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ПЕРЕДМОВА
Засоби

масової

інформації

сьогодні

є

одним

з

найважливіших

і

найвпливовіших інститутів суспільства, яким належить провідна роль у процесах
формування і зміни громадської думки. Образ держави в очах світової спільноти
також безпосередньо формується під впливом авторитетних ЗМІ і це треба
враховувати, оскільки в сучасних умовах зовнішньополітичний імідж держави
відіграє колосальну роль, впливаючи на конкурентоспроможність, політичну вагу на
міжнародній арені, а також є запорукою успішного протистояння інформаційним
атакам та маніпулюванню громадською думкою. Щодо іміджу України у світовому
вимірі, то в свідомості спільноти він закріплюється в національних цінностях та
історичних сенсах, в чому непересічну роль відіграють зарубіжні медіа. Аналіз
матеріалів іноземних медіа про події в Україні надає можливість скласти об’єктивну
картину про те, як наша держава сприймається міжнародною спільнотою і відповідно,
який імідж формується. Для України позитивний імідж є важливим елементом в
інформаційній війні, яку веде проти нашої країни Росія.
У 1 випуску за 2022 рік інформаційно-бібліографічного бюлетеня «Україна у
відгуках зарубіжної преси» представлені суспільно-політичні події Української
держави у дзеркалі їх відображення в 45-и зарубіжних інтернет-версіях газетних і
журнальних видань з 1 по 31 січня 2022 року. Світова спільнота пильно стежить за
тим, що відбувається в нашій країні про що свідчить 690 публікацій, відібрані в
інтернет-джерелах 25 країн світу таких як: Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія,
Боснія і Герцоговина, Великобританія, Естонія, Ізраїль, Іспанія, Італія, Канада, Китай,
Латвія, Литва, Німеччина, Пакистан, Португалія, Польща, Сербія, США, Туреччина,
Угорщина, Франція, Чехія, Японія. В ході моніторингу зарубіжних ЗМІ були
проаналізовані інформаційні повідомлення англійською, болгарською, боснійською,
естонською,
польською,

іспанською,

італійською,

португальською,

сербською,

латвійською,

литовською,

німецькою,

турецькою,

українською,

угорською,

французькою та чеською мовами.
Серед жанрових різновидів матеріалів, які підлягали моніторингу за означений
період, слід назвати авторські статті, інтерв’ю, тематичні огляди, експертні оцінки,
аналітичні коментарі тощо.
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ЙМОВІРНІСТЬ ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ В УКРАЇНУ: ПРОГНОЗИ ТА ОЦІНКИ
(аналітичний огляд зарубіжної преси про події в Україні за 1–31 січня 2022 року)
Мищак І. М., старш. наук. спіроб. відділу формування інформаційних ресурсів
Фонду Президентів України, д-р. істор. наук, проф.
Найбільшу активність у представленні внутрішнього та зовнішнього становища
України за період дослідження з 1 до 31 січня 2022 року проявляли зарубіжні ЗМІ
США та Угорщини (по 10 % від загальної кількості відібраних публікацій),
Німеччини, Туреччини та Болгарії (по 8 %), Литви (7 %), Австралії (5 %) (див.
діаграми 1, 2).
Упродовж останнього часу американська преса уже традиційно приділяє
значну увагу Україні, висвітлюючи різнопланову проблематику. Однак в аналізі подій
січня 2022 року видання «The National Interest», «National Review», «Time», «Foreign
Affairs», «Час і Події» зосередