institute
of world
policy

8/2
20, вул. Шо
овковична,
Киїїв, Україна
а
e-m
mail: letter.o
officeiwp@g
gmail.com
Тел
лефон: (044) 2535474
4

Pol
P licy
y Brrieff
Institutte of World Policy, 201 8

КУ
УРТ ВО
ОЛК
КЕР
Р:
РІК
К НА АВА
А АНС
СЦЕНІ

institute
of world
policy

«Ви знаєте,, для мене дуже
д
важлив
иво говорити
и правду. Ви
и не можетее вирішити проблему,
п
яякщо її не можна від
дверто обго
оворити. Дуже
Ду
важлив
во обговоррювати сам
ме те, що
ввідбувається
ся на наших
х очах, так, яяк воно є, і потім зроз
зуміти, чи зм
зможемо ми
и вирішити
п
проблему».
Курт Вол
лкер в інтерв
в’ю телеканалу «Дождьь», серпень 2017 року

««У чому рол
ль Сполучен
них Штатів б
була би важ
жливою? В тому,
т
щоби ссфокусуватти бачення
В
Володимира
а Путіна на
н стратегіччному вимір
ірі проблем
ми. Щоби він зосеред
едився на
ввирішенні то
ого, чи він хоче
х
вийти з цього глухо
хого кута, чи
и ні. США моожуть сказа
ати Путіну:
««Якщо хочет
ете — ми мо
ожемо допо
омогти, якщо
що не хочете
е — ми мож
жемо гаранту
тувати, що
ввам стане гір
ірше».
Кур
рт Волкер в інтерв’ю га
азеті «Дзерк
кало тижня»», вересень 2017 року

««Я думаю, не
н слід розр
раховувати, що нам ко
олись вдасть
ться примуси
сити Росію робити
р
те,
ччого вона не хоче... Пр
римусити Ро
осію не мож
жна, обману
ути — не вда
дасться, але
е створити
ввідповідні ум
мови для по
ошуку розум
много рішенн
ня — можна
а».
-//-

З
Зміна прези
идентської адміністрації
а
ї в США у січні
с
2017 року
р
негативвно позначи
илася і на
а
американському залуче
енні до вир
рішення укр
раїнсько-рос
сійського ко
онфлікту на
а Донбасі.
2
26 січня 20
017 року Вікторія Нулаанд, помічн
ник державн
ного секреттаря США із питань
Є
Європи та Євразії,
Є
пішл
ла у відставкку1.
С
Саме вона у 2015–20
016 роках вела акти
ивні парале
ельні Норм
мандському квартету
п
переговори із представ
вниками РФ (Григорієм Карасіним, Владиславо
ом Сурковим).
П
При цьому всі члени Нормандськ
Н
кої четвірки очікували активного пповернення
я США до
с
спроб реаліізувати Мінс
ські домовл
леності. Як наслідок, вже навесні 2017 року почалися
р
розмови і спекуляції
с
про
п
те, хто
о може обійняти поса
аду Вікторіїї Нуланд і поновити
д
двосторонніі контакти із
з РФ2. Параалельно із цим стало від
домо про тее, що США планують
п
повернутися
я до спроб імплементуувати Мінські домовлен
ності й у таакий спосіб принести
м
мир на Донб
бас3.
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Елена Черненко: «Виктория
«
Н
Нуланд сдаает постсов
ветские делла», Комме
ерсантъ ‐
h
https://www.kkommersant.ru/doc/32021136
2
John Hudson
n: «There’s Something Neew In The Tru
ump‐McCain Relationship
R
TThese Days», Buzzfeed ‐
h
https://www.b
buzzfeed.com
m/johnhudson /theres‐some
ething‐new‐in‐the‐trump‐m
mccain‐relation
nship‐
tthese?utm_teerm=.viXbkON5Y#.vnoB68G
GqW
3
Josh Rogin: «Inside the
e Trump adm
ministration’ss plans to re
estart the U kraine peace
e process»,
W
Washington Post ‐ htttps://www.w
washingtonposst.com/opinio
ons/global‐op inions/inside‐‐the‐trump‐
aadministration
ns‐plans‐to‐re
estart‐the‐ukraaine‐peace‐prrocess/2017/0
05/28/391da1144‐4234‐11e
e7‐8c25‐
444d09ff5a4a8_story.html?n
noredirect=onn&utm_term=
=.2d2a601e86
6a4
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КУРТ ВОЛКЕР: РІК НА АВАНСЦЕНІ

Одним із елементів плану США щодо перезапуску переговорного процесу було
призначення спеціального представника для поновлення двостороннього каналу
переговорів із РФ. Створення інституту спеціального представника з питань України мало
також допомогти адміністрації Дональда Трампа уникнути подальшого відтермінування
активного залучення США на фоні повільного процесу схвалення сенатом співробітників
Державного департаменту4. Як наслідок, 7 липня 2017 року Рекс Тіллерсон призначає
Курта Волкера у якості спеціального представника США з переговорів щодо України5
(відносно неї ця посада була створена вперше). Тим самим в американських ЗМІ
підтвердилися припущення з приводу можливого претендента на посаду представника
США щодо переговорів із РФ. Вказане призначення позитивно оцінили всі учасники
Нормандського процесу.

Етапи роботи спеціального представника США з переговорів
щодо України
1.

Ознайомлювальний період (липень–серпень 2017 року)

Цей етап у роботі Курта Волкера відзначається його прагненням увійти в курс справ,
з’ясувати ключові позиції України, європейських посередників і РФ перед формуванням і
озвученням американського бачення шляхів вирішення конфлікту на Донбасі. Вже 9
липня 2017 року в рамках візиту державного секретаря США до України спеціальний
представник вперше прибув до Києва та взяв активну участь у переговорах. Усього ж у
рамках першого перебування в українській столиці 9-11 липня 2017 року Курт Волкер
поспілкувався із представниками Адміністрації президента України, Кабінету міністрів,
Верховної Ради, керівництвом Національного інституту стратегічних досліджень, а також
українськими учасниками Тристоронньої контактної групи в Мінську6.
Проте після короткої перерви спеціальний представник США вдруге повернувся до
України у рамках візиту, який розпочався 21 липня 2017 року та передбачав поїздку до
прифронтової зони7. Цей крок є показовим, адже ні Вікторія Нуланд, ні європейські
посередники не наважувалися відвідати населені пункти Донбасу в безпосередній
близькості від лінії зіткнення. 23 липня 2017 року Курт Волкер відвідав прифронтову
Авдіївку, а також оперативно-тактичне угруповання українських сил «Донецьк»8. Під час
брифінгу за результатами візиту спецпредставник зазначив, що конфлікт не є
внутрішнім, адже це — прямий наслідок агресії РФ. Окрім того, саме після першого

