄС. Навряд
чи це питання стане частиною дебатів всередині об’єднання

Деякі гарні новини щодо санкцій стосуються інституційних змін

в майбутньому, проте Нідерланди можуть скористатися цим

у ЄС. Відповідальний за санкції підрозділ FPI.5 буде переведено

для послаблення відносин між ЄС та Україною. Президент

з портфеля інструментів зовнішньої політики, що перебуває у

Зеленський хотів зустрітися з прем’єр-міністром Нідерландів

підпорядкуванні Верховного представника із зовнішніх справ і

Марком Рютте під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку у вересні,

політики безпеки, до комісара, що відповідає за економіку. Новим

навіть домовившись про зустріч заздалегідь. Однак змістилася

комісаром з питань економіки став Валдіс Домбровскіс, який є

в часі зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель, тож

добрим другом України. Проте будь-яке рішення щодо санкцій,

Україні довелося обирати між ними.

зрештою, ухвалюватимуть держави-члени ЄС.

НЕСПІШНЕ РОЗМИВАННЯ САНКЦІЙ
Політика ЄС щодо санкцій поки є незмінною: усі, що були на розгляді
в поточному кварталі, подовжено. Попри це, українські посадовці
стурбовані втратою позицій санкційної політики. Президент
Зеленський публічно поскаржився на зростання настрою щодо
зменшення або скасування санкцій серед західних партнерів.
Він висловив невдоволення через спроби їхнього скасування,
заявивши, що поки Захід втрачав гроші, Україна втрачала людей,
тож санкції потрібно зберегти, адже ті є своєрідним «покаранням»,
що підтримувало належний міжнародний порядок.

САМІТ УКРАЇНА-ЄС: БІЛЬШЕ ГРОШЕЙ, МЕНШЕ
АМБІЦІЙ
У Києві вперше відбувся щорічний саміт Україна-ЄС за присутності
нового президента. Попри низку критики на його адресу (в
тім числі з боку колишнього міністра закордонних справ Павла
Клімкіна) через проведення саміту влітку, а не восени, після виборів
нового керівництва ЄС, захід минув добре. Крім звично очікуваних
гостей Дональда Туска і Жана-Клода Юнкера, цього року саміт
відвідала й верховна представниця ЄС Федеріка Моґеріні, термін
повноважень якої саме завершувався. Захід не минув без дрібних
скандалів, коли до участі не було допущено тодішнього віце-

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко продовжив лінію

прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Зеленського, зауваживши про початок ідеологічного руйнування

Іванну Климпуш-Цинцадзе. Ситуація видавалась дивною, особливо

санкцій. Втім, Україна сподівається на їхнє подовження в грудні

на тлі напружених відносин після візиту Зеленського до Брюсселя.

без особливих труднощів. Можливий аргумент для цього – спроби
Зеленського завершити війну і знайти ефективне рішення, що
є прийнятним для більшості українців. Тож будь-яку спробу
зменшити чи скасувати санкції, тоді як Україна працює над
встановленням миру, вважатимуть за капітуляцію. До того ж, у ЄС
немає суттєвого тиску громадськості щодо скасування санкцій.
У більшості європейських країн, за винятком Австрії, Словаччини,

Політичний вимір саміту загалом був позитивний, позаяк сторони
підписали спільну заяву, включивши майже всі пропозиції українців:
санкції, російську агресію тощо. Проте джерела, обізнані у
перемовинах, що передували саміту, зазначили: Україна не вельми
амбітна в своїх вимогах до ЄС, що в принципі дуже перегукується з
політикою Зеленського загалом.

Греції, Італії та Чехії, понад 50% населення вважають політику
санкцій збалансованою чи навіть недостатньо жорсткою.

На практичному рівні результатом саміту стали п’ять угод, які
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підписано між Києвом і Брюсселем. Їх, зокрема, спрямовано

перевірено вже 708. У 36 випадках виявили надання неправдивої

на

інформації на суму 314,8 млн гривень. Перезавантаження НАЗК,

просування

антикорупційної

реформ
політики,

децентралізації,
громадянського

фінансування
суспільства

й

культури, підтримку Донбасу.

а також інші паралельні покращення в питаннях митних зборів та
інших царин, що відставали, збільшує шанси влади на отримання
позитивного рішення щодо чергового траншу макрофінансової

РЕФОРМИ У ТУРБОРЕЖИМІ

допомоги від ЄС до кінця року.

Можливо, в публічних заявах нової адміністрації бракувало

Здебільшого конкретні реформи є вимогою Угоди про асоціацію.

згадки про ЄС. Проте це не вплинуло на швидкість, з якою

Заради

ухвалювали законопроекти, що пов’язані з прагненнями України до

анонсував відкриття публічного доступу до системи моніторингу

Європейського Союзу та Угодою про асоціацію. З-поміж основних

«Пульс угоди», щоб мобілізувати зацікавлені сторони для

досягнень є декілька, що спрямовані на стримування корупції.

досягнення кращих результатів.

прозорішої

реалізації

віце-прем’єр-міністр

Кулеба

Найголовніше, ухвалено законопроект про незаконне збагачення
та внесено законопроекти для спрощення роботи Національного
антикорупційного бюро України (НАБУ), Вищого антикорупційного
суду (ВАС) та Національного агентства з питань запобігання
корупції (НАЗК). До того ж, на початку вересня розпочав роботу
Вищий антикорупційний суд, що стало новою сторінкою в
антикорупційних зусиллях України. Деякі інші законопроекти
стосувалися публічних закупівель, стандартизації, митних зборів
і географічних назв. У Євросоюзі позитивно оцінили законодавчі

Проте плани Уряду щодо Угоди про асоціацію є значно амбітнішими.
Понад усе Україна прагне перегляду митних ставок та безмитних
квот із ЄС. Потребу такого кроку зумовлено тим, що нинішні
ставки погоджували на підставі даних про торгівлю за 2005-2007
роки й вони не відображають сучасного стану економіки. За цим
же принципом Україна воліє продовження перегляду Додатків
до Угоди, як це сталося із Додатком ХХVII. На черзі Додаток про
телекомунікації і Додаток про фінансові послуги.

досягнення нового парламенту.
Тим часом торгівля з ЄС утримує позитивну тенденцію. Зростання
Водночас Брюссель негативно оцінив деякі законопроекти,
зокрема ті, що стосуються реформи правоохоронних органів
і судової гілки. Останнім був законопроект про реформу судової
системи, що зазнав критики з боку Ради Європи та ЄС через
потенційний ризик для незалежності судової влади. У цьому
ж контексті стурбованість ЄС антикорупційними агентствами
викликала їхня незалежність і збільшення продуктивності. Йдеться
не лише про НАБУ, ВАС та НАЗК, а й Генеральну прокуратуру (ГПУ),
Службу безпеки України (СБУ) та Спеціалізовану антикорупційну
прокуратуру (САП). Перед від’їздом посол ЄС Мінґареллі
оприлюднив на рідкість критичний коментар на адресу Назара

в першому півріччі, проти аналогічного періоду 2018-го, становить
5%. Торік найбільша частка імпорту з Європейського Союзу припала
на обладнання і транспорт, промислові товари й хімікати, які разом
сягнули 78%. Натомість 79% експорту з України до ЄС становили
промислові товари, сировина, харчові продукти та напої. Ліки
були найбільш експортованим продуктом ЄС в Україну, тоді як
найбільш імпортованим продуктом з України була кукурудза. Попри
стабільне зростання двосторонньої торгівлі, Україна залишається
надто дрібним торговельним партнером для ЄС. Вона становить
лише 1% загального обсягу імпорту з країн, що не входять до складу
об’єднання, й 1% від загального обсягу експорту до тих же країн.

Холодницького про неефективну роботу САП, насамперед,
неспроможність нормально співпрацювати з НАБУ.

ЕНЕРГЕТИКА: БЕЗЛІЧ ПРАВОВИХ СПОРІВ

Від нового парламенту й монобільшості чекають більшого. Йдеться

У галузі енергетики сталося декілька пов’язаних з Україною подій.

переважно про законопроекти, котрі не ухвалені попереднім

По-перше, Суд ЄС постановив, що Газпром може використовувати

скликанням, однак є вкрай потрібними. Серед галузей, що помітно

газогін OPAL між Німеччиною і Польщею щонайбільше на

відстають, – транспортна. Попередня Верховна Рада не змогла

50% від його потужності. Газпром використовував OPAL для

ухвалити жодного законопроекту, попри отримання Україною

транспортування газу з «Північного потоку» до Центральної

близько €2 млрд з боку фінансових установ ЄС за дуже низькою

і Західної Європи. Це означає, що тепер він муситиме шукати

відсотковою ставкою – 1,8%. Левову частку законопроектів було

альтернативи для транспортування близько 12,5 млрд кубометрів

заблоковано в комітетах або їм забракло 4-5 голосів у парламенті.

газу щороку. Ймовірно, це передбачає транзит палива через
Україну. Хоча тристоронні переговори між ЄС, Росією та Україною,

Просунулися вперед і реформи, що пов’язані з черговим траншем

що відбулися 19 вересня, не дали практичних результатів, позиція

макрофінансової допомоги у розмірі €500 млн. З-поміж них

Росії вже не є такою безкомпромісною, як раніше.

найпомітніший прогрес відбувся в автоматизованій перевірці
електронних декларацій НАЗК. Автоматична система обрала

Нинішню формулу, котру обговорюють у ЄС і яку Росія якось

1 020 електронних декларацій, з яких, за твердженнями НАЗК,

проштовхнула як потенційний компроміс щодо транзиту газу через
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Україну, полягає у використанні членства України в Європейському

скасувати поправки до Газової директиви, що змусять проект під

енергетичному співтоваристві. Воно означає, що Україна змушена

керівництвом Газпрому діяти в межах законодавства ЄС. До того

дотримуватися європейського законодавства у цій галузі. Так,

ж Єврокомісія теж може оскаржити рішення суду щодо OPAL.

навіть без укладання угоди український оператор газотранспортної

Але навряд чи це матиме істотний вплив, позаяк будь-яке рішення

системи муситиме виставити на аукціон свої транзитні потужності

обмежуватиметься лише правовими аспектами.

й засоби, які Газпром може купити для короткотермінових поставок.
Для України такий результат є неприйнятним, бо інвестиції у

Тим часом найбільшою проблемою «Північного потоку-2» є

газотранспортну систему залежать від тривалості контракту, а не

відсутність дозволу з боку Данії на прокладання трубопроводу її

лише від транзитних зборів.

територіальними водами. Досі незрозуміло, чи Данія його надасть.
Це може стати причиною затримки проекту приблизно на 8 місяців

Крім рішення Суду Євросоюзу щодо OPAL, є й інші правові питання.

та збільшити витрати аж на €660 млн.

По-перше, «Північний потік-2» подав до Суду ЄС із вимогою

ПОДIЇ У ВIДНОСИНАХ УКРАЇНА-ЄС (ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2019 РОКУ). ОЦIНКА В БАЛАХ

ДАТА

ПОДІЯ

БАЛИ

7 липня

Президент Європейської ради Дональд Туск і президент Зеленський відвідали Східну Україну.

+3

8 липня

Саміт Україна-ЄС у Києві.

+3

8 липня

ЄС і Німеччина виділять €100 млн на підтримку енергоефективності в Україні.

+4

8 липня

ЄС виділяє €10 млн на підтримку Донбасу.

+4

8 липня

ЄС спрямує €44 млн на реформи та імплементацію Угоди про асоціацію.

+4

8 липня

Віце-прем’єра з євроінтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС.

-2

11 липня

ЄС виділить €6 млн на впорядкування сміттєзвалища в Хмельницькому.

+3

18 липня

Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до Росії звільнити українських військовополонених і політичних в’язнів.

+2

30 липня

ЄС збільшує квоти для імпорту української курятини.

+2

16 серпня

В Україні розпочала роботу місія щодо інтеграції з єдиним цифровим ринком ЄС.

+1

3 вересня

Німеччина виділила €1 млн на підтримку потерпілих внаслідок війни на Донбасі.

+1

4 вересня

Європейська комісія призначила спеціального радника щодо відносин з Україною.

+1

9 вересня

ЄС визнав «вибори» в окупованому Криму нелегітимними.

+1

10 вересня

Суд ЄС скасував рішення Єврокомісії про допуск Газпрому до газогону OPAL.

+2
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ДАТА

ПОДІЯ

БАЛИ

11 вересня

Верховна Рада ухвалила проект закону №1068 «Про стандартизацію», що є головним для угоди АСАА з ЄС.

+1

12 вересня

ЄС подовжив персональні санкції проти Росії ще на шість місяців.

+2

24 вересня

У Європарламенті створили групу «друзів» України.

+2

26 вересня

Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови президентів Зеленського і Трампа, що містить негативні

-2

коментарі щодо лідерів ЄС.

TRUMAN Index
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ВIДНОСИНИ
УКРАЇНА-КИТАЙ
СЕРГІЙ КОРСУНСЬКИЙ

Надзвичайний і Повноважний
Посол України, директор
Дипломатичної академії імені
Геннадія Удовенка при МЗС України

ПОЗИТИВНI БАЛИ: +6,5
НЕГАТИВНI БАЛИ: 0
ЗАГАЛОМ: +6,5
TRUMAN INDEX: +0,54

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
Протягом третього кварталу найважливішими подіями в контексті відносин між Україною і Китаєм стали заява Надзвичайного і
Повноважного Посла КНР в Україні Ду Вея про наміри КНР долучитися до розв’язання проблем Донбасу і скандал навколо китайських
інвестицій в українське підприємство «Мотор Січ», проти чого відверто виступили США. Решта контактів відбувалися на рівні технічних
переговорів та делегацій підприємців. Очевидно, що бізнес-кола КНР зберігають зацікавленість у співпраці з Україною, проте потенціал
взаємодії залишається здебільшого невикористаним. З огляду на вибори до Верховної Ради і формування Уряду офіційних контактів
впродовж звітного періоду майже не було.
Водночас МЗС України повідомило, що 2019 року централізовано оформлено вже понад 20000 е-віз іноземцям, а бюджет отримав
45 млн гривень відповідних надходжень. Лідерами в оформленні е-віз в Україну стали громадяни КНР: їм видано 12123 електронні візи.
Варто відзначити, що в моніторинговий період у Китаї простежувалося уповільнення економічного розвитку до 6,2%, що є найгіршим
показником за 27 років. З-поміж основних проблем, безумовно, є політична й економічна непевність, що пов’язана з торговельною
«війною» із США. Заходи Уряду зі стимулювання внутрішнього споживання не компенсували втрат від запровадження взаємних мит
майже на дві третини китайського експорту до США. Китайські виробники мусили частково взяти їх на себе. Крім побоювань фахівців
щодо накопичення негативних тенденцій в економіці КНР, аналітики попереджають про негативний кумулятивний ефект, що може
датися взнаки у всьому регіоні Південно-Східної Азії, де Китай є основною економічною потугою. І навіть на глобальному рівні. Зі свого
боку керівництво КНР спростовує наявність негативних тенденцій в економіці країни й звертає увагу на підвищення рівня реальних
доходів населення, які в той самий період зросли на 8,8% за позитивних тенденцій збільшення кількості робочих місць. Стверджують, що
уповільнення зростання ВВП є другорядним чинником, бо його високі темпи не є самоціллю, а лише інструментом підвищення рівня
життя населення.

ХРОНIКА ВIДНОСИН
ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ З УКРАЇНОЮ
Цьогоріч Китай має шанси стати найбільшим торговельним
партнером України. За перше півріччя 2019-го експорт українських
товарів до КНР збільшився на 60% проти аналогічного періоду
торік. Імпорт китайських товарів за цей же час зріс на 10,9%.
Загалом товарообіг збільшився на 25,5%. Зростання українського

експорту в Китай відбулося переважно завдяки нарощуванню
обсягів продажу сільськогосподарської продукції та харчових
продуктів (+75% або на $578 млн), а також мінеральних продуктів
(+23% або на $180 млн).
Найбільше в Китаї зріс попит на українське зерно (+ $200 млн),
готові харчові продукти (+ $165 млн), молочну продукцію
(+ $3 млн), жири й олії (+$145 млн).
Українська кукурудза, фактично, витіснила з китайського ринку
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кукурудзу зі США (поставки сягнули 5 млн тонн). Як повідомив

у нечесних торговельних практиках, урядових субсидіях,

представник Китаю, старший трейдер Стівен Лі Фенг Жоу

крадіжках технологій, державному лобіюванні власних фірм за

на конференції Black Sea Oil Trade 2019, Україна також стала

обмеження можливостей розвитку іноземного бізнесу в КНР.

найбільшим постачальником соняшникової олії. За 7 місяців

Особливу увагу Болтон приділив проблемі китайських інвестицій

поточного року вона поставила в КНР 76,4 тис тонн соняшникової

у «Мотор Січ» – головне українське підприємство з розробки

олії, Російська Федерація – 25,8 тис тонн. І це в умовах окупації

двигунів для авіації та гелікоптерів. Посол Китаю Ду Вей під час

РФ Кримського півострова й частини Донецької та Луганської

брифінгу рішуче спростував ці звинувачення, зазначивши, що

областей. Передбачають, що високі темпи українського експорту

аналогічну кампанію проти КНР Сполучені Штати здійснюють в

аграрної продукції до КНР зберігатимуться й надалі.

усьому світі. За його словами, всі ці закиди є голослівними й не
відповідають дійсності.

У червні-вересні тривали спільні проекти в галузі сонячної
енергетики, відбувалися численні контакти між підприємцями

Проблема з проектом «Мотор Січ» полягає в тім, що китайський

двох країн. Особливо варто відзначити зусилля асоціації «Один

інвестор Beijing Skyrizon Aviation давно придбав контрольний

пояс, один шлях» і Торговельно-промислової палати України з

пакет акцій українського підприємства і протягом декількох

розбудови бізнес-зв’язків. Зокрема, робота на українському ринку

років чекав дозволу Антимонопольного комітету завершити

зацікавила такі китайські компанії як Jіanyi, Greenland Group,

цю операцію. Позаяк АМКУ зволікав з ухваленням рішення,

представників ділових кіл провінції Аньшань, що спеціалізуються

китайці погодилися передати 25%+1 акцію Укроборонпрому,

на проектах у металургійній галузі. Компанія Sinosure, яка давно

що дозволило б українській стороні контролювати процес

присутня на українському ринку, влаштувала круглий стіл за

трансферу технологій, котрі належать до категорії чутливих.

участю компаній України та КНР. Під час нього обговорювали

Китайська компанія зрештою отримувала 50%+ акцій для

механізми

економіку

реорганізації компанії і створення надсучасного виробництва

України. З українського боку участь взяли компанії DTEK, UDP,

в Україні завдяки інвестиціям у розробку нових технологій.

Укрексімбанк, Нафтогаз, Укртелеком, Адміністрація морських

Інвестор зобов’язувався зберегти кількість працівників, фонд

портів України, Укравтодор. З китайського – CCEC, CMEC, Cofco

заробітної плати, гарантував спектр соціальних зобов’язань та

International, Huawei, ZTE, Sinopharm, PowerChina, ZPEC, Beiken,

забезпечення замовлень на продукцію підприємства. Питання

CRBC, Hong Hua, China Harbor та інші. Делегація десяти компаній,

використання українських технологій мало стати предметом

що є членами Китайської асоціації підприємців, звернулася до

окремої ліцензійної угоди, якої укладено не було.

залучення

китайських

інвестицій

в

Українського союзу промисловців і підприємців з проханням
сприяти інвестиціям в український сектор інформаційних

Проте на думку США, яку в Києві висловив Джон Болтон,

технологій,

інфраструктури.

«військові та чутливі технології не мають потрапляти до

Сторони домовилися налагодити оперативний обмін актуальною

противників чи потенційних противників», до яких США

інформацією щодо наявних можливостей.

зараховують Китай. Представник Адміністрації США наполегливо

енергозбереження,

розвиток

рекомендував українській стороні утриматися від спільного
Протягом звітного періоду відбулася знакова подія у взаєминах

проекту з китайськими партнерами. Позаяк з правової позиції

України та КНР. Чи не вперше після початку російської агресії

зупинити продаж «Мотор Січі» було вже майже неможливо,

проти України Китай висловив бажання долучитися до розв’язання

Україна відреагувала на заяву Болтона початком ретельних

проблеми Донбасу. Під час скликаного Посольством КНР в Україні

перевірок юридичних осіб, які придбали акції підприємства, а

брифінгу Надзвичайний і Повноважний Посол Китаю Ду Вей

також його діяльності впродовж останніх років. Варто відзначити,

заявив: «КНР готова допомогти в процесі мирного розв’язання

що в цій ситуації Україна постала перед вкрай складним вибором.

конфлікту на Сході України». За його словами, Пекін підтримує

З одного боку, Київ потребує інвестицій, що можуть надійти

мирне врегулювання ситуації. «Китай – дружня держава. Ми

від суб’єктів КНР, з іншого – неможливо ігнорувати позицію

відчуваємо цей біль і підтримуємо мирне розв’язання проблеми

стратегічного союзника України США, які нині мають вкрай

Донбасу», – заявив Ду Вей. Він наголосив: «Пекін готовий по-

напружені відносини з Китаєм. Очевидно, остаточно питання

своєму докласти зусиль для розв’язання цього питання».

«Мотор Січі» вирішуватимуть у контексті ширшого спектру
взаємин Україна-США та Україна-КНР.

Брифінг і заява Ду Вея відбулися після візиту до Києва колишнього
радника з питань національної безпеки США Джона Болтона.

Ще

Він зробив кілька гучних заяв, які стосувалися Китаю загалом

співпраці, яка має дещо проблемний характер, стали новітні

одним

прикладом

двосторонньої

військово-технічної

і українсько-китайського співробітництва співпраці зокрема.

китайські ракетні есмінці проекту 055. Це будуть перші кораблі,

Болтон вкотре публічно виступив зі звинуваченнями на адресу

що отримають газові турбіни власного виробництва, прототипом

практики КНР щодо економічної експансії, звинуватив Пекін

яких є українські зразки. Перший китайський ракетний есмінець
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проекту 055 «Наньчан» незабаром введуть в експлуатацію у ВМС

з нагоди 70-річчя КНР, зустріч у Київському національному

НВАК. Він вже пройшов більшість морських випробувань і офіційно

університеті імені Т. Шевченка з делегацією Хейлуцзянського

дебютував на багатонаціональному військово-морському параді

університету КНР. Домовлено укласти угоду про співпрацю між

з нагоди 70-річчя заснування ВМС НВАК. Есмінці проекту 055

двома закладами.

будуть найбільшими в світі після американських Zumwalt.
У період потепління відносин між КНР і США китайські есмінці

ТОРГОВЕЛЬНА СУПЕРЕЧКА США ТА КНР

оснащували американськими газовими турбінами LM2500,

У третьому кварталі поточного року торговельні відносини між

які чудово себе зарекомендували. Проте пізніше Вашингтон

двома найбільшими економіками світу й надалі перебували в

запровадив ембарго на військові поставки. Будівництво було

центрі уваги світової політики. З 1 вересня США запровадили

заблоковано і Китай звернувся до України, де придбав 10 турбін

додаткові мита в розмірі 15% на китайські товари на суму 109

UGT25000 разом з усім комплектом технічної документації,

млрд доларів. У відповідь керівництво КНР ухвалило рішення

повідомляють міжнародні ЗМІ. На основі газової турбіни UGT25000

зупинити придбання американської сільськогосподарської продукції

українського Державного підприємства Науково-виробничого

та запровадити додаткові мита від 5% до 10% на понад 5000

комплексу

«Машпроект»

товарних позицій американського експорту в КНР на загальну

розроблено китайські газові турбіни QC280. Їхню продуктивність,

суму 75 млрд доларів. Додаткові мита на китайські й американські

за словами китайського джерела, покращено проти UGT25000,

товари можуть запровадити з 15 грудня, якщо сторони не досягнуть

в тім числі завдяки використанню технологічних рішень LM2500,

всеосяжної торговельної угоди (йдеться про мита на 175 млрд

а робочу потужність збільшено до 30 000 кВт. Повідомляють, що

доларів китайського експорту в США і 25% мито щонайменше на

локалізація виробництва QC280 нині перевищила 95%.