4

Наступник Вікторії Нуланд на посаді помічника державного секретаря США з питань Європи та
Євразії Аарон Вес Мітчелл обійняв свою посаду лише в жовтні 2017 року.
5
«Secretary Tillerson Appoints Ambassador Kurt Volker Special Representative for Ukraine
Negotiations», US Department of state ‐ https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/07/272412.htm
6
«Єлісєєв: АП зі спецпредставником США визначили кроки, які дадуть імпульс «мінському
процесу», Радіо Свобода ‐ https://www.radiosvoboda.org/a/news/28610893.html
7
«United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker Travel to Ukraine, France,
Belgium, Austria, and the United Kingdom», Department of State ‐
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/07/272783.htm
8
«Волкер: Конфлікт на Донбасі необхідно завершити якомога швидше», Українська правда ‐
https://www.pravda.com.ua/news/2017/07/23/7150334/
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в
візиту до прифронтов
п
вої зони Куурт Волкер
р чітко наголосив на тому, що можливе
о
отримання Україною летального
о оборонно
ого озброє
єння не сттане прово
окативним
к
кроком9. Ти
им самим він
в фактичн
но розпоча
ав зі свого боку актиивну кампан
нію щодо
р
реалізації цієї ініціативи, адже піссля його за
аяви адмініс
страція Доннальда Трампа саме
п
почала розгглядати зазн
начене питан
ння.
П
Після друго
ого візиту до України
и Курт Вол
лкер відвіда
ав низку є вропейськи
их країн і
м
міжнародних організац
цій, які пряямо чи оп
посередкова
ано залученні до вреггулювання
к
конфлікту ізз РФ на До
онбасі. Мовва йде про ФРН, Фран
нцію, Великуу Британію, а також
Н
НАТО та ОБ
БСЄ. Парале
ельно із вел
ликим європейським ту
урне США тта РФ прод
довжували
гготувати ма
айбутню зус
стріч амери
иканського спеціально
ого предстаавника із ро
осійським
в
візаві, без чо
ого перший етап роботти Курта Волкера був би
б неповним
м. 6 серпня 2017
2
року
в рамках зуустрічі Рекс
са Тіллерсо на і Сергія Лаврова в Манілі на Форумі реггіональної
б
безпеки АС
СЕАН було домовлено
д
про майбу
утні перемов
вини предсставників США і РФ,
п
присвячені обговоренн
ню конфліккту на Донб
басі. При цьому
ц
російйська сторона чітко
ззаявляла пр
ро свою зац
цікавленістьь у такій зус
стрічі10. РФ хотіла дізнаатися бачен
ння Курта
В
Волкера піс
сля відвіди
ин України та європе
ейських сто
олиць. Зі ссвого боку тодішній
д
державний секретар США побачи
ив після зус
стрічі у Манілі «певну го
отовність РФ
Р шукати
ш
шляхи прос
сування у справах
с
що
одо України»11. 18 се
ерпня 2017 року амер
риканське
ззовнішньопо
олітичне від
домство осттаточно підттвердило, що
щ перша зуустріч Курта
а Волкера
ізз представн
ником РФ від
дбудеться в Мінську 21
1 серпня12.
С
Слід зазнач
чити, що вона носила ознайомлювальний характер, а ттому пройшла доволі
п
позитивно. Напередодн
ні зустрічі сспеціальний
й представн
ник США сставив собі завдання
ттільки дізна
атися бачення росіян без спроб
би перекон
нати їх приистати на відповідні
п
пропозиції13. Російська сторона в особі поміч
чника прези
идента РФ Владислава
а Суркова
ззалишилася задоволен
ною зустрічччю в Мінську 21 се
ерпня 20177 року, де сторони
о
обмінялися думками
д
пр
ро те, як на п
практиці реалізувати Мінські
М
домо
овленості 20
015 року14.
Н
На вказаном
му етапі як США,
С
так і Р
РФ дійшли згоди
з
у тому
у, що збереж
ження чинного status
q
quo є непри
ийнятним дл
ля них15. По
одібний «кон
нсенсус» дуже нагадуєє відповідні заяви, які
л
лунали за результатам
р
ми зустрічеей Норманд
дського ква
артету на р
різних рівня
ях. Проте
п
позірне пор
розуміння в Мінську нее означало, що подальші перегово
ори будуть такими ж
п
позитивними
и та результтативними.

9

«US considerring arms to Ukraine,
U
says eenvoy Volker»
», BBC ‐ https:://www.bbc.ccom/news/wo
orld‐us‐
ccanada‐40712
2385
110
«Тиллерсон
н подтвердил
л, что встречаа Волкера с Сурковым
С
состоится в ближ
жайшее врем
мя», ТАСС ‐
h
http://tass.ru//politika/4465
5442
111
«Tillerson saays U.S., Russia can settle pproblems, ease tension», Re
euters ‐
h
https://www.rreuters.com/a
article/us‐ase an‐philippines‐usa‐russia‐id
dUSKBN1AN009B
112
«Special Rep
presentative Volker
V
To Travvel to Belarus, Lithuania, an
nd Ukraine», D
Department of
o State ‐
h
https://www.sstate.gov/r/pa
a/prs/ps/20177/08/273539..htm
113
«Kremlin En
nvoy Played Ce
entral Role in Eastern Ukraine», WSJ ‐ htttps://www.w
wsj.com/article
es/kremlin‐
eenvoy‐played‐‐central‐role‐in‐eastern‐ukrraine‐1503258
8417
114
«Сурков назвал «полезн
ной и конструуктивной» встречу с Волке
ером», ТАСС ‐
h
http://tass.ru//politika/4496
6200
115
«Встреча Суурков – Волке
ер носила ра бочий ознако
омительный характер», И
Интерфакс‐Уккраина ‐
h
https://interfaax.com.ua/new
ws/political/4443637.html
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23 серпня 2017 року Курт Волкер втретє прибув до України після відвідин Литви. Саме в
цей час спеціальний представник США починає практику активного спілкування із
українськими, російськими та європейськими ЗМІ. Це дає можливість представнику
Державного департаменту США краще пояснювати особливості своєї позиції та уникати
неправильного її трактування, а також спекуляцій на тему прямих контактів Вашингтону
та Москви щодо України. У низці інтерв’ю наприкінці серпня – початку вересня 2017 року
Курт Волкер серед іншого заявив про необхідність не просто гарантувати безпеку
місцевого населення на Донбасі, але й «шукати свіжий підхід до гарантування безпеки в
регіоні»16.

2.
Пропозиція РФ щодо миротворців — формування пропозицій США
у відповідь (вересень–жовтень 2017 року)
5 вересня 2017 року президент РФ Володимир Путін озвучив ідею щодо необхідності
залучення миротворців ООН для врегулювання конфлікту на Донбасі17. Фактично цей
крок став знаковим у декількох площинах. Показово, що РФ ще у серпні 2017 року
активно заперечувала необхідність введення у зону конфлікту «блакитних касок» для
сприяння реалізації Мінських домовленостей, як це пропонувала Україна, починаючи з
березня 2015 року. Окрім того, цю пропозицію РФ можна вважати щонайменше спробою
дати відповідь на тезу Курта Волкера щодо необхідності шукати свіжий формат для
гарантування безпеки на Донбасі, а також намаганням переграти Україну, яка діє за
таким принципом: спочатку необхідно гарантувати безпеку на окупованій частині
Донбасу, а вже потім говорити про імплементацію політичної частини Мінських
домовленостей.
Сама пропозиція Володимира Путіна лише умовно може вважатися ініціативою щодо
розміщення на Донбасі повноцінної миротворчої місії ООН. Адже президент РФ
пропонував поставити їх лише на лінії зіткнення, а також використати для гарантування
безпеки представників СММ ОБСЄ у рамках роботи на окупованих територіях. При
цьому Україна для реалізації такої місії мала б, на думку Володимира Путіна,
контактувати із псевдодержавними утвореннями. Однак реалізація вищезазначеної
російської пропозиції насправді сприяла б замороженню конфлікту в його сучасному
стані, а не остаточному вирішенню. Про необхідність недопущення такого сценарію Курт
Волкер говорив у серпні 2017 року. Попри недоліки та слабкі місця російської пропозиції,
Волкер побачив в ідеї Володимира Путіна шанс на те, щоб зрештою сприяти реалізації
Мінських домовленостей.
Як наслідок, перед США постало завдання щодо артикулювання та аргументування
контрпропозиції у відповідь на ініціативу президента РФ. Фактично вже 13 вересня
речниця Державного департаменту США Гезер Нойєрт заявила про те, що Вашингтон
виступає за миротворчу місію ООН із широким мандатом18. Це, серед іншого, означає

16

«Курт Волкер: Я не бачу різниці між російською окупацією Криму і Донбасу», DW ‐
https://www.dw.com/uk/курт‐волкер‐я‐не‐бачу‐різниці‐між‐російською‐окупацією‐криму‐і‐
донбасу/a‐40281807
17
Пресс‐конференция Владимира Путина по итогам саммита БРИКС, сайт президента РФ ‐
http://kremlin.ru/events/president/news/55535
18
«США виступили за миротворців ООН на Донбасі з широким мандатом і на кордоні з Росією»,
Радіо Свобода ‐ https://www.radiosvoboda.org/a/news/28734042.html
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р
розміщення миротвор
рців на вссій окупов
ваній части
ині Донбассу, що по
опередить
п
поглиблення
я розколу України.
У
Оккрім того, речниця
р
Дер
ржавного д
департаментту у своїй
ззаяві щодо миротворців
м
в чітко нагад
дала про ро
оль РФ у гар
рантуванні б
безпеки на Донбасі.
Д
П
Під час свого четверто
ого візиту д
до України в середині вересня 20 17 року для
я участі в
Y
Yalta Europe
ean Strategy
y Курт Волккер вперше
е виступив із цілісним б
баченням того, якою
м
мала би бутти повноцінн
на миротвор
рча місія ОО
ОН для Дон
нбасу19 та уумови, що зроблять її
с
справжньою
ю та гідною підтримки:
п

-

орга
анізація безп
пеки на всій території окупованого Донбасу;
конттроль над ук
країнською ччастиною сп
пільного із РФ
Р кордону;;
збер
рігання та по
остійний мон
ніторинг важ
жкого озбро
оєння20.

С
Саме така місія забез
зпечила б усі вимоги
и США та відкрила ш
шлях до по
олітичного
в
врегулюванн
ня. Крім того, в рамкаах участі в YES 2017 Курт
К
Волкер
р чітко наго
олосив на
ттому, що санкції
с
не будуть зні матися із РФ через часткове виконання Мінських
д
домовленос
стей. Лише
е повне їхх виконанн
ня разом із відновлленням укр
раїнського
с
суверенітетуу на Донба
асі може гаарантувати відміну основних еко
ономічних обмежень.
о
З
Згадана зая
ява є знаков
вою, адже ід
дея паралел
льної покрокової відмінни санкцій у відповідь
н
на частковуу реалізацію
ю Мінськихх домовлен
ностей була
а та залиш
шається поп
пулярною,
о
особливо се
еред частини європейсььких політик
ків21.
2
21 вересня 2017 року відбулася ззустріч Петр
ра Порошен
нка і Дональьда Трампа в рамках
ззасідання ГА
А ООН. На зустрічі
з
із ам
мериканськ
кого боку бу
ув присутнійй також Кур
рт Волкер,
щ
що фіксує активне залучення спеціально
ого предста
авника СШ
ША до фо
ормування
а
американської позиції щодо врегуулювання ко
онфлікту на
а Донбасі22. Після пере
еговорів у
Н
Нью-Йорку президентт України заявив, що США підтримали українське бачення
м
миротворчо
ої місії ООН. Ця заява ві дповідає дій
йсності, адж
же бачення В
Вашингтону
у відносно
ц
цього питання повністю
ю збігалося з українсько
ою точкою зору.
з
Ф
Фактично після
п
форм
мування ам ерикансько
ої позиції щодо
щ
розм
міщення миротворців
гголовним за
авданням дл
ля Курта Во
олкера стал
ла спроба переконати РФ прийнятти спільну
к
консолідова
ану позицію Заходу таа України. При
П
цьому критично
к
ваажливою бу
ула друга
м Суркови м, яка б дала
ззустріч із Владиславо
В
д
можли
ивість переейти до пра
актичного
о
обговорення
я мандату можливої
м
ми
иротворчої місії ООН для Донбасуу. Наприкінц
ці вересня
2
2017 року тодішній
т
пос
сол США в РФ Джон Теффт
Т
заяв
вив про те, що наступн
на зустріч

119

«U.S. Ukrain
ne Envoy Welccomes Russia Proposal For Peacekeepers, But Sees 'O
Obstacles'», RFFE/RL ‐
h
https://www.rrferl.org/a/vo
olker‐ukraine‐rrussia‐peacekkeepers‐united
d‐nations‐donnetsk‐
luhansk/28739
9922.html
220
«Волкер ого
олосив вимоги Вашинготоона до мироттворців на До
онбасі», Украї
аїнська правд
да ‐
h
https://www.p
pravda.com.u
ua/news/20177/09/16/7155392/
221
«США не зн
німатимуть са
анкції з Росії зза часткове виконання
в
Мінська – Волккер», Українська правда
h
https://www.p
pravda.com.u
ua/news/20177/09/16/7155397/
222
«Meeting beetween the Presidents of U
Ukraine and USA: USA fully supports the proposals of Ukraine
aabout the dep
ployment of pe
eacekeepers w
with the UN mandate
m
in the occupied teerritory», Officcial web‐
ssite of Presideent of Ukraine ‐ http://www
w.president.go
ov.ua/en/new
ws/ssha‐povnisstyu‐pidtrimu
uyut‐
p
propoziciyi‐ukkrayini‐shodo‐‐rozmis‐434988

6

вул. Шовковична, 8/20
8
• Київ • Укр
раїна • 01021 • e-mail: letter.offficeiwp@gmail.ccom • телефон
н: (044) 2535474
4