експорт американських автомобілів до Китаю). Сторони провадять

газотурбобудування

«Зоря»

—

торговельну війну з 2018 року, запроваджуючи торговельні
З-поміж важливих напрямків співробітництва між Україною

обмеження й вже, фактично, вичерпавши цей інструмент. У червні на

та КНР варто відзначити затвердження Генеральною митною

саміті «великої двадцятки» Дональд Трамп і Сі Цзіньпін домовилися

адміністрацією КНР переліку українських виробників замороженої

про «перемир’я». 30-31 липня відбувся 12-й раунд торговельних

яловичини, яким дозволено експортувати цей продукт на

переговорів. Проте остаточної угоди знову не досягнено й факт

китайський ринок. Остаточне рішення ухвалено під час візиту

переговорів не зупинив рішення Трампа про додаткові обмеження з

китайської делегації в Україну на чолі з віце-міністром Лі Гуо 4-7

1 вересня, на які Китай відповів зустрічними заходами. Водночас вже

серпня. Досягненню домовленості передували декілька місій

наприкінці вересня президент США висловився за продовження

китайських сертифікаційних органів, що підтвердили якість і

переговорів з КНР і високо оцінив рішення Сі Цзіньпіна здійснити

дотримання санітарних стандартів у виробництві української

закупівлю певних обсягів аграрної продукції у США в обмін на зняття

продукції. Крім того, у вересні відбулися переговори керівників

обмежень на постачання продукції Huawei. Міністр фінансів США

митних органів України, Польщі та КНР, що стосувалися обміну

Стівен Мнучін з огляду на це заявив про наміри вже найближчим

митною інформацією. Досі такий обмін здійснювали в обмеженому

часом провести наступний раунд торговельних переговорів і

режимі. Крім того, домовилися про спрощення митних процедур

підкреслив, що США прагнуть «всеосяжної» торговельної угоди, а

під час транзиту китайських товарів територією України. Зокрема,

не ситуативних рішень.

Київ висловив намір приєднатися до Меморандуму щодо
контейнерного поїзду Китай-Словаччина та запровадити систему
добровільного попередження про митні злочини.
Китайська компанія Huawei стала переможцем тендеру на
будівництво системи зв’язку 4G в київському метро. Перші
станції – Академмістечко, Героїв Дніпра і Сирець – буде
обладнано сучасними системами зв’язку вже до кінця 2019 року.
Співпраця з компанією Huawei є тим більш перспективною, що
Китай залишається світовим лідером у надсучасних системах
зв’язку 5G. До кінця року в Пекіні відбудеться перша всесвітня
конференція з систем 5G. Керівництво КНР заявило про наміри й
надалі забезпечувати лідерство Китаю в цій галузі.

За оцінками аналітиків, торговельна суперечка між США і Китаєм
завдає чималої шкоди світовій економіці й вже спричинила
скорочення темпів її зростання, порушила торговельні зв’язки та
логістичні ланцюжки постачання товарів. З іншого боку, в США
визнають: запровадження мита на китайські товари неабияк вдарило
по самих американцях. За деякими оцінками, кожна американська
родина втратила до 1000 доларів на рік, переплачуючи за звичні
товари китайського виробництва від 5% до 25%. Якщо запровадження
додаткового американського мита в грудні відбудеться, воно
торкнеться дуже чутливих секторів китайського експорту до США:
одягу, взуття, персональних комп’ютерів і мобільних телефонів, у тім
числі продукції компанії Apple.

На культурно-гуманітарному напрямку відбулися контакти по
лінії туристичних агентств Львова та провінції Ченду, чергова,

Деякі аналітики звертають увагу, що насправді в основі напружених

вже тринадцята, конференція української асоціації китаєзнавців

відносин між США та КНР є не торгівля звичайними товарами і
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не торговельний дефіцит, який зріс майже вдвічі за десять років,

По-перше,

а боротьба за технологічне лідерство. Сьогодні з 20 найбільших

відповідальність за збереження принципів взаємної вигоди і вільної

технологічних компаній світу 11 – американські й 9 – китайські. Тож

торгівлі. В умовах невизначеності та нестабільності, а також

прогнозують, що в разі зволікання з пошуком взаємно прийнятного

зростання тенденцій протекціонізму і односторонніх кроків у світі

рішення вже невдовзі світ може побачити розподіл «електронною»

Китай і Німеччина як ніколи потребують зміцнення стратегічних

Берлінською стіною на два інтернет-світи: в одному домінуватимуть

консультацій і взаємодії, щоб спільно протидіяти викликам людству.

США, в другому – Китай. На Заході визнають, що не встигли вчасно

Ангела Меркель запевнила, що Німеччина, яка теж потрапила

зреагувати на перехід Китаю у вищу лігу світової геополітики.

під негативний вплив односторонніх обмежувальних заходів і

Більшість концепцій щодо перспектив економічного розвитку

протекціонізму з боку США, готова в дусі багатосторонньої співпраці

виходила з того, що домінуванню США нічого не загрожує, Китай

та принципів вільної торгівлі активізувати контакти і консультації з

залишатиметься країною «третього світу», враховуючи його численне

Китаєм у міжнародних справах.

за

словами

Хуа

Чуньїн,

сторони

підтвердили

й здебільшого бідне населення. Проте сталося протилежне: нині за
розвитком інфраструктури, людського потенціалу і технологій КНР

По-друге, сторони засвідчили прихильність концепції відкритості

вийшла на друге, а по деяких показниках і на перше місце в світі.

та консенсусу щодо розширення взаємної ринкової присутності.

Приміром, вже у 2016-му в Китаї було увосьмеро більше випускників

Китай підтвердив незмінність курсу на активне розширення

університетів у галузі науки, технологій, інженерії і математики, ніж

відкритості ринку. Чимало німецьких компаній вже стали першими

у США. В КНР втричі більше користувачів бездротового інтернету,

бенефіціарами подальшого розширення зовнішньої відкритості

а темпами зростання виробництва товарів з доданою вартістю

Китаю. Ангела Меркель зі свого боку заявила, що її країна, як і раніше,

КНР випереджає Сполучені Штати майже в півтора рази. Китай, на

вітатиме інвестиційну діяльність китайських підприємств у Німеччині.

відміну від розвинених держав Заходу, активно інвестує в ті країни,
які за своїми показниками не можуть залучати інвесторів на світових
фінансових ринках, й провадить активну діяльність у регіонах, де
масштабні інфраструктурні проекти є ризикованими. Саме тому
КНР домінує в Африці, швидко розвиває експансію в Південній
Америці і проявляє неабиякий інтерес до Арктики. Проте на відміну
від «лідера вільного світу», в Пекіні не переймаються питаннями
дотримання прав людини і свободи слова й відверто не втручаються
в політичні процеси інших країн. Натомість Китай здійснює тиху
експансію, постачаючи в країни-реципієнти китайських інвестицій
не лише матеріали й обладнання власного виробництва, а й людську
силу. Всі ці чинники визначають місце КНР на світовій шахівниці: як
м’яку, але послідовну і потужну силу, що має чіткі цілі й терпляче йде
до їхньої реалізації.

подальшого поглиблення взаємовигідної співпраці. Німеччина
є

найбільшим

партнером

КНР

з

торговельно-економічного

співробітництва в Європі, а Китай – найбільшим торговельним
партнером Німеччини протягом трьох років поспіль. У рамках
нинішнього

візиту

відбулися

засідання

китайсько-німецької

економічної консультативної ради та засідання Форуму «Китайськонімецький діалог 2019». На них було висунуто пропозиції щодо
співпраці в шести царинах. Сторони мають широкі перспективи
в таких галузях як автомобілі на нових джерелах енергії,
інтелектуальне виробництво, штучний інтелект, запровадження
цифрових технологій та 5G.
Представниця китайського зовнішньополітичного відомства заявила,

ЗОВНІШНІ ВІДНОСИНИ КНР З ІНШИМИ КРАЇНАМИ
6-9 вересня канцлер ФРН Ангела Меркель здійснила офіційний
візит до Китаю, де мала переговори з прем’єром Держради КНР
Лі Кецяном. В центрі уваги були економічні відносини двох країн
в умовах торговельної війни між Китаєм і США, а також захист
європейських інвестицій на китайському ринку. Канцлер Ангела
Меркель висловила сподівання щодо якнайшвидшого врегулювання
торговельної війни між США та КНР і закликала до укладення угоди
про захист інвестицій між Китаєм та Європейським Союзом.
За підсумками візиту Ангели Меркель досягнено низки важливих
домовленостей,

По-третє, обидві сторони вкотре підтвердили готовність до

обидві

сторони

висловили

задоволення

результатами візиту. Про це заявила офіційний представник МЗС
КНР Хуа Чуньїн. «Ми вважаємо, що за підсумками візиту канцлера
Німеччини досягнено щонайменше три важливі домовленості», –
зазначила дипломат.

що Китай готовий разом з Німеччиною і надалі дотримуватися
принципів взаємоповаги, діалогу і консультацій, шанувати шляхи
розвитку двох країн, враховувати інтереси один одного і розвивати
відносини стратегічного партнерства на основі рівного діалогу,
взаємовигідної співпраці та взаємних обмінів заради користі
народам двох країн.
Про що не сказала представниця МЗС КНР, то це, що канцлер
ФРН Ангела Меркель під час триденного візиту в КНР закликала
Пекін до мирного врегулювання кризи в Гонконзі. Вона заявила,
що обговорювала тему багатомісячних масових протестів у
Гонконзі з прем’єром Держради Китаю Лі Кецяном і нагадала
йому про договір між Лондоном і Пекіном щодо повернення
Китаю цієї колишньої британської колонії. Він, як і раніше, діє,
тому права й свободи громадян у Гонконзі має бути забезпечено.
За словами Меркель, нині потрібно зробити все, щоб уникнути
насильства. Вона зазначила, що влада Гонконгу демонструє
готовність до діалогу, і висловила надію, що представники
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демонстрантів також братимуть участь у діалозі «в рамках

політика зближення з Росією, що простежується з боку провідних

цивільних свобод».

європейських країн в останні місяці, має на меті передусім
балансування впливу Китаю. Адже в головних столицях Європи

В загальному контексті проблема взаємин із Китаєм залишається

переконані: союз Росії та Китаю, що має всі ознаки зміцнення,

серед найактуальніших тем політичного дискурсу в Європі. Під час

подолати буде майже неможливо.

дискусій на різних майданчиках, в офіційних колах і на експертному
рівні вже не піддають сумніву зростання глобальної ролі КНР. У

Про наміри Китаю відігравати активнішу роль у справах регіону

Європі визнають, що світ із домінуванням США відходить у минуле.

свідчить і те, що 20 червня лідер КНР Сі Цзіньпін прибув у Північну

Сьогодні питання полягає в тім, яким буде світ, де домінуватиме

Корею з першим за 14 років державним візитом. У КНДР Сі Цзіньпін

Китай. Особливу стривоженість у Берліні, Парижі та Брюсселі

перебував на запрошення північнокорейського лідера Кім Чен

викликає технологічний розвиток КНР та політика м’якої сили, яку

Ина. Крім того, до Пхеньяна прибули кілька чиновників, зокрема з

Пекін застосовує для досягнення економічних і політичних цілей. У

економічного сектору. За результатами зустрічі Сі Цзіньпіна і Ким Чен

Брюсселі дедалі більше схиляються до думки, що стримати Китай

Ина повідомлено, що Китай готовий працювати з Північною Кореєю

не вдасться, проте запровадження принципу жорсткої взаємності,

та іншими сторонами для денуклеаризації Корейського півострова й

насамперед у контексті відкриття ринків та торговельної політики,

підтримання миру в цьому регіоні.

є нині чи не єдиним дієвим механізмом співробітництва. Навіть

ПОДIЇ У ВIДНОСИНАХ УКРАЇНА-КИТАЙ (ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2019 РОКУ). ОЦIНКА В БАЛАХ

ПОДІЯ
10 липня

22 липня

29 липня

31 липня

Укладено угоду про співробітництво між Київським національним університетом ім. Т. Шевченка і Хейлуцзянським
університетом КНР.

Компанія Huawei стала переможцем тендеру на створення системи зв’язку 4G у київському метро.

В УСПП відбулася зустріч Анатолія Кінаха з групою інвесторів – представників Китайської асоціації підприємців – з метою
обговорення розширення співпраці в галузі інформаційних технологій.
Відбулися зустрічі у ТПП України з делегацією провінції Аньшань та представниками компанії Greenland Group –
найбільшої в Китаї групи у формі державно-приватного партнерства.

БАЛИ

+0,5
+0,5
+0,5
+0,5

5 серпня

Візит представників туристичних компаній міста Ченду до Львова з метою розвитку співпраці в туристичній галузі.

+0,5

16 серпня

Відбулася зустріч у ТПП України з делегацією корпорації Jianyi.

+0,5

30 серпня

Посол КНР в Україні Ду Вей виступив із пропозицією Китаю долучитися до розв’язання проблеми Донбасу.

+1,0

10 вересня

10 вересня

19 вересня

19 вересня

24 вересня

Урядові структури КНР затвердили перелік українських компаній-виробників замороженої яловичини для експорту на
китайський ринок.
Переговори керівників митних служб України, КНР та Польщі з питань обміну митними даними, а також спрощення
процедур під час транзиту китайських товарів територією України.
У Києві відбулася XIII наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції і сучасність» з нагоди 70-річчя утворення
КНР.
Китайська торговельна асоціація спільно з компанією Sinosure влаштували зустріч китайських і українських компаній,
щоб з’ясувати можливості інвестування в економіку України.

У Києві відбулося урочисте прийняття на честь 70-ї річниці утворення КНР.

+0,5
+0,5
+0,5
+0,5
+0,5

24
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ВIДНОСИНИ
УКРАЇНА-РОСІЯ
ПОЗИТИВНI БАЛИ: +14
НЕГАТИВНI БАЛИ: -45
ЗАГАЛОМ: -31
TRUMAN INDEX: -1,55

СЕРГIЙ СОЛОДКИЙ

перший заступник директора
Центру «Нова Європа»

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
За останні п’ять років агресивних дій Росії з боку офіційного Києва не лунало ще стільки обнадійливих заяв. Із вуст дипломатів
можна було навіть почути слова «відлига», «потепління» та «вікно можливостей». Ні в кого зі спостерігачів не виникало сумнівів у
щирому бажанні нового українського президента розв’язати п’ятирічний конфлікт із Росією. Проте в Москві не припиняли політики
умов та ультиматумів. Головною умовою було отримання письмової згоди української сторони на реалізацію так званої «формули
Штайнмаєра», що спричинила величезний скандал в Україні. Опоненти влади запідозрили президента в надмірній схильності йти
на поступки перед безапеляційними російськими переговірниками. Публічні пояснення української верхівки виявилися не зовсім
достатніми, щоб заспокоїти прискіпливих спостерігачів. Росія не виявляла бажання іти на компроміси в переговорному процесі. У
підготовчих роботах до зустрічі лідерів у «нормандському» форматі в звітний період виникла пауза. Таким чином єдиною серйозною
подією, котра могла б свідчити про зрушення у відносинах, став обмін полоненими 7 вересня. Численні оптимістичні заяви, телефонні
переговори президентів, розведення сил у Станиці Луганській ніяк не сприяли головному: припиненню вогню на Донбасі. Попри те, що
в останньому звітному періоді чимало подій оцінено зі знаком «плюс», переважно вони стосуються заяв, а не реальних кроків. Подій зі
знаком «мінус» таки більшість. Мало того, фактично в щоденному режимі не припинялася подія тривалістю в п’ять років – підтримувані
Росією воєнні дії. В Україні наприкінці звітного періоду звернули увагу міжнародної спільноти на те, що Кремль і далі зміцнював свої
позиції на східному кордоні.

ХРОНIКА ВIДНОСИН
ЗМІШАНІ СИГНАЛИ ПУТІНА
Діалог Володимира Зеленського з Владіміром Путіним не
склався. Відновлена телефонна дипломатія (за три місяці
звітного періоду відбулися три телефонні розмови) не
допомогла зняти недовіру й напруження між сторонами.
Прихід Зеленського до влади не лише не вплинув на зміну
позиції Москви щодо України, а й, можливо, навпаки,
посилював апетити Кремля. Росія не просто жорстко
нав’язувала реалізацію домовленостей часів президентства
Петра Порошенка, а й наполягала на імплементації всього
алгоритму згідно з власним баченням, яке приховувало

чималі ризики. В Україні звертали увагу, як інтенсивно Москва
змінювала вимоги для проведення саміту в «нормандському»
форматі (востаннє він відбувся три роки тому): якщо спершу
висували дві вимоги, то потім виникла ще й третя.
Так,

наприкінці

серпня

особисто

міністр

закордонних

справ РФ Сєргєй Лавров заявив про потребу виконання
Україною двох умов. Перша з них передбачала розведення
сил і засобів у зоні конфлікту на Донбасі, друга полягала
в необхідності зафіксувати на папері формулу нинішнього
президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Вже
за два з половиною тижня до двох умов було додано третю.
Юрій Ушаков, помічник російського президента, наголосив
на необхідності попереднього узгодження підсумків саміту
в

«нормандському»

форматі,

які

«буде

представлено

25
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громадськості і які в майбутньому будуть орієнтиром для

рішення й далі утримувала моряків. Великий обмін розмивав

подальшої роботи з врегулювання цієї кризи».

цей юридичний виклик: виходило, що Росія виявляє акт доброї

Крім формальних вимог, у дипломатичних колах циркулювали

волі, а не виконує припис трибуналу.

й «дружні поради» Володимиру Зеленському. Зокрема, з Росії

По-четверте, Росія домоглася видачі одного з підозрюваних

передавали сигнали українській стороні уникати зневажливого

у справі збитого малайзійського літака МН17 Володимира

тону чи емоційно забарвлених заяв на адресу Путіна. За кілька

Цемаха. В такий спосіб Москва створила перешкоди для

місяців президентства Зеленський неодноразово критикував

здійснення правосуддя в цій справі. Крім того, це вплинуло на

Росію, закликав західних лідерів посилювати санкційний режим.

позицію Нідерландів, що сподівалися на участь підозрюваного

Його риторика скидалася на своєрідний зиґзаґ – меседжі про

в судовому процесі. Передавши Цемаха, Київ порушив

налаштованість на мирні домовленості чергувалися з гострими

міжнародні

заявами про російську агресію.

взаєморозуміння про політичну підтримку кримінального

Кремль і собі надсилав досить змішані сигнали про готовність
домовлятися

з

Києвом.

З

одного

боку,

президентство

Зеленського розпочалося з жорстких, не спрямованих на
відновлення довіри заходів. Насамперед варто згадати
рішення Владіміра Путіна спростити отримання громадянства
українцями, що живуть на окупованих територіях. Очевидно,
Кремль у такий спосіб тестував поведінку нового лідера:
дипломатична риторика, евфемістичні сигнали свідчили б
про готовність української верхівки до поступок, давали б
Росії змогу більш жорстко розширювати перелік вимог. Гостре
реагування з боку нової влади ніяк не змінило б ставлення
Росії, проте свідчило б про потребу застосування більшого
арсеналу інструментів впливу. Водночас стратегічні цілі Росії
стосовно України щодо умов припинення вогню на Донбасі
жодним чином не змінювалися.

домовленості:

зокрема,

Меморандум

про

переслідування осіб, винних у збитті літака рейсу МН17 17
липня 2014 року. Сторони підписали цей документ два роки
тому. Він містить зобов’язання щодо співпраці в процесі
кримінального переслідування. В Україні вважають, що
зробили все необхідне в межах співпраці з Амстердамом.
Проте Нідерланди, зрештою, лишилися вкрай незадоволені
рішенням українців. Путін, таким чином, зміг опосередковано
вплинути на чергову хвилю недовіри між Україною та однією
з впливових країн-членів ЄС. До слова, підтримка Нідерландів
для Києва має неабияке значення: нідерландські слідчі мають
чималу доказову базу щодо причетності Росії до збиття
літака. Ще в січні 2017 року Україна подала проти Росії позов
до Міжнародного суду ООН. Київ, зокрема, стверджує, що
Росія порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням
тероризму шляхом надання допомоги незаконним збройним
формуванням, які вчинили низку актів тероризму. Збиття

Кремль варіював заходи щодо України: жорсткі кроки йшли

літака Малайзійських авіаліній – головний приклад, на який

поруч із такими, що мали б створювати видимість готовності

Україна посилається і надає відповідні докази в Гаазі.

Росії домовлятися. Одним з таких кроків мусив стати обмін
полоненими, що відбувся на початку вересня. Владімір
Путін цим широким жестом досягав одразу чотирьох цілей.
По-перше, давав чіткий сигнал західним елітам про свою
налаштованість на якнайшвидше розв’язання конфлікту. В
такий спосіб він посилював аргументи тієї частини західних
спостерігачів, котрі заявляли про блокування переговорного
процесу саме з вини попереднього президента Петра
Порошенка. Востаннє великий обмін полоненими відбувся
наприкінці 2017 року. По-друге, Владімір Путін цим рішенням
створював ілюзію для самого Володимира Зеленського
про рішучість сприяти розв’язанню конфлікту в разі такої ж
готовності з боку України. Президент Зеленський виявляв таку
рішучість у звітний період неодноразово: чи це стосувалося
розведення військ на Донбасі, чи погодження окремих
положень «формули Штайнмаєра», на яких наполягала саме

Між тим, справу звільнення заручників поки не завершено.
Тому Путін остаточно не втратив цього інструменту впливу на
переговорні позиції Києва. Україна заявила про продовження
переговорів для повернення всіх громадян, що перебувають
на території Росії і в окупованому Криму (наразі йдеться
про 113 бранців). Обмін курують з українського боку Андрій
Єрмак, з російського – Дмитро Козак. У звітний період стало
особливо очевидним, що в чутливих питаннях врегулювання
конфлікту з Росією Володимир Зеленський довіряє саме
Єрмаку. За освітою він фахівець міжнародного приватного
права, провадив адвокатську діяльність. Крім того, Єрмак є
продюсером фільмів.

«ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА», АМБІЦІЇ МАКРОНА І
ПЛАНИ КИЄВА

Москва. По-третє, Росія передачею полонених розв’язувала
певні міжнародно-правові проблеми, перед якими постала,

Головною очікуваною подію звітного періоду був все ж не обмін

захопивши 24 українських моряків у листопаді 2018-го.

полоненими: він мав стати своєрідним «тренуванням» перед

Міжнародний трибунал ООН з морського права наказав Росії

показовими виступами. Росія і Україна взяли досить високий

негайно звільнити їх ще в травні, проте Москва в порушення

темп на досягнення серйозніших домовленостей. Реанімував
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свої миротворчі зусилля французький президент Емманюель

Згідно з цим приписом, Україна мала інкорпорувати «формулу

Макрон: у мас-медіа два роки тому широко обговорювали так

Штайнмаєра» до свого законодавства: відповідний закон (про

званий «план Макрона» для врегулювання конфлікту. Зокрема,

особливий статус) набував би чинності о 20:00 за місцевим

ходили чутки про існування п’яти пунктів у цьому плані:

часом у день місцевих виборів в окремих районах Донбасу.
Вибори мають призначатися і відбуватися «відповідно до

•

Сторони мають припинити вогонь.

•

Важке озброєння мусять відвести від лінії розмежування.

•

П’ять найгарячіших точок на лінії розмежування має бути

постійній основі, якщо доповідь визнає, що вибори відбулися

демілітаризовано.

згідно зі стандартами ОБСЄ.

Місія ОБСЄ повинна отримати доступ до абсолютно всіх

Хід усьому процесу мали дати учасники перемовин 18 вересня

місць – як на підконтрольній Україні території, так і на

в Мінську, однак вийти на конструктивні домовленості так і не

непідконтрольній.

вдалося. Українська делегація згадала низку пунктів, котрі б

Конституції України і спеціального Закону України». Він діятиме
на постійній основі до дня публікації фінальної доповіді місії ОБСЄ
БДІПЛ зі спостереження за виборами. Цей закон буде чинним на

•

•

Усіх заручників має бути звільнено.

мали призвести до місцевих виборів і застосування «формули
Штайнмаєра». Ці передумови, фактично, не відрізняються від тих,

Проте французький лідер досить швидко охолов до теми війни

на яких наполягали переговірники раніше. У них немає нічого

між Україною та Росією. Він перекинувся на двосторонній

революційного: вони містять перелік заходів для здійснення

діалог з російським президентом, фокусуючись на інших

політичних кроків, які зазвичай потрібні у постконфліктних

темах міжнародного порядку денного, зокрема Сирії. Прихід

суспільствах. Тож Україна наполягла на цілковитому припиненні

Володимира Зеленського до влади спричинив відновлення

вогню, забезпеченні ефективного моніторингу СММ ОБСЄ

зусиль Макрона у врегулюванні. Близькі до переговорного

на всій території України, виведенні збройних формувань

процесу дипломати розповідають, що ентузіазм французького

іноземних військ, розведенні сил вздовж всієї лінії зіткнення,

лідера був неабиякий. Зустріч у «нормандському» форматі, яка

забезпеченні роботи ЦВК, українських партій, ЗМІ та закордонних

востаннє відбулася три роки тому в Берліні, цього разу мали

спостерігачів на окупованих територіях. В Офісі президента

скликати в Парижі. Дату переносили кілька разів: середина

закликали не панікувати з приводу можливих домовленостей з

вересня, кінець вересня, жовтень… Вже наприкінці вересня ніхто

Росією: законопроект, що міститиме «формулу Штайнмаєра»,

з наближених до переговорів українських можновладців не

«буде винесено на публічне обговорення».

брався навіть припускати термінів. Відчувалося, що віра сторін у
швидкий прогрес досить швидко змінилася етапом глухого кута.