КУРТ ВОЛКЕР: РІК НА АВАНСЦЕНІ

представників двох країн відбудеться у Белграді на початку жовтня 2017 року23. Окрім
того, дипломат знову повторив офіційну позицію США з приводу того, яким має бути
мандат миротворчої місії ООН для гарантування її ефективності. Після цього наближені
до Владислава Суркова «поінформовані джерела» підтвердили, що друга зустріч
відбудеться у столиці Сербії24.
Напередодні зустрічі Курт Волкер отримав позитивний сигнал від Верховної Ради
України, яка голосуванням за закон №7164 про продовження особливого порядку
місцевого самоврядування підтвердила бажання й надалі діяти у рамках Мінських
домовленостей. За оцінкою спеціального представника США, це рішення стало доказом
того, як Україна здійснює важкі кроки для врегулювання конфлікту. Також голосування
ВРУ дало можливість Курту Волкеру заявити, що тепер настав час для РФ пропорційно
відповісти на українські дії.
7 жовтня 2017 року, як і було заплановано, відбулася друга зустріч Курта Волкера та
Владислава Суркова в столиці Сербії. За її результатами представник РФ заявив про те,
що можна досягти прогресу. На думку Суркова, більшість протиріч можна перебороти25.
Постфактум Курт Волкер також відзначив, що перша зустріч у Белграді теж мала
позитивний характер порівняно із другою, яка минула в листопаді 2017 року. 12 жовтня
2017 року відбулася телефонна розмова між Рексом Тіллерсоном і Сергієм Лавровим. За
її результатами було домовлено продовжувати контакти між Владиславом Сурковим і
Куртом Волкером26. Це фіксує те, що станом на середину жовтня 2017 року сторони
зберігали інтерес до продовження діалогу, попри відсутність практичних результатів у
формі конкретних домовленостей.
Окрім того, в жовтні 2017 року мали місце дві важливих заяви, які безпосередньо
впливали на переговори за участю Курта Волкера. Із одного боку, новий посол США в
РФ Джон Хантсман, розпочавши виконання своїх обов’язків, чітко визнав, що
відновлення Україною власного суверенітету на сході країни є однією із двох головних
умов для нормалізації відносин між США та РФ27. Це надавало місії та роботі
спеціального представника США першочерговості й особливого значення. З іншого
боку, Володимир Путін, виступаючи на Валдайському форумі, фактично розкритикував
пропозиції США щодо мандату можливої миротворчої місії ООН на Донбасі28. За його
словами, пропозиції американців могли би створити потенціал для повторення ситуації,
яка мала місце у Сребрениці в 1995 році. Подібне порівняння є невипадковим і

23

«Джон Тэффт: Мы готовы перевернуть эту страницу и идти дальше», Коммерсантъ ‐
https://www.kommersant.ru/doc/3423620
24
«Встреча Суркова и Волкера пройдет в субботу в Сербии», Интерфакс‐Украина ‐
https://interfax.com.ua/news/general/452720.html
25
«Сурков рассказал о переговорах с Волкером», РБК ‐
https://www.rbc.ru/politics/07/10/2017/59d9053b9a7947478a376f32
26
«Foreign Minister Sergey Lavrov’s telephone conversation with US Secretary of State Rex Tillerson»,
Russian MFA ‐ http://www.mid.ru/en/main_en/‐/asset_publisher/G51iJnfMMNKX/content/id/2899176
27
«Хантсман: Возвращение Украине контроля над границами – первоочередная задача», Голос
Америки ‐ https://www.golos‐ameriki.ru/a/ap‐bc‐us‐huntsman‐ceremony‐utah/4061423.html
28
Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», официальный сайт президента РФ
‐ http://kremlin.ru/events/president/news/55882
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н
наголошує, що в Кремл
лі немає баж
жання й дал
лі міняти сво
ої погляди щ
щодо місії «б
блакитних
к
касок».
Ц
Ця позиція швидко по
означилася на подаль
ьших контак
ктах предсттавників СШ
ША і РФ.
С
Своєю
за
аявою на Валдайськкому фору
умі Володимир Путін сформува
ав перед
В
Владиславом Сурковим
м червону л
лінію, яку то
ой не міг перетнути та відійти від первинної
п
пропозиції вересня
в
2017 року. Так само пізніш
ше Сергій Ла
авров назваав ідеї Курта
а Волкера
щ
щодо реал
лізації Мінс
ських домо
овленостей за допом
могою миро
отворчої місії
м
ООН
ф
фактичною окупацією і такими,, що супе
еречать цим
м домовлееностям як
к таким29.
З
Зрозуміло, що тези значною
з
м ірою поста
авили під сумнів
с
ефеективність майбутніх
к
контактів Куурта Волкер
ра та Владисслава Сурко
ова.
П
Паралельно
о із цим спеціальний п
представник
к США 27--28 жовтня 2017 року
у здійснив
п
п’ятий візит до України
и30. В його р
рамках було
о проведено
о переговор
ри з усіма основними
о
ггравцями, які
я впливаю
ють на мирн
ний процес на Донбас
сі. Ця зустр
річ була важ
жливою з
о
огляду на можливість
м
для Куртаа Волкера на
н практиці продемоннструвати тезу щодо
в
відсутності змови між США і РФ за рахунок України. Навпаки — Вашингтон
н готовий
інформувати
и українськ
ку сторонуу щодо вс
сіх тонкощів переговворів і кон
нтактів із
р
російською стороною.

3
3.
Спр
роби впливу на РФ
Ф щодо позиції
п
СШ
ША стосо
овно миро
отворців
((листопад 2017–січе
ень 2018 р
рр.)
Ц
Цей етап у діяльності спеціальногго представ
вника США
А можна вваажати ключ
човим. На
в
вказаний пе
еріод припа
али найакти
ивніші зусил
лля перекон
нати Москвву через Вл
ладислава
С
Суркова зм
мінити свою позицію щ
щодо манда
ату миротво
орчої місії О
ООН та при
истати на
к
консолідова
ану позицію США, країн
н ЄС і Україн
ни.
1
13 листопад
да 2017 року
у відбулися треті перегговори між представник
п
ками США і РФ щодо
м
мирного про
оцесу на Донбасі. Їх меттою, на відм
міну від конт
тактів у серппні та жовтн
ні, було не
о
ознайомлення із баче
енням загал
лом чи баченням пит
тання миро
отворців зо
окрема, а
п
предметне обговоренн
ня мандату місії «блак
китних касо
ок» ООН наа Донбасі311. До цих
п
переговорів
в американс
ська делегац
ція підготув
валася дуже
е ґрунтовно . Передусім
м РФ було
п
передано чітткий перелік
к поправок до російськ
кого проекту
у резолюції РБ ООН. Окрім того,
К
Курт Волке
ер прибув на другі пеереговори із Владиславом Сурко
ковим із ко
онкретною
п
пропозицією
ю щодо роб
боти для ро
озгортання миротворчо
ої місії ООН
Н чисельніс
стю до 20
ттисяч осіб32.