Хай там як, Україна виявила готовність виконати всі три вимоги Росії:
і про розведення сил, і про включення в законодавство «формули

Головна проблема полягала в тім, що Україна зажадала певного

Штайнмаєра», і про погодження проекту заяви президентів за

корегування умов Росії проведення «нормандської» зустрічі. В

підсумками майбутнього саміту в «нормандському» форматі. Нині

Києві запропонували фокусувати увагу не так на особливому

видається, що саме Росія підірвала подальший переговорний процес.

статусі чи політичній частині процесу врегулювання, як на

І у Франції, і в Німеччині в цьому сенсі давно склалося ідентичне з

безпекових передумовах: припиненні вогню, досягненні сталого

українським ставлення до плану врегулювання: без припинення

перемир’я, демілітаризації. Лише тоді можна буде говорити про

вогню говорити про якісь формули виборів чи особливого статусу

так звану «формулу Штайнмаєра».

передчасно. Україна, відвівши війська в Станиці Луганській,

Чутки буцімто Київ погодився на «формулу Штайнмаєра»
спричинили скандал в Україні. При цьому більшість критиків,
найімовірніше, ніколи не бачили цієї формули. Журналісти
мусили вдаватися до спеціальних розслідувань: брали інтерв’ю в
колишніх учасників переговорів, щоб зрозуміти, що ховається за
цим словосполученням. Через брак належної комунікації в цьому
питанні як за часів Петра Порошенка, так і в період Володимира
Зеленського Росія стала головним інтерпретатором формули.
Це, власне, й провокувало страх з боку українських політиків.
Зрештою, в мас-медіа стався витік інформації: було оприлюднено

погодившись відпустити підозрюваного в збитті пасажирського
авіалайнера, вже продемонструвала готовність до поступок навіть
ціною можливої втрати популярності серед виборців, позаяк влада
після кожного такого рішення наражається на гостру критику
опонентів. Росія ж, замість демонструвати прихильність до миру
шляхом наказу припинити вогонь на підконтрольних територіях, і далі
нав’язувала нереалістичний алгоритм розв’язання конфлікту. Москва
не полишала ідеї добитися прямих переговорів між офіційними
представниками України і представниками підконтрольних Росії
районів на Донбасі.

опис «формули Штайнмаєра» російською мовою, який погодили

На цей час зафіксовано вже 20 заяв про припинення вогню. На

радники та помічники лідерів країн «нормандського» формату на

оголошення перемир’я сподівалися і в звітний період, проте

зустрічі в Берліні 2 вересня.

очікування миру виявилися надто оптимістичними й завищеними.
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Обстріли на лінії фронту тривають, звужуючи можливість будь-

бажання якнайшвидше «інкорпорувати» окуповані території під

якого прогресу в мирному процесі. Як у Києві, так і в Москві

нібито суверенітет Україні з усіма наступними зобов’язаннями

розуміють, що «вікно можливостей» не може бути тривалим.

(як-то соціально-економічна підтримка, відбудова зруйнованого

Схоже, в Україні визначили свої терміни такого вікна – приблизно

війною регіону), насправді ж за Москвою зберігався б фактичний

півроку. Відтак Київ, ймовірно, згортатиме активні дипломатичні

контроль. Адже підтримувані Росією місцеві політики в умовах

дії, віддаючи перевагу зміцненню оборонної спроможності.

страху і військової присутності матимуть безальтернативні шанси
на обрання. Важливі інституційні можливості зберігатимуться

ВІДЛИГА ПЕРЕД ПОХОЛОДАННЯМ…

за локальними політиками, позаяк Мінськ-2 виписав широкі
політичні права за Донбасом з «особливим статутом».

Володимир Зеленський з перших днів президентства намагався
довести, що за його влади можливі помітні зрушення в процесі
припинення війни з Росією. В його команді навіть умовно
окреслили такі зусилля під загальною назвою «формула
Зеленського» (на противагу «формулі Штайнмаєра»). Загалом
вона передбачає ті кроки й заходи, які має бути спрямовано
на підтримку українців, що живуть на окупованих територіях.
Ці заходи міститимуть широкий перелік ініціатив: від спрощеної
процедури

отримання

пенсій,

збільшення

пропускної

спроможності на лінії фронту до підтримки інфраструктурних
проектів з відбудови зруйнованих під час війни об’єктів.

Українські

дипломати

визнають

окремі

пастки

швидкого

врегулювання. Зокрема, підступність розмитих формулювань у
документах, що згодом може спричинити відновлення збройного
протистояння. Дипломати в цьому керуються міжнародним
досвідом. Приміром, вибори 1992 року в Ліберії у ціломувизнано
легітимними, попри відсутність вільного доступу до ЗМІ всіх
політичних представників. Через авторитарні дії новообраного
президента Тейлора в Ліберії за два роки після виборів почалася
друга громадянська війна. У Боснії ОБСЄ під тиском західних
урядів

санкціонувала

національні

вибори,

проігнорувавши

відсутність низки умов для демократичного голосування. Як

На початку вересня могло скластися враження, що у відносинах

наслідок на провідних посадах опинилися особи, які були мало

України та Росії ось-ось стануться зміни, країни вийдуть на

зацікавлені в цілковитій реалізації мирної угоди.

якийсь конкретніший план врегулювання. Серед українських
дипломатів лунало навіть слово «відлига» як новий етап у
діалозі. Проте цей період тривав недовго. У Києві неформально
пояснювали свій «теплий підхід» двома причинами, які цілком
можуть доповнювати одна одну.

В українських дипломатичних колах обговорюють різні терміни,
необхідні для проведення місцевих виборів у конфліктному регіоні.
Найоптимістичніші – 60 днів від дати досягнення перемир’я. ООН
нібито рекомендує бодай рік. Дослідники з питань врегулювання
наголошують на потребі підготовки до виборів у триваліший

За одним з пояснень, українська влада хотіла досягти результатів

період – три роки. Основна причина – за короткий час нереально

якнайшвидше. Саме тому в Києві погоджувалися і на «формулу

досягти справжньої демілітаризації регіону.

Штайнмаєра», і навіть на певні поступки в самих тезах, які
описували формулу. Так, начебто українські переговірники
раніше ламали списи й не погоджувалися зі словом overall(у
цілому), яке двічі згадано у виписаній позиції про формулу.
Воно стосується відповідності місцевих виборів на окупованих
територіях міжнародній демократичній практиці: «the overall
conformity of the early local elections with OSCE and international
standards» («у цілому відповідність дочасних місцевих виборів
міжнародним стандартам і стандартам ОБСЄ») та «elections
… held overall in accordance with the OSCE standards and
Ukrainian legislation» («вибори, які відбулися у цілому згідно
зі стандартами ОБСЄ і українським законодавством»). Слово
«у цілому» може мати ключове значення для «вимірювання»
прозорості виборчого процесу, наскільки можна йому довіряти,
щоб допускати інші етапи врегулювання. В Україні побоюються,
що вибори можуть знову відбуватися під дулами автоматів (як
під час «псевдореферендуму», що його Росія влаштувала в
Криму 2014 року). Також у Києві не вірять, що Москва дозволить
брати участь у виборчому процесі українським політичним
партіям та мас-медіа. Своїм ставленням Росія демонструє

Інше пояснення: українська сторона прагнула частково піти на
поступки, дати сигнал Росії про готовність домовлятися, але
водночас обстоювати попередній алгоритм врегулювання:
«спершу безпекова частина, потім – політична». Хай там як,
перші сигнали про можливі домовленості на основі «формули
Штайнмаєра» спровокували грандіозний політичний скандал
в Україні. Опоненти звинуватили президента в здаванні
українських позицій. Гальмування процесу домовленостей
відбувалося на тлі цих гострих звинувачень. Україна погодилася
на «формулу Штайнмаєра» 2 вересня в Берліні. Інформація про
це стала публічною 13 вересня, а вже 18-го під час переговорів
у Мінську українська делегація оприлюднила цілковите бачення
реалізації «формули Штайнмаєра», яке по суті не відрізняється
від дипломатичної позиції часів Петра Порошенка. Українські
дипломати наполягають, що первісно дотримувалися цього
комплексного бачення, яке виписано, зокрема, в законі «Про
особливий порядок місцевого самоврядування в окремих
районах Донецької та Луганської областей». У статті 10 цього
закону

докладно

перелічено

головні

стандарти

виборів.

Зокрема й ті, що мають принципове значення для опонентів
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беззастережного виконання «формули Штайнмаєра»: перше

процес відбудеться з найменшим спротивом, позаяк особливих

– виведення всіх незаконних збройних формувань; друге –

опонентів він не має: партія Володимира Зеленського мусить

принцип багатопартійності; третє – відновлення українського

підтримати; прозахідна опозиція на чолі з Петром Порошенком

теле- та радіомовлення; четверте – право голосувати для

– також, адже увесь мінський процес є «дитям» минулої влади;

внутрішньо переміщених осіб.

протидія з боку проросійської «Опозиційної платформи – За

Завершився період «відлиги» і «потепління» з Росією в лічені
дні. У Москві почастішали порівняння Зеленського з попереднім
президентом. Особливо росіян розлютили дві події, що припали

життя» була б нелогічною. Утім, розробка повністю нового
закону на тлі підозр опозиції про надмірну поступливість влади
може призвести до масових вуличних акцій.

на кінець звітного періоду. Перша – виступ Володимира

По-друге, не варто виключати, що сторони таки домовляться

Зеленського на сесії Генеральної Асамблеї ООН; друга –

про зустріч у «нормандському» форматі. Надто сильний

публікація транскрипту переговорів президентів України та

був запал Макрона й значні – зусилля німецької дипломатії.

США. У своїй промові український президент зробив головний

Напевно, і в Росії мають усвідомлювати, що довго відчиненим

акцент на російській агресії. А під час розмови з Дональдом

«вікно можливостей» не буде. Проект спільної заяви лідерів був

Трампом зізнався, що мав переговори з лідерами Франції і

готовий ще на початку вересня. Буде дивним, якщо всі ці кроки

Німеччини про недостатні зусилля в політиці санкцій щодо Росії:

виявляться марними (хоча не варто виключати й цього). Спільна

«Я сказав, що вони роблять недостатньо в питаннях, пов’язаних

«нормандська» заява нібито складатиметься з трьох частин.

із санкціями. Вони не застосовують санкції. Вони не працюють

Перша, наскільки нам відомо, стосуватиметься стабілізації

стільки, скільки повинні працювати на Україну».

ситуації в зоні конфлікту; в другій йтиметься про імплементацію

Позитивом звітного періоду було те, що позиції двох сторін,
нарешті, стали цілком зрозумілими. В Москві чітко усвідомлюють
лінію переговорів Києва, а в Україні – всі можливі пастки
російської
період

переговорної

або

групи.

символізуватиме

Тож

перехід

наступний
на

справді

звітний
якісно

політичних кроків для врегулювання; третя передбачатиме
загальне побажання для опрацювання конкретних заходів на
рівні експертів чи радників. Отже, логіка в документі цілковито
збігається з алгоритмом-баченням української сторони: спершу
– безпека, потім – політичні етапи.

новий етап у відносинах з Росією, коли можливе розв’язання

По-третє, на наступний етап випадатиме найскладніша фаза

найдраматичніших кризових явищ у двосторонці, або ж

переговорного процесу щодо нового газового контракту.

продовжить нинішній період де-факто війни.

Україна зацікавлена в підписанні довгострокового документа,

По-перше,

можна

врегулювання.

сподіватися

Щонайменше

до

продовження
кінця

року

зусиль

із

український

парламент має подовжити закон «Про особливий порядок
місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та
Луганської областей». Якщо цього не станеться, Росія матиме
право звинуватити Україну в зриві Мінських домовленостей, що
зі свого боку може вплинути на подовження санкційного режиму

Росія ж – навпаки, намагатиметься домовитися на тимчасовій
основі. Це дасть їй змогу «купити час»: після завершення
будівництва «Північного потоку-2» поле для маневру в Москви
побільшає,

шантажистський

інструментарій

розшириться.

За нових умов Росія може диктувати свої правила Україні,
керуючись простою логікою: «або ви погоджуєтеся на наші
вимоги, або газ піде в обхід країни».

щодо Росії. Наразі немає жодних підстав вважати, що Україна
відмовиться від зобов’язань. Ймовірно, цього разу, навпаки, цей

ПОДIЇ У ВIДНОСИНАХ УКРАЇНА-РОСІЯ (ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2019 РОКУ). ОЦIНКА В БАЛАХ

ДАТАЕ

ПОДІЯ
Президент Зеленський заявив про дієвість санкційного режиму щодо Росії, який має змусити Москву «припинити

2 липня

ескалацію, встановити постійне припинення вогню, забезпечити розведення сил і звільнення всіх українських
полонених».

2 липня

Президент Зеленський зазначив, що Росія не демонструє доброї волі для врегулювання конфлікту на Донбасі.

БАЛИ

-2
-2
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ДАТАЕ
4 липня

4 липня

ПОДІЯ
Мас-медіа повідомляють про спецоперацію України, в межах якої затримано Володимира Цемаха – свідка збиття Боїнга
МН17. Москва прагне звільнити важливого підозрюваного, який міг підтвердити причетність до катастрофи Росії.
Президент Путін заявив про можливість зустрічі з Зеленським, якщо останній піде на «встановлення прямих контактів»
влади України з «власними співвітчизниками на Донбасі».
Керівництво СБУ заявило про можливі санкції проти українських каналів, які анонсували телеміст із російським

8 липня

державним каналом. Президент Зеленський розкритикував ініціативу і закликав Путіна до зустрічі в «нормандському»
форматі (з залученням США і Британії).

БАЛИ

-7
+1
-2

11 липня

Відбулася перша телефонна розмова між президентами України та Росії.

+1

12 липня

Відбулася зустріч політичних радників голів держав і урядів країн «нормандського» формату.

+1

18 липня

Домовлено про безстрокове перемир’я, починаючи з 21 липня. Перший день на лінії фронту за тривалий період без вогню. В
наступні дні відзначено незначну кількість порушень.

+3

31 липня

Зафіксовано збільшення порушень режиму тиші.

-7

31 липня

СБУ повідомила про викриття колишнього працівника МВС України, який діяв на користь спецслужб Росії.

-3

1 серпня

У Мінську домовилися з 1 серпня почати розмінування територій, прилеглих до мосту в Станиці Луганській.

+1

6 серпня

Внаслідок обстрілу в районі Павлопіль загинули четверо українських військовослужбовців.

-7

7 серпня

Через загибель українців відбулася друга телефонна розмова Зеленського і Путіна.

-1

2 вересня

На зустрічі в Берліні домовилися про головні питання врегулювання, узгодили проект заяви за підсумками майбутнього
саміту в Парижі.

+2

7 вересня

Обмін полоненими «35 на 35».

+4

7 вересня

Після обміну відбулася третя телефонна розмова Зеленського і Путіна.

+1

18 вересня

Посол України в Сербії Олександр Александрович закликав міжнародну спільноту зробити розпад Росії своєю
стратегічною політикою.

-1

18 вересня

У Мінську не досягли жодних результатів, які б мали призвести до організації зустрічі лідерів у «нормандському» форматі.

-4

25 вересня

Під час виступу на сесії Генасамблеї ООН Володимир Зеленський фокусує увагу на «російській агресії».

-2

27 вересня

В Україні закликали ОБСЄ відреагувати на те, що Росія продовжувала стягувати війська на кордоні з Україною,
закінчуючи формування нової дивізії в Ростовській області.

-7
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ВIДНОСИНИ
УКРАЇНА-НАТО
КАТЕРИНА ЗАРЕМБО

асоційована аналітикиня Центру
«Нова Європа»

МАРІАННА ФАХУРДІНОВА
молодший аналітик Центру
«Нова Європа»

ПОЗИТИВНI БАЛИ: +53,5
НЕГАТИВНI БАЛИ: -4
ЗАГАЛОМ: +49,5
TRUMAN INDEX: +1,01

РЕЗЮМЕ ВIДНОСИН
Відносини України з Північноатлантичним Альянсом у звітний період були динамічні й відносно безпроблемні. З-поміж головних
подій можна назвати збереження євроатлантичної інтеграції як курсу розвитку країни після докорінного перезавантаження влади в
Україні; призначення першокласних фахівців на низку профільних посад у новому уряді; зустрічі між посадовцями України та НАТО на
найвищому рівні, результати яких задовольнили обидві сторони. Проте за символічністю цих подій лакмусовим папірцем для відносин
залишається серйозність намірів: для України – в запровадженні ключових реформ (деякі з яких, як-от реформа СБУ, пробуксовують
роками), для Альянсу – в готовності наповнювати відносини з Україною не лише тактичними проектами, а й стратегічним баченням.

ХРОНIКА ВIДНОСИН

і зі стратегічними, і з тактичними питаннями порядку денного
євроатлантичної інтеграції України. Йдеться, насамперед, про

ЗЕ!НАТОВЦІ: НОВІ ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ВІДНОСИНИ З
АЛЬЯНСОМ
Результати парламентських та президентських виборів в Україні
призвели до цілковитого перезавантаження влади, а, отже, чимало

Вадима Пристайка, який з 2017 року очолював Місію України при
НАТО й має репутацію переконаного євроатлантиста. Він був одним
з перших дипломатів, котрі приєдналися до команди новообраного
президента: спершу як зовнішньополітичний радник, згодом –
очільник Міністерства закордонних справ нового уряду.

змін торкнулися і євроатлантичного напрямку. Поки що кадрових,

На цьому гарні новини для відносин України з Альянсом не

а не стратегічних. Вже 4 червня, через два тижні після інавгурації,

вичерпалися. Формування уряду завершилося збереженням посади

Володимир Зеленський впевнено виступав на прес-конференції

віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції,

з

Столтенбергом,

попри те, що раніше з боку «Слуги народу» лунали заяви, що всі

підтвердивши незмінність курсу України до Альянсу. Крім того,

віце-прем’єрські посади буде скасовано. А ще раніше, в березні,

і в публічних інтерв’ю, і у приватних розмовах з натовськими

з анкети, яку всім «проєвропейським» кандидатам у президенти

посадовцями президент особисто обіцяв «розповісти кожному

розіслало видання «Європейська правда», з’ясувалося, що в штабі

українцю, що НАТО – це не страшно». Як вже раніше відзначали

майбутнього президента і не підозрюють про існування Офісу

експерти

Зеленський

віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

справді має безпрецедентні можливості збільшити підтримку

Втім, після призначення профільним віце-прем’єром колишнього

євроатлантичного курсу країни як президент, що має довіру в

постійного представника України при Раді Європи Дмитра Кулеби

традиційно скептичних до євроатлантичної інтеграції регіонах

експертна спільнота полегшено зітхнула: з погляду професійності та

Сходу та Півдня України. Питання полягає лише в тім, чи захоче

відданості європейському майбутньому України його кандидатура

голова держави ними скористатися.

не викликає застережень. Понад те, за неофіційною інформацією, в

генеральним

Перші

секретарем

Центру

місяці

«Нова

роботи

НАТО

Європа»,

нової

влади

Єнсом

Володимир

засвідчили:

всередині

президентської команди та партії з’явилися фахівці, які добре обізнані

Кабміні вже є принципове рішення про розширення повноважень
віце-прем’єра: він та його Офіс отримають право законодавчої
ініціативи. Його відсутність не давала Офісу долати опір реформам
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з боку інших міністерств, зокрема, перешкоджала активнішому

спільнокоштових платформ «Народний проект». Він очолив фракцію

поступу в європейській та євроатлантичній інтеграції за попередньої

«Слуги народу» у Верховній Раді й увійшов до комітету з питань

влади. В урядовому Офісі запевняють, що новій владі йдеться про

національної безпеки, оборони та розвідки. Його колега по комітету

реальну, а не фасадну інтеграцію. Ба більше, що натовський вектор

й колишня колега Загороднюка в Офісі реформ Мар’яна Безугла

в Офісі буде посилено.

очолила підкомітет із запровадження цінностей та стандартів НАТО.
До речі, в комітеті з питань зовнішньої політики та міжпарламентського

Щодо самого Альянсу, там до нової влади ставляться цілком

співробітництва аналогічний підкомітет з питань законодавчого

прихильно. В очах натовських представників Зеленський та його

забезпечення

монобільшість може бути чи не найпривабливішою комбінацією.

стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства

Нова команда зручна для НАТО тим, що багато може. Приміром,

в ЄС та НАТО очолює депутат від «Європейської солідарності»

зрушити, нарешті, з мертвої точки реформи, які роками стоять

Марія Іонова. Безугла та Іонова куруватимуть два головні напрямки

на порядку денному відносин України з Альянсом. Покладати на

співпраці з Альянсом – безпековий і політичний відповідно. І те,

опозицію відповідальність за блокування важливих законопроектів

що в комітеті з питань нацбезпеки з’явився такий підкомітет (у Раді

у цієї влади не вийде, а вимагає від НАТО вона помітно менше за

попереднього скликання його не було), – це добра новина.

реалізації

закріпленого

в

Конституції

України

попередників. Так, якщо у Порошенка в останні місяці його каденції
говорили про отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) на

Утім, деякі інші призначення дещо стримують оптимістичні

Лондонській зустрічі голів держав-членів НАТО в грудні 2019 року,

прогнози щодо планів нової влади на євроатлантичну інтеграцію.

то Зеленський в принципі не збирається їхати до Лондона. Мовляв,

Варто зазначити, що згадані кар’єрні дипломати та волонтери, які

там «інший формат», у якому Україні брати участь необов’язково.

увійшли до складу нового уряду та парламенту, все ж не належать

Зауважимо, позиція нової влади щодо лондонської події справді

до найближчого оточення президента. Натомість складається

є більш реалістичною – з огляду як на її характер (саміти НАТО

враження, що ті, хто входить до найбільш довіреного кола (як-

відбуваються щодва роки і наступний заплановано на 2020 рік, тоді

от Андрій Єрмак, що в статусі помічника президента особисто

як лондонський захід є радше зустріччю топ-представників держав-

опікувався обміном полонених між Росією та Україною, голова СБУ

членів НАТО з нагоди відзначення сімдесятиріччя Альянсу), так і на

Іван Баканов чи невідомий в дипломатично-експертно-безпекових

порядок денний, що не передбачає двосторонніх заходів. У владній

колах Олександр Завітневич, який очолив Комітет Верховної Ради

команді кажуть про «реалістичну інтеграцію». Її, очевидно, можна

України з питань національної безпеки, оборони та розвідки),

тлумачити як інтеграцію не так у політико-символічній (отримання

обиралися не так за профільною експертизою, як за ступенем

нових статусів та програм на кшталт ПДЧ та Партнерства

особистої довіри між ними та головою держави. Насторожують і

посилених можливостей), як у практичній площині (виконання Річної

розбіжності в заявах, які лунають щодо євроатлантичної інтеграції

національної програми (РНП) та ключових реформ, посилення участі

України від представників Зе!команди. Так, у вересні представниця

України у місіях НАТО тощо). Безперечно, співпраця в такому ключі є

уряду у Верховній Раді Ірина Верещук зробила гучну заяву про те,

значно приємнішою для Альянсу, а особливо для представників тих

що Україні «не можна йти туди, куди нас не чекають», поставивши

країн, котрі найскептичніше ставляться до амбіцій України щодо ПДЧ

під сумнів євроатлантичні перспективи України. І хоча увесь

та членства.

зміст її виступу не можна тлумачити як заклик до відмови від
затвердженого в українській Конституції курсу до євроатлантичної

В Альянсі також схвально ставляться до кандидатур, які отримали

інтеграції, ці слова таки відбивають певний не надто афішований

пов’язані з євроатлантичною інтеграцією портфелі. Йдеться про вже

скепсис деяких ключових членів Зе!команди щодо НАТО (його

згаданих Пристайка та Кулебу, а також про нового міністра оборони

ще до президентських виборів доводилося чути і від кандидата

Андрія Загороднюка. Останній вперше став відомий ширшим колам

у президенти, і від представників його штабу). Так чи інакше, поки

як волонтер, що допомагав армії після початку російської агресії, а

видається, що відносини з Альянсом не належать до топ-царин,

потім – як керівник Офісу реформ при Міністерстві оборони. Дехто

що цікавлять Офіс президента. А без політичної волі Зеленського та

вже закидає новому міністру, що він не військовий, проте з огляду на

його оточення перспективи на запровадження реальних реформ

практику країн-членів НАТО це є перевагою, а не вадою. Нагадаємо,

залишаються примарними.

в Альянсі міністром оборони має бути цивільна особа (або ж
колишній військовий, який п’ять років не працював на військових
посадах). Саме тому зміна військового однострою на цивільний
костюм попередником Загороднюка Степаном Полтораком в НАТО
сприймали радше як фасадну зміну.