229

«Лавров: СШ
ША хочуть ми
иротворцямии «окупувати»
» Донбас», Ук
країнська праавда ‐
h
https://www.p
pravda.com.u
ua/news/20177/10/31/7160229/
330
«Віталій Чер
рвоненко: «П'ятий візит Воолкера: про що
щ говоритим
муть?», ВВС УУкраїна ‐
h
https://www.b
bbc.com/ukra
ainian/featurees‐41776479
331
«U.S. and Ru
ussia to Renew
w Talks on Peeacekeeping Force for Ukraiine», Bloombeerg ‐
h
https://www.b
bloomberg.co
om/news/articcles/2017‐11‐‐03/u‐s‐and‐ru
ussia‐to‐renew
w‐talks‐on‐
p
peacekeeping‐force‐for‐ukrraine
332
«U.S. to Seeek Russian App
proval for Peaacekeepers in Eastern Ukraine», WSJ‐
h
https://www.w
wsj.com/articcles/u‐s‐to‐seeek‐russian‐app
proval‐for‐pea
acekeepers‐inn‐eastern‐ukra
aine‐
11510258304
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Проте переговори в Белграді завершилися повним фіаско. За оцінкою Курта Волкера,
РФ фактично зробила крок назад у своїй позиції та повністю повернулася до пропозицій
зразка вересня 2017 року. РФ готова була прийняти лише три із 29 параграфів
пропозицій США щодо гіпотетичної резолюції РБ ООН33. Сторони погодилися
продовжити консультації та визнали необхідність виконувати Мінські домовленості.
Подібні формулювання зазвичай є спробою приховати глибинні протиріччя у баченні
перспектив вирішення проблеми. РФ і надалі продовжувала просувати ідею
паралельного процесу виконання Мінських домовленостей — Україна мала реалізувати
політичні пункти, а незаконні державні формування — кроки у сфері безпеки. США
формально підтримували ідею про поєднання цих етапів34.
Проте там, якщо
орієнтуватися на подальші заяви Курта Волкера, розуміли під цим принципово іншу
послідовність дій, ніж російська сторона. Вашингтон продовжував наполягати на
покроковому, а не паралельному процесі виконання положень Мінських домовленостей.
Ключовим серед них була така вимога: російські війська мають залишити територію
Донбасу до того, як туди зайде миротворча місія ООН, яка може створити відповідні
умови у сфері безпеки для реалізації Україною політичної частини домовленостей. Після
цього «блакитні каски» із перехідною адміністрацією зможуть гарантувати виконання
політичних зобов'язань сторін, встановлених у 2015 році35. Зі свого боку, Владислав
Сурков після зустрічі продовжував наполягати на тому, що лише російський план щодо
миротворців у його первинному вигляді може повернути мир на Донбас36. Фактично 19
грудня 2017 року речниця Державного департаменту США визнала те, що між
Вашингтоном і Москвою є істотні протиріччя щодо мандату миротворчої місії ООН.
23 січня 2018 року спеціальний представник США прибув вшосте до України. В рамках
свого візиту він позитивно оцінив нещодавно ухвалений ВРУ закон «Про особливості
державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово
окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». Окрім того, у публічній
риториці Курта Волкера з’явилася нова теза, що Україна здійснює в політичній сфері всі
можливі і необхідні кроки, які можуть гарантувати виконання Мінських домовленостей37.
При цьому остаточна реалізація цих кроків залежить тільки від подальших дій РФ у сфері
безпеки — таких, як виведення своїх військ із ОРДЛО та згода на повномасштабну
миротворчу місію ООН, яка також роззброюватиме місцевих найманців.
Згадані заяви стали знаковими на фоні четвертої зустрічі Курта Волкера із
представником РФ, яка цього разу відбулася в Дубаї 26 січня 2018 року. В рамках цих
переговорів протиріччя між сторонами виникли щодо оцінки закону «Про особливості
державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово

33

«Сурков считает приемлемой часть предложений США к резолюции по миссии ООН в
Донбассе», ТАСС ‐ http://tass.ru/politika/4726008
34
Meeting between U.S. Special Representative Volker and Russian Presidential Representative Surkov,
US Embassy in Russia ‐ https://ru.usembassy.gov/statement‐u‐s‐special‐representative‐volker‐russian‐
presidential‐representative‐surkov/
35
SUSAN B. GLASSER «Kurt Volker: The Full Transcript», POLITICO ‐
https://www.politico.com/magazine/story/2017/11/27/kurt‐volker‐the‐full‐transcript‐215868
36
«Владислав Сурков: Очередная встреча с Волкером планируется в начале следующего года»,
ТАСС ‐ http://tass.ru/opinions/interviews/4771693
37
Яна Полянська: «Путін ще може змінити стратегію щодо України – Курт Волкер (ексклюзивне
інтерв’ю)», Радіо Свобода ‐ https://www.radiosvoboda.org/a/28994532.html
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о
окупованими територіями в Донец
цькій та Лугганській обл
ластях»38. СШ
ША та РФ не
н змогли
ззнайти спіль
ьну мову з цього
ц
питанн
ня. Хоча сам
м Курт Волк
кер підтримаав зазначен
ний закон,
в
вважаючи його таким, що
щ лише наззиває речі своїми
с
імена
ами. Втім ваарто зазначи
ити, що за
р
результатам
ми перегово
орів Владисслав Сурко
ов заявив, що
щ РФ спо
одобалися пропозиції
п
С
США, які були
б
озвуче
ені в Дубаї (Дубайськи
ий пакет). Однак післля зустрічі російська
с
сторона ти
иражувала інформацію
ю, що СШ
ША начебто пристали на ідеї РФ
Р
щодо
н
необхідностті паралельн
ного процессу виконанн
ня Мінських
х домовлено
остей39. Вре
ешті-решт
Р
РФ пообіця
яла детальн
но вивчити пропозиціїї США та повернутисся до їх ро
озгляду в
м
майбутньому.

4
4.
Кри
иза каналу
у перегов
ворів Вол
лкер – Су
урков (лю
ютий–липень 2018
р
року)
Я
Як виявилося, перегов
вори у Дуб
баї представ
вників США
А і РФ булли останніми в низці
ззустрічей, які
я відбулис
ся. Хоча в ЗМІ з'являлися повідо
омлення пр
ро можливіс
сть нових
п
перемовин вже в лю
ютому 201 8 року. Пауза
П
в діалозі споччатку пояс
снювалася
п
президентсь
ькою кампа
анією в РФ
Ф40. Проте вона так і не повер
рнулася до розгляду
п
пропозицій, які були озвучені
о
в Д
Дубаї, і нав
віть більше — не далаа на них пр
редметної
в
відповіді. Особи,
О
набл
лижені до Владислава
а Суркова, у червні 2018 року
у навпаки
гговорили, що
щ РФ чекає
є від США р
реакції на вл
ласні пропозиції щодо м
миротворців41. Зараз
в
відкритим за
алишається питання, ко
оли буде пр
роведена наступна зусттріч і чи принесе вона
я
якісь конкре
етні результтати.
П
Попри відсуутність конта
актів і перегговорів із пр
редставника
ами РФ, Кур
рт Волкер продовжив
р
реалізувати низку зах
ходів щодо просуванн
ня американ
нського баччення вреггулювання
с
ситуації на Донбасі. На
асамперед все це сто
осується акт
тивної комуунікації пози
иції США.
Н
Наприкінці січня 2018
8 року в р
рамках спіл
лкування із
з журналісттами амери
иканський
с
спеціальний
й представник чітко даав зрозуміти
и, що начеб
бто згода С
США на пар
ралельний
п
процес вико
онання Мінс
ських домо
овленостей не відповідає дійсностті42. Навпаки
и — Курт
В
Волкер і дал
лі продовжу
ував дотрим
муватися бач
чення щодо місця та ро
олі миротвор
рців ООН,
я
яке вперше було ним озвучено
о
щ
ще у вересні 2017 року. Практику активної вз
заємодії зі
З
ЗМІ через ексклюзив
вні інтерв’ю
ю та спілку
ування чер
рез прес-цеентри Куртт Волкер
п
продовжува
ав і надалі43. Окрім акти
ивної взаємодії з медіа, спеціальниий представ
вник США