ТОП-5 РЕФОРМ ЯК ЛАКМУСОВИЙ ПАПІРЕЦЬ ДЛЯ
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Представники Альянсу як мантру повторюють перелік з п’яти

До Зе!команди приєдналися й інші колишні волонтери. Зокрема,

головних реформ, які вже певний час є пріоритетними для

Давид Арахамія, засновник однієї з наймасштабніших волонтерських

українсько-натовського порядку денного і мають бути здійснені
після торішнього ухвалення Закону про національну безпеку. Це
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закон про Службу безпеки, який би позбавив СБУ невластивих

розширення

для неї функцій з розслідування економічних злочинів, створення

законопроекти, що суперечать європейським та євроатлантичним

повноважень,

не

отримає

права

вето

на

нового парламентського комітету з нагляду за Службою безпеки та

зобов’язанням України. Тож механізму контролю і блокування таких

розвідкою, закон про розвідку, закон про поводження з державною

законопроектів наразі немає.

таємницею та секретною інформацією і реформа оборонної
промисловості та закупівель, включно з законом про державне
оборонне замовлення. У липні видання «Європейська правда»
в співпраці з експертами Центру «Нова Європа» розробило
і відправило опитувальник тепер вже партіям напередодні
парламентських виборів щодо їхньої думки з головних питань
європейської та євроатлантичної інтеграції. Тоді партія «Слуга
Народу» висловила цілковиту підтримку (хоча й не вдаючись
до деталей) всіх п’яти ключових реформ безпеково-оборонної
площини, яких нині Альянс чекає від України.
Однак практичні дії представників влади суперечать цим деклараціям.
Найпроблемнішою нині видається реформа Служби безпеки. Ще
в статусі першого заступника голови СБУ Іван Баканов публічно
отримував від президента завдання боротися з корупцією. А це,
згідно з очікуваною реформою, саме й не має належати до функцій
Служби безпеки. Вже у статусі голови СБУ Баканов відверто заявив,
що виступає проти позбавлення СБУ функції боротьби з економічною
злочинністю. Також, за нашою інформацією, він уникає обговорення
цього питання з представниками Міжнародної дорадчої групи (у
складі якої є й фахівці з ЄС та НАТО), яка вже декілька років працює над
розробкою цієї реформи спільно з українськими партнерами. Наразі
видається, що для української владної верхівки (як у попередньому,
так і в оновленому складі) СБУ є надто важливим інструментом
впливу, щоб можна було пожертвувати ним в ім’я реформ заради
євроатлантичних стандартів.
Щодо інших чотирьох пунктів, то поки й там бракує поступу. Так,
посилаючись на відсутність відповідного закону, представники
монобільшості не створили комітету з нагляду за Службою безпеки
та розвідкою – важливий елемент цивільного демократичного
контролю за спецслужбами в країнах-членах Альянсу, який зазвичай
очолюють представники опозиції. Позаяк відповідно до закону про
комітети Верховної Ради їх формують одразу після виборів, під час
подальшої роботи парламенту створити їх неможливо, а отже в Раді
поточного скликання такого комітету не буде. Натомість у межах
Комітету з національної безпеки та оборони створили відповідний
підкомітет, проте його очолив не представник опозиції, а голова
фракції «Слуга народу» у ВР Давид Арахамія.
Щодо реформи оборонної промисловості та держзакупівель, то,
за словами представників влади, вона поки перебуває в стані
розробки. Позитивною новиною тут є завершення конкурсу на
здійснення аудиту Державного концерну «Укроборонпром»,
який анонсував ще попередній уряд. У вересні конкурс виграла
міжнародна аудиторська компанія «Baker Tilly Ukraine»,
Варто відзначити, що Офіс віце-прем’єра, ймовірно, попри

ВІЗИТ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОЇ РАДИ: ЗАХІД РОКУ У
ВІДНОСИНАХ УКРАЇНА-НАТО
Звітний період позначився насиченим діалогом між Україною та НАТО
на найвищому рівні: від першого закордонного візиту президента
Зеленського у Брюссель до його зустрічі з генсеком Столтенбергом
під час Генасамблеї ООН у вересні. Були також телефонні розмови,
зустрічі та заходи нижчого рівня. Головною подією року для відносин
Україна-НАТО, безумовно, є візит Північноатлантичної ради в
Україну, тобто представників усіх 29 держав-членів Альянсу разом із
генсеком Єнсом Столтенбергом, який заплановано на 31 жовтня. Ідея
візиту виникла ще торік внаслідок атаки Росії на українські кораблі
в Керченській протоці і мала бути втілена як жест солідарності
з Україною. Візит мав відбутися в липні, проте в НАТО розсудливо
вирішили перенести його на той час, коли в Україні завершиться
перезавантаження влади.
Те, що візит справді відбудеться, – безумовно позитивний сигнал для
України з боку Альянсу. Як і те, що Рада відвідає не лише Київ, а й
Одесу на знак підтвердження рішення про посилення присутності
НАТО в Чорному морі й затвердження так званого «Чорноморського
пакету» – низки заходів з допомоги Україні та Грузії в Чорному морі.
Проте в Раді не було консенсусу щодо відвідання Сходу України
(деяким державам-членам такий крок видався надто політично
чутливим і провокаційним щодо Росії), а також стосовно деяких
інших заходів, які могли б відбутися в Одесі, але не були схвалені
всіма представниками.
У фокусі візиту буде й представлення оцінки виконання Комплексного
пакету допомоги НАТО Україні, який було ухвалено 2016 року. Ця
оцінка є не просто процедурним заходом. Йдеться, у тім числі, про
майбутнє Трастових фондів, які Альянс створив для України. Нині
низка Трастових фондів, зокрема з логістики та стандартизації, С4
(абревіатура від англійської назви «command, control, communications & computers») та кібербезпеки завершуються чи завершилися.
Підтримка Альянсу для України справді потребує перегляду.
Питання лише в тім, наскільки готовий буде Альянс пропонувати і
втілювати нові проекти. Особливо з огляду на те, що і у виконанні
наявних проектів підтримка з боку держав-членів Альянсу, які брали
участь у відповідних Трастових фондах, надходила не завжди в
повному обсязі і вчасно. Можливо, нові ідеї Альянсу втіляться в
межах нового проекту «Одна країна – один план», який у штабквартирі НАТО обговорював віце-прем’єр Кулеба під час візиту до
Брюсселя у вересні. Проект поки перебуває у зародковій стадії,
проте інсайдери, що знайомі з початковими розробками, кажуть:
йдеться про створення комплексних пакетів допомоги для країн-
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партнерів Альянсу за зразком українського, який ухвалено 2016

потрібну кількість стандартів НАТО, отримання ПДЧ буде можливим.

року. Тоді як саме досвід співпраці з Україною слугує натовцям

Але такі твердження є дещо помилковими. Високий рівень

прикладом для наслідування у співпраці з партнерами, поки

боєздатності армії та взаємосумісність її збройних сил зі збройними

залишається інтригою, що нового Україна може отримати в межах

силам держав-членів НАТО справді є одним з показників, на які в

такого пакету, а також чи готова Україна вносити власні проактивні

Альянсі звертають увагу перш ніж ухвалити рішення про прийняття

пропозиції щодо його наповнення.

держави до своїх лав. Проте, по-перше, серед інших показників є ще
економічні, політичні, юридичні. Тому прагнення України вступити до

СТАНДАРТИ НАТО І УКРАЇНА

НАТО важливе не лише з позицій збільшення обороноздатності, а й
з огляду на те, що механізм вступу держав до Альянсу передбачає

Помилка щодо існування Офісу віце-прем’єр-міністра з європейської

здійснення в них широкого спектру реформ у багатьох царинах і

та євроатлантичної інтеграції була не єдиною прогалиною в знаннях

сприяє їхньому розвитку загалом. По-друге, перехід на стандарти

Зе!команди у євроатлантичній царині. Іншою аналогічною темою

НАТО є бажаним кроком, однак не гарантує державі членства,

є перехід на стандарти НАТО. Так, у червні президент Зеленський

та й відбувається зазвичай вже після його здобуття. Україна ж

зазначав, що з 2020 року в діяльності ЗСУ має розпочатися процес

добровільно поставила собі за мету запозичувати найкращі

запровадження стандартів НАТО. Насправді він відбувається в

практики та стандарти Альянсу, запроваджувати річні національні

Україні вже майже п’ять років. Ба більше, відповідно до політичних

програми, які зазвичай виконують держави, що вже отримали ПДЧ,

декларацій попередньої влади, його мали завершити до 2020 року

тощо. Ба більше, Україна вже прийняла більше стандартів, ніж деякі

(цю мету закріплено у Воєнній доктрині 2015 року і Стратегічному

члени НАТО, проте це ані наблизило, ані віддалило її від членства.

оборонному бюлетені 2016 року).

(Чорногорія запровадила лише 81 нормативний документ НАТО,
Албанія – 192, Люксембург – 215).

Спекулювання навколо тези про «перехід на всі стандарти
НАТО» в різний час спричиняло чимало непорозумінь. По-перше,

Крім того, запровадити всі стандарти НАТО неможливо в принципі.

сам термін «стандарти НАТО» в Україні використовують для

Цього не зробила жодна з держав-членів Альянсу з об’єктивних

позначення двох різних понять: документи, що встановлюють сам

причин. Так, державам не підходять абсолютно всі стандарти, до

стандарт (т.зв. «Allied Publications»), і найкращі практики держав-

прикладу, через відсутність окремих родів військ або зброї. Буває,

членів Альянсу, котрі не закріплені в нормативних документах.

що деякі національні стандарти виявляються кращими за стандарти

По-друге, в українському медійному просторі панує плутанина

НАТО й тому зникає потреба їх замінювати (в Україні, приміром,

щодо кількості стандартів, які Україна зобов’язалася запровадити.

таким є стандарт щодо вимог до якості питної води).

Загалом стандартів НАТО понад 2000, але коли йдеться про
перехід на них України до 2020 року, мають на увазі опрацювання
219 стандартів, які визначено в межах пакету Цілей партнерства
Україна-НАТО (саме опрацювання – тобто оцінка потреби у
запровадженні, а не власне запровадження). Крім того, з 2015 року
Україна запроваджувала певні стандарти, які не визначено Цілями
партнерства, з огляду на виникнення поточної потреби.

За даними Міністерства оборони України, на 1 липня 2019 року
Україна запровадила 220 нормативних документів Альянсу. З них
в межах досягнення Цілей партнерства між Україною та НАТО
– 76 (тобто 34% від 219 нормативних документів, що підлягають
опрацюванню). Наступний огляд стану запровадження стандартів
НАТО в Україні відбудеться в січні 2020 року. Тож Україна поки
не вкладається у часові рамки, щоб виконати взяті на себе в

Перш ніж надати оцінку прогресу України щодо переходу на

межах Цілей партнерства зобов’язання, але запроваджує чимало

стандарти НАТО, варто зауважити: мета цього кроку полягає не

документів поза пакетом ЦП.

просто в досягненні певних цифр, а в зміні світогляду у Збройних
силах. Це розуміють і в новому керівництві: в одному з інтерв’ю
віце-прем’єр Дмитро Кулеба наголошував, що мета стандартизації
полягає, насамперед, у зміцненні безпеки України й досягненні
глибокої взаємосумісності з Альянсом на різних рівнях, не лише
в тому, що стосується військового управління та озброєння. Так
само про побудову людиноцентричної політики за стандартами
НАТО як мету трансформації ЗСУ згадував новий міністр оборони
Андрій Загороднюк.

Окрім кількісних, Україна досягла і якісних показників: у квітні
Кабінет Міністрів припинив для України дію угоди, що спрямована
на зміцнення і розвиток співпраці між державами СНД в галузі
стандартизації озброєння і військової техніки. Натомість вже у червні
Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів
України щодо військових стандартів». За ним, військові стандарти
тепер буде відокремлено від національних, а Міністерство оборони
отримає

повноваження

здійснювати

нормативно-правове

регулювання в галузі військової стандартизації.
Важливо розуміти, що перехід на стандарти НАТО не є запорукою
членства. Міністри Вадим Пристайко та Андрій Загороднюк
публічно озвучували тези про те, що тільки-но Україна запровадить

Заява нового міністра оборони Загороднюка про те, що перехід на
стандарти НАТО є одним з пріоритетів міністерства, безумовно,
тішить. Україні варто розробити чіткий та прозорий механізм
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моніторингу процесу опрацювання та запровадження стандартів

Видається, що Угорщина, дипломатично кажучи, гнучко тлумачить

НАТО з реалістичними й досяжними цілями на коротку та

попередні домовленості, що перетворює налагодження діалогу

середню перспективу.

на високому рівні в межах комісій Україна-НАТО на рухому ціль.

УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКЕ ПРОТИСТОЯННЯ: КОНФЛІКТ
З ЕФЕКТОМ ЗВИКАННЯ

WIN-WIN ВІДНОСИНИ
Незважаючи на зміну облич в українському політикумі внаслідок

Хоча міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто називав

президентських та парламентських виборів, Україна та НАТО

Зеленського «новою надією», а президент Угорщини Янош Адер

не припиняють щоденної співпраці на багатьох рівнях. Так, на

символічно був присутній на його інавгурації, істотного зсуву в

початку квітня НАТО затвердив т.зв. «чорноморський пакет»

українсько-угорському питанні щодо мовної статті Закону «Про

допомоги Україні та Грузії в Чорному морі. Він посилить вже наявні

освіту» за останні півроку не відбулося. Відповідно не відбулося

заходи, що їх НАТО вживає у чорноморському регіоні з 2014

й жодних змін у блокуванні Угорщиною засідання Комісії Україна-

року. Тепер Альянс відправлятиме сюди більше кораблів та задіє

НАТО на високому і найвищому рівнях. Навпаки, ухвалений у

спостереження з повітря для гарантування безпечного проходу

квітні Закон «Про забезпечення функціонування української мови

українських суден через Азовське море та Керченську протоку,

як державної» лише посилив негативне ставлення Угорщини.

приділятиме більше уваги навчанням та обміну інформацією з
Україною і Грузією.

Нова влада має чітку готовність до діалогу з угорцями. Проте
головна умова цієї готовності – угорці теж мають піти на

Зі свого боку Україна висловила готовність збільшити внесок

поступки та компроміс. Червона лінія України полягає в тім,

у проведення операцій під проводом НАТО. За даними

що українці угорського походження є громадянами України і

Міністерства оборони, Україна вже підготувала документи

цей конфлікт навколо закону про мову має розв’язуватися між

для участі в операції Альянсу в Іраку й планує приєднатися до

офіційним Києвом і угорською меншиною, а не офіційним Києвом

операції «Морський охоронець» у Середземному морі.

і офіційним Будапештом.

Водночас зростає підтримка вступу України до НАТО серед

Нова влада вже вживає активних дій для налагодження діалогу

населення.

з Угорщиною: тільки у вересні відбулися форум «Україна-

«Соціальний моніторинг», Українського інституту соціальних

Угорщина» за участю посла Угорщини в Україні та зустріч

досліджень ім. Яременка та Соціологічної групи «Рейтинг»,

міністрів закордонних справ Вадима Пристайка та Петра Сіярто

на травень 2019 року 48,9% українців проголосували б за

в Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН. Попередньо

приєднання до НАТО, якби відбувся референдум про вступ

заплановано зустріч Володимира Зеленського з представниками

України

Вишеградської четвірки, де будуть присутні всі чотири лідери, в

українців соціологічної групи «Рейтинг» з травня по червень 2019

тім числі Віктор Орбан.

року сягнув рекордних показників: 53% українців підтримують

до

За

даними

Альянсу.

спільного

Моніторинг

соцопитування

електоральних

центру

настроїв

вступ України до НАТО. Не втратити підтримки населення у
Проте готовність нової влади «домовлятися з угорцями» не

цій царині, ефективно здійснювати реформи і запроваджувати

означає, що угорські візаві готові домовлятися з нами. Посол

найкращі практики Альянсу – основне завдання нової української

Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в одному з інтерв’ю відверто

влади на майбутні роки.

заявляв: офіційний Будапешт не йтиме на компроміс з українською
владою щодо закону про мову. На запитання про відтермінування
Верховною Радою імплементації мовної статті Закону «Про
освіту» до 2023 року (це була одна з вимог Венеційської комісії, яку
Україна виконала) відповів: мета цього відтермінування полягала
у тім, щоб влада почала переговори з представниками меншини
для створення кращого закону, але цього нібито не сталося, а
українська влада просто відтягнула час. Тож попри поступки
України, Угорщина не припиняє попередньої риторики й висуває
нові вимоги: в липні міністр закордонних справ Угорщини заявив,
що угорський уряд готовий зняти вето на функціонування Комісії
Україна-НАТО, якщо угорській громаді Закарпаття повернуть
право здобуття середньої освіти угорською мовою, як це було до
зміни українського законодавства.
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ПОДIЇ У ВIДНОСИНАХ УКРАЇНА-НАТО (КВІТЕНЬ – ВЕРЕСЕНЬ 2019 РОКУ ). ОЦIНКА В БАЛАХ

ДАТА

1-3 квітня

1 квітня

3 квітня

4 квітня

ПОДІЯ

БАЛИ

Кораблі НАТО здійснили дружній візит до Одеси. Міністр оборони Степан Полторак взяв участь в урочистому прийомі на

+1

борту.
Заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Бессараб зустрівся з
генеральним директором Міжнародного військового штабу НАТО генерал-лейтенантом Яном Броексом.
Міністерство оборони підписало угоду з Агентством НАТО з підтримки і постачання про встановлення відносин у галузі
купівлі-продажу на підтримку несистемних брокерських послуг для ЗСУ.

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО затвердили пакет заходів для підтримки України в Чорному морі.
Віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе у Вашингтоні

4 квітня

зустрілася зі старшим радником з питань реформування українського оборонно-промислового комплексу Дональдом
Вінтером.

4 квітня

5-13 квітня

10 квітня

10 квітня

Делегація України взяла участь у засіданні робочої групи з питань комунікації, навігації та нагляду за повітряним
простором Авіаційного комітету НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Країни НАТО й Україна розпочали спільні навчання у Чорному морі «Морський щит 19».

Уряд затвердив Імплементаційну угоду між Кабінетом Міністрів України та НАТО щодо реалізації проекту Трастового
фонду НАТО зі знешкодження вибухонебезпечних предметів та протидії саморобним вибуховим пристроям.

Президент України Петро Порошенко затвердив річну національну програму під егідою Комісії Україна-НАТО на 2019 рік.
Міністерство у справах ветеранів представило концепцію формування єдиного ветеранського простору Трастовому

12 квітня

фонду НАТО (в межах першого засідання робочої групи під координацією Міністерства у справах ветеранів з
представниками Трастового фонду НАТО).

20 квітня

23 квітня

24 квітня

25 квітня

Президент України підписав Указ «Питання європейської та євроатлантичної інтеграції», у якому затверджено План
заходів з реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з новообраним президентом України
Володимиром Зеленським і запросив його відвідати штаб НАТО найближчим часом.

Керівник проектів Трастових фондів НАТО Фредерік Пежо на зустрічі з Іванною Климпуш-Цинцадзе заявив, що країничлени НАТО збільшують власні внески до низки Трастових фондів задля підтримки України.

Верховна Рада ухвалила постанову «Про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації
північноатлантичного договору», створено відповідний організаційний комітет.

+0,5
+1
+2
+1
+0,5
+0,5
+2
+2
+0,5
+1,5
+2
+1
+1
+0,5

29 квітня

В Естонії під егідою НАТО розпочалися масштабні навчання «Весняний шторм 2019» за участю України.

13 травня

У Брюсселі Президент України зустрівся з Генеральним секретарем НАТО.

+3

13 травня

Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася із заступником Генерального секретаря НАТО.

+1

14 травня

У штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Комітету з партнерств та колективної безпеки з Україною у форматі Процесу
планування та оцінки сил (ППОС).

+1
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ДАТА

20 травня

22 травня

23 травня

1 червня

4 червня

ПОДІЯ

Президент України прийняв заступника Генсекретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Альваргонсалеса.

Заява голови Військового комітету НАТО Стюарта Піча на засіданні начальників генеральних штабів країн-членів Альянсу,
у якій він закликав Російську Федерацію звільнити окупований Крим і припинити підтримку бойовиків на Донбасі.

Новий головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Тод Волтерс пообіцяв розширити військову
підтримку Україні.

Засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони не відбулося.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся у штаб-квартирі НАТО з новообраним Президентом України
Володимиром Зеленським.

БАЛИ

+2
+0,5
+0,5
-2
+3

4 червня

Українські десантники приєдналися до найбільших 2019 року навчань НАТО «Saber Guardian-2019».

+1

6 червня

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів».

+1

7 червня

Офіцери «ЛитПолУкрбриг» влаштували навчання за стандартами НАТО.

+1

13-14 червня

Засідання Комісії Україна-НАТО на рівні Комітету з партнерств та колективної безпеки.

14-24 червня

Військовослужбовці Збройних сил України взяли участь у багатонаціональних навчаннях НАТО «CWIX-2019» у Польщі.

21 червня

24 червня

24 червня

27 червня

27 червня

1-12 липня

9 липня

9 липня

Засідання Комісії Україна-НАТО на рівні заступників постійних представників щодо ситуації в Азово-Чорноморському
регіоні.

Іванна Климпуш-Цинцадзе взяла участь у Міжпарламентській раді Україна-НАТО (UNIC) у Львові.

140-й центр Сил спеціальних операцій ЗСУ отримав сертифікат сил швидкого реагування НАТО. Вперше в історії такий
сертифікат отримала країна, що не є членом Альянсу.

Україна підготувала документи для приєднання до двох операцій НАТО: в Іраку і в Чорному й Азовському морях.

У Брюсселі делегація Міністерства оборони України взяла участь у заходах на рівні міністрів оборони держав-членів
Альянсу.
В Україні відбулися українсько-американські навчання «Сі Бриз» за участю кораблів постійної військово-морської групи
НАТО.
Секретар РНБО України Олександр Данилюк зустрівся з делегацією НАТО під керівництвом голови Представництва НАТО
в Україні Александером Вінніковим.

Запланований на 9-10 липня візит в Україну Північноатлантичної ради НАТО на чолі з генсекретарем Єнсом
Столтенбергом перенесено орієнтовно на жовтень.

27 липня -

Багатонаціональні військові навчання «Agile Spirit 2019» у Грузії, за участю військових з 14 країн НАТО та партнерів альянсу,

9 серпня

в тім числі України.

+0,5
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+1
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+0,5
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+0,5

ДАТА

ПОДІЯ

12 серпня

Міністр оборони України зустрівся зі стратегічними радниками високого рівня від держав-членів НАТО.

16 серпня

Опубліковано позиційну книгу інтеграції України до ЄС та НАТО.

29 серпня

Посаду віце-прем’єр міністра з європейської і євроатлантичної інтеграції здобув Дмитро Кулеба.

30 серпня

1 вересня

3 вересня

7 вересня

10 вересня

Секретаріат штаб-квартири НАТО з консультацій, командування та управління (СЗВ) вніс Україну до переліку держав, що
використовують програмне забезпечення LOGFAS.

Засідання Комісії Україна-НАТО на рівні заступників постійних представників не відбулося.

Керівник експертної групи взаємодії з НАТО Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Секретаріату КМУ Олексій Генчев взяв участь у брифінгу Політичного комітету НАТО.

Вітальна заява речниці НАТО Оани Лунгеску з приводу повернення додому українських військових, захоплених в полон
Росією.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба прибув до штабквартири НАТО в Брюсселі для низки зустрічей.

10 вересня

Міністр оборони України Андрій Загороднюк зустрівся з іноземними радниками стратегічного рівня.

13-18 вересня

В Україні відбулися навчання «Rapid Trident-2019» за участю військових з 14 держав-членів НАТО та партнерів.

24 вересня
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Зустріч Президента України Володимира Зеленського з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом під час 74-ї
сесії Генасамблеї ООН.

26-27

Міжнародна конференція «Гібридні загрози: зрозуміти, адаптуватись, реагувати», організована у межах Платформи

вересня

Україна-НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні.

БАЛИ
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TRUMAN Index
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TRUMAN AGENCY об’єднує досвiд фахiвцiв з рiзних сфер: стратегiчне
планування, PA&GR, лобiзм та мiжнароднi комунiкацiї.
TRUMAN Agency проводить кампанiї, спрямованi на вирiшення питань
українського бiзнесу та вiдкриття нових перспектив для iноземних
компанiй в Українi.
Наша команда вибудовує довготривалi та довiрчi вiдносини з кожним
клiєнтом та партнером. Ми не визнаємо ситуативних рiшень. Наш стиль
– розробка та реалiзацiя довгострокових стратегiй та максимiзацiя
можливостей.
Розумiння процесiв прийняття рiшень в Українi та закордоном дає нам
змогу налагодити продуктивнi вiдносини та привести клієнта до його
мети. З усiх можливих iнструментiв ми обираємо саме тi, якi спрацюють у
кожному конкретному випадку.

ТЕТЯНА ГАЙДУК
Керівник аналітичних проектів
e-mail: tetianagaiduk@truman.ua

Центр “Нова Європа”
Партнер проекту
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