338

«Сурков и Волкер
В
не смогли прийти к соглашению по украинсскому законуу о Донбассе»
»,
И
Интерфакс ‐ http://www.in
h
nterfax.ru/russsia/597307
339
«Сурков: Но
овые предложения США ппо Украине выглядят реал
лизуемыми»,, ТАСС ‐
h
http://tass.ru//politika/4907
7699
440
«Курт Волкеер: «Джавелііни» будуть ччастиною доп
помоги, але йдеться
й
про ззначно більше
е»,
Є
Європейська правда ‐ http
ps://www.eurrointegration.com.ua/intervview/2018/022/21/7077815
5/
441
«В Москве ждут от Волккера письменнных предлож
жений по мисссии ООН в Д
Донбассе», Ин
нтерфакс ‐
h
http://www.in
nterfax.ru/world/615949
442
Telephonic Press Briefingg with Ambasssador Volker, Special Representative for Ukraine Nego
otiations,
D
Department of
o State ‐ httpss://www.statee.gov/r/pa/im
me/useuropeanmediahub/2277755.htm
443
Telephonic Press Briefingg with Ambasssador Volker, Special Representative for Ukraine Nego
otiations,
D
Department of
o State ‐ httpss://www.statee.gov/r/pa/im
me/useuropeanmediahub/2282501.htm
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КУРТ ВОЛКЕР: РІК НА АВАНСЦЕНІ

також брав участь у заходах аналітичних центрів, просуваючи бачення щодо параметрів
врегулювання конфлікту на Донбасі за участю миротворців ООН44.
Паралельно із цим 14 травня 2018 року спеціальний представник США здійснив сьомий
за менше ніж рік візит до України і вдруге відвідав Донбас45. Цей візит є знаковим, адже
дозволив привернути увагу до стану справ у прифронтовій зоні, а також різноманітних
проблем, які створює збройна агресія для місцевого населення. Таким чином Курт
Волкер намагається продемонструвати світовій спільноті, що проблема конфлікту на
Донбасі залишається актуальною та потребує вирішення. Під час прес-конференції за
результатами візиту спеціальний представник США вкотре озвучив ідеї щодо перспектив
вирішення ситуації на сході України за допомогою миротворчої місії ООН.
Протягом окресленого вище періоду Міністерство фінансів США 6 квітня 2018 року
запровадило додаткові санкції щодо семи російських олігархів і 17 державних
службовців та компаній, які пов’язані з ними46. Цей крок розглядають як спробу
адміністрації Дональда Трампа дати зрозуміти Конгресу та внутрішнім політичним
опонентам, що Білий Дім налаштований на реалізацію положень «Акту протидії
супротивникам США шляхом санкцій» (CAATSA). Запроваджені обмеження важливі й
тим, що показали справжній потенціал тиску на РФ. Зокрема, російська фондова біржа
одразу після запровадження санкцій пережила чи не найбільше падіння протягом
останніх років, що за масштабами не поступалося падінню 2014 року47. До того ж
можливість запровадження подальших економічних обмежень США фактично призвела
до масштабного припинення у квітні-червні 2018 року як корпоративного, так і
державного запозичення48. За оцінками окремих банків, декілька раундів подібних
санкцій, які змусили б уряд РФ проводити інтервенцію для підтримання відповідних
секторів економіки, могли виявитися надмірними для неї49. Однак уряд США обмежився
демонстрацією наявності інструментів підвищення ціни за агресію проти України та
збереження конфлікту на Донбасі, про що постійно говорив і наголошував Курт Волкер у
рамках діяльності на посаді постійного представника США.

Переговорна позиція США щодо врегулювання конфлікту на
Донбасі
Ключові позиції США щодо врегулювання конфлікту на Донбасі були сформульовані
Куртом Волкером за результатами його візитів і переговорів у липні–листопаді 2017 року.

44

«Reuniting Ukraine through International Cooperation: Options in Donbas», Hudson Institute ‐
https://www.hudson.org/events/1531‐reuniting‐ukraine‐through‐international‐cooperation‐options‐in‐
donbas32018
45
«Курт Волкер на Донбассе: Меня впечатлила крепость духа людей», Радіо Свобода ‐
https://www.radiosvoboda.org/a/donbass‐realii/29228598.html
46
«Ukraine‐/Russia‐related Designations and Identification Update», OFAC ‐
https://www.treasury.gov/resource‐center/sanctions/OFAC‐Enforcement/Pages/20180406.aspx
47
«Обвал на биржах, потеря миллиардов – новые санкции США в действии», ВВС ‐
https://www.bbc.com/russian/features‐43659843
48
«Санкции остановили займы», Коммерсантъ ‐ https://www.kommersant.ru/doc/3619212
49
«Moody's: российская банковская система сможет выдержать еще одну волну санкций США»,
Коммерсантъ ‐ https://www.kommersant.ru/doc/3651177
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Н
Насамперед
д спеціальни
ий представвник США виходить із того,
т
що праагнення РФ впливати
н
на Україну є нормальни
им станом сп
прав у міжн
народних від
дносинах. П роте практи
ичні кроки
у формі ок
купації та анексії
а
Крим
му, а також
ж агресії на Донбасі призвели до
д прямо
п
протилежни
их результа
атів від баж
жаних Мос
сквою50. Адже Українаа замість готовності
г
п
приєднатися
я до російсь
ьких інтеграаційних об’єд
днань взяла
а курс на НА
АТО та ЄС. Крім
К
того,
а
агресія стал
ла причино
ою росту нааціональної свідомості в Україні, яка значно
ою мірою
ґґрунтується на антиросійській осн
нові. Тим самим
с
РФ втратила
в
Уккраїну на до
овгий час
ч
через відпов
відну політику.
О
Окрім внутр
рішньої конс
солідації в У
Україні щодо
о необхіднос
сті протидії ннинішній по
олітиці РФ,
К
Кремль із 20
014 року зітткнувся зі сп
пільною позицією США
А та країн ЄС
С щодо несп
прийняття
р
російської політики.
п
Го
оловним вияявом цього
о став режи
им санкцій. При цьому
у мрії РФ
щ
щодо його скасування
с
на фоні пр
резидентськ
ких виборів у США та Франції у 2016–2017
2
р
роках не сп
правдилися. Тому Моссква і далі змушена іс
снувати в р
рамках економічного
ттиску51.
Іншим важливим пунктом позиції С
США щодо врегулюван
ння конфліккту, яку арттикулював
К
Курт Волке
ер, є таке переконан
ння: єдиним
м місцем, де безпекаа етнічних росіян і
р
російськомо
овного насе
елення Укр
раїни поста
авлена під загрозу, є окупована
а частина
Д
Донбасу та прифронтов
ва зона52. З огляду на це
ц виник парадокс — Р
РФ виправдо
овує свою
а
агресію про
оти України необхідністю
ю захищати
и російськом
мовне населлення, але при
п цьому
с
саме найбіл
льшу небез
зпеку створ
рює її агре
есія. Хоча, з іншого боку, Куртт Волкер
н
неодноразово наголошував, що буудь-яке ефективне вирішення конф
флікту на До
онбасі має
ггарантувати
и безпеку населенню,
н
незалежно
о від етнічн
ного поход
дження чи релігійної
п
приналежно
ості53.
Н
Наприкінці серпня
с
2017 року в п
публічній ри
иториці Курт
та Волкераа з’явилася теза про
н
необхідність
ь знайти «с
свіжий підххід до гара
антування безпеки»
б
наа окупованій частині
Д
Донбасу54. Тому
Т
спеціальний преедставник США
С
позитивно сприййняв пропозицію РФ
щ
щодо мироттворчої місіїї ООН. На д
думку Курта Волкера, головною ппроблемою Мінських
уугод як інсттрументу вирішення кон
нфлікту є проблема че
ерговості — виконувати
и першою
п
політичну ча
астину чи безпекову. Р
РФ наголош
шує на політичній склад
довій, тоді як
я Україна
а
аргументова
ано відстою
ює необхідніссть створен
ння відповід
дних умов у сфері безпеки. Тому
с
саме мироттворча місія
я ООН із віідповідним мандатом і чисельністтю мала б розірвати
ззамкнуте ко
оло взаємни
их претензій
й обох стор
рін з привод
ду того, які положення Мінських

550

«Ukraine crisis will ‘cripple’ Russia‐US relations, envvoy warns», Financial Timess ‐
h
https://www.fft.com/conten
nt/c725eb8c‐889aa‐11e7‐8b
bb1‐5ba57d47
7eff7
551
«Курт Волкеер: США мож
жуть сказати П
Путіну: якщо хочете — ми можемо доппомогти, якщ
що не
ххочете — ми можемо гара
антувати, що вам стане гір
рше», Дзерка
ало Тижня ‐
h
https://dt.ua//internal/kurt‐‐volker‐ssha‐m
mozhut‐skazatti‐putinu‐yaksscho‐hochete‐‐mi‐mozhemo
o‐
d
dopomogti‐yaakscho‐ne‐hocchete‐mi‐moz hemo‐garantu
uvati‐scho‐vam‐stane‐girshhe‐254938_.httml
552
«Россия сли
ишком далекко зашла с во енным присуутствием на Украине»,
У
Газзета.ru ‐
h
https://www.ggazeta.ru/politics/2017/100/05_a_10919
9504.shtml
553
«Нужно вы
ывести из Дон
нбасса российйские войскаа»: спецпредсставитель СШ
ША Волкер об итогах
ввстречи с Сур
рковым», Дож
ждь ‐ https://ttvrain.ru/teleshow/intervie
ew/volker‐4422955/
554
«Курт Волкеер: Я не бачуу різниці між російською окупацією
о
Криму і Донбассу», DW ‐
h
https://www.d
dw.com/uk/курт‐волкер‐яя‐не‐бачу‐різн
ниці‐між‐росіійською‐окуппацією‐кримуу‐і‐
д
донбасу/a‐40
0281807
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угод мають виконуватися першими55. Сама миротворча місія в уявленні
спецпредставника США мала би, передусім, охороняти склади з озброєнням, яке має
бути зданим, а також роззброювати місцеві загони найманців. До цього РФ мусила б
вивести власні війська з Донбасу. Лише таким чином «блакитні каски» ООН отримали б
можливість створити умови для остаточної реалізації політичної частини Мінських
домовленостей Україною.
Важливим аспектом позиції Волкера є відсутність для України необхідності домовлятися
із місцевими псевдодержавними утвореннями, на якій постійно наполягає РФ56.
Запровадження миротворчої місії залежить лише від діалогу за участю України, РФ і
міжнародних посередників. Так само постійною тезою Волкера було те, що конфлікт на
Донбасі є не громадянською війною чи внутрішнім етнічним конфліктом, а результатом
російської агресії. Як наслідок, миротворча місія ООН мала б стати можливістю для РФ
вийти із Донбасу з мінімальними іміджевими втратами та припинити конфлікт, який не
дає Москві досягнути ключової цілі ефективного впливу на Україну і призводить тільки до
контпродуктивних результатів57.
Курт Волкер визначав для себе головним завданням переконати Володимира Путіна
через Владислава Суркова припинити конфлікт на Донбасі та зберегти обличчя за
допомогою миротворчої місії ООН. Тим самим у Кремля має змінитися розуміння того,
що нинішньою поведінкою РФ лише шкодить власним національним інтересам щодо
України. З іншого боку, Курт Волкер постійно був свідомий того, що в РФ є ресурси для
продовження присутності на Донбасі та перетворення протистояння на сході України на
ще один заморожений конфлікт на пострадянських теренах58. Тому лише від зміни
мислення у Кремлі та оцінки стану і перспектив конфлікту на Донбасі залежить його
припинення. За зміни підходів РФ конфлікт на сході України, за словами Курта Волкера,
можна було б вирішити протягом кількох місяців59. Тому вона має ухвалити стратегічне
рішення — відмовитися від продовження агресії на Донбасі або продовжувати її та тим
самим далі платити ціну без досягнення головної цілі ефективного впливу на Україну60.

55

Мирослава Гонгадзе: «Курт Волкер: Головний тут Путін. Роль Суркова – запропонувати план»,
Голос Америки ‐ https://ukrainian.voanews.com/a/volker‐dumaju‐rol‐surkova‐zaproponuvaty‐
plan/4044564.html
56
«Курт Волкер: США можуть сказати Путіну: якщо хочете — ми можемо допомогти, якщо не
хочете — ми можемо гарантувати, що вам стане гірше», Дзеркало Тижня ‐
https://dt.ua/internal/kurt‐volker‐ssha‐mozhut‐skazati‐putinu‐yakscho‐hochete‐mi‐mozhemo‐
dopomogti‐yakscho‐ne‐hochete‐mi‐mozhemo‐garantuvati‐scho‐vam‐stane‐girshe‐254938_.html
57
U.S. Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Department of State ‐
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/11/275298.htm
58
« Ukraine crisis will ‘cripple’ Russia‐US relations, envoy warns», Financial Times ‐
https://www.ft.com/content/c725eb8c‐89aa‐11e7‐8bb1‐5ba57d47eff7
59
«Нужно вывести из Донбасса российские войска»: спецпредставитель США Волкер об итогах
встречи с Сурковым», Дождь ‐ https://tvrain.ru/teleshow/interview/volker‐442955/
60
«Щоб миротворці ООН зайшли на Донбас, Росія повинна вивести свої сили», – спецпредставник
США Курт Волкер», Громадське ТВ ‐ https://hromadske.ua/posts/specposlannik‐ssha‐po‐ukraini‐pro‐
mirotvorchu‐misiyu‐na‐donbasi
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Яна Полянсська: «Путін ще
щ може зміннити стратегію
ю щодо Україїни – Курт Воолкер (ексклю
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994532.html
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«Волкеру нужно прекра
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0875.shtml
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США значно контрастує з фактичною попередницею, яка уникала публічних заяв і більше
працювала кулуарно. Цей підхід Вікторії Нуланд часто призводив до неправильного
трактування американської позиції. Зі свого боку чинний представник США активною
комунікацією дозволяє попереджати негативні спекуляції щодо позиції Вашингтону, а
також чітко підтверджує його тезу, що будь-яке врегулювання конфлікту на Донбасі не
відбудеться за рахунок національних інтересів України.

3.

Нагадування про проблематику Криму

На фоні того, що основні зусилля в переговорах спрямовані на врегулювання конфлікту
на Донбасі, кримська проблематика постійно відходить на другий план. Проте Курт
Волкер у своїх тезах висловив одразу дві принципові позиції, які стосуються окупованого
півострову. На його думку, окупація й анексія Криму та агресія на Донбасі є рівноцінними
явищами, які не можна роз’єднувати чи забувати63. Крім того, спеціальний представник
США у своїх заявах виключив будь-яку можливість визнання анексії Криму в обмін на
поступки РФ по Донбасу64. Загалом же його нагадування про проблематику Криму
дозволяють порушувати важливі питання, що пов’язані із фактом окупації півострову РФ.

4.
Актуалізація проблематики Донбасу та популяризація ідеї про
миротворців ООН
Два візити Курта Волкера на Донбас дозволили нагадати світові про те, якими є наслідки
тривалої агресії РФ на сході України. Оскільки так само, як кримська проблематика, кейс
Донбасу змушений активно конкурувати за увагу ЗМІ та світової спільноти на фоні інших
актуальних проблем і кризових явищ глобальної політики. Як наслідок, безпосередні
відвідини прифронтової зони давали змогу нагадати світу про те, що конфлікт на Донбасі
триває та має бути вирішений, адже його продовження означає ще більшу кількість
жертв, руйнувань і втрат.
Саме для цього чинний спеціальний представник США не лише сформулював
всеохопний план урегулювання конфлікту на Донбасі, але й опікувався його активною
популяризацією в США та Європі. Це відбувалося не тільки за рахунок численних
інтерв’ю, але й завдяки участі в публічних заходах аналітичних центрів і переговорів із
ключовими міжнародними гравцями. Проблематика миротворчої місії ООН на Донбасі
почала активно обговорюватися і дискутуватися експертними центрами, стала
предметом кулуарних обговорень під час Мюнхенської безпекової конференції. За
українськими оцінками, станом на квітень 2018 року близько 40 країн заявили про
готовність надіслати своїх миротворців на Донбас. Подібні активні обговорення та заяви
є гарним доказом того, що сама ідея миротворців набуває дедалі більшої популярності65.

63

U.S. Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Department of State ‐
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/11/275298.htm
64
«Курт Волкер: Я не бачу різниці між російською окупацією Криму і Донбасу», DW ‐
https://www.dw.com/uk/курт‐волкер‐я‐не‐бачу‐різниці‐між‐російською‐окупацією‐криму‐і‐
донбасу/a‐40281807
65
«Порошенко: Понад 40 країн готові взяти участь в миротворчій місії ООН на Донбасі», УНІАН ‐
https://www.unian.ua/politics/10080494‐poroshenko‐ponad‐40‐krajin‐gotovi‐vzyati‐uchast‐v‐
mirotvorchiy‐misiji‐oon‐na‐donbasi.html
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«US consideering arms to Ukraine, says envoy Volkerr», BBC ‐ httpss://www.bbc. com/news/world‐us‐
ccanada‐40712
2385

116

вул. Шовковична, 8/20
8
• Київ • Укр
раїна • 01021 • e-mail: letter.offficeiwp@gmail.ccom • телефон
н: (044) 2535474
4

КУРТ ВОЛКЕР: РІК НА АВАНСЦЕНІ

заяви про те, що варто було спробувати частково скасувати санкції у відповідь на кроки
Москви щодо імплементації угод 2015 року. Так само не сприяють формуванню
належного враження щодо спільної позиції країн НАТО і заяви країн західної Європи
відносно політики РФ щодо сусідніх держав. Мова йде про тези президента Франції
Еммануеля Макрона на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 2018 року.
Такі суперечливі сигнали із боку Європи також підривають переговорні позиції
спеціального представника США, які ґрунтуються на необхідності й надалі підтримувати
консолідовану позицію Заходу.

3.

Небажання Кремля робити тактичне перегрупування

Врешті-решт головною перешкодою для реалізації плану щодо врегулювання конфлікту
на Донбасі, який запропонував Курт Волкер, є небажання російського керівництва
модифікувати власну позицію. Публічні заяви Володимира Путіна, Сергія Лаврова та
інших представників російської влади навпаки фіксують повне небажання визнати те, що
агресія на Донбасі виявилася контрпродуктивною і РФ має переглянути своє бачення
зазначеного питання. Ця позиція контрастує з ідеями, які почали з’являтися в частини
російської експертної спільноти, щодо того, що Москва принаймні мала би здійснити
тактичне перегрупування на міжнародній арені. Його частиною повинен був стати вихід із
Донбасу67. Однак наразі склалася ситуація, де на практиці РФ вирішила не змінювати
свого стратегічного рішення по вказаному регіону. При цьому, як визнавав сам Курт
Волкер, змусити її вийти зі східної України неможливо. Це може відбутися лише після
переоцінки нинішньої політики та усвідомлення її контрпродуктивності.

Висновки
Рік після призначення Курта Волкера спеціальним представником США із українських
переговорів не відзначився значним прогресом у справі врегулювання українськоросійського конфлікту на Донбасі. Однак протягом липня 2017–липня 2018 року
спецпредставник США зміг сформувати якісно новий підхід до розв’язання конфлікту на
Донбасі. Крім того, протягом більшої частини зазначеного періоду канал Волкер –
Сурков був чи не єдиним майданчиком для активного обговорення модальностей
можливого врегулювання на фоні зайнятості ФРН і Франції власними інтересами.
За цей період завдяки позиції спеціального представника США було значною мірою
змінено підхід до характеристики подій на Донбасі. Також проблематика сходу України
та Криму знову почала активно обговорюватися на міжнародному рівні. Ідея миротворчої
місії ООН стала предметом активних дискусій не лише експертного середовища, але й
міждержавних діалогів. За вказаний час Україна отримала першу партію летального
оборонного озброєння США. Ще одним здобутком Курта Волкера стало те, що стиль
його комунікації дозволив попередити будь-які негативні спекуляції та домисли щодо
політики Вашингтону відносно українсько-російського конфлікту.
Проте на фоні небажання РФ визнати провальність власної політики на Донбасі та
здійснити тактичне перегрупування подальше перебування Курта Волкера по посаді
спеціального представника США з українських переговорів ставлять під питання. Сам він
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у листопаді 2017 року оцінював ш
шанси збере
еження ниніішнього стаану справ на Донбасі
ч
через рік ізз імовірністю
ю у 80%. П
Проте навітть у випадк
ку ліквідації його посад
ди можна
о
очікувати, що
щ сам Куртт Волкер отр
римає нові обов'язки
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в уряді США
А, які будуть
ь пов’язані
з нашим реггіоном. Цьом
му сприятим
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к і значний
к
кадровий го
олод в адміністрації Дон
нальда Трам
мпа.

118

вул. Шовковична, 8/20
8
• Київ • Укр
раїна • 01021 • e-mail: letter.offficeiwp@gmail.ccom • телефон
н: (044) 2535474
4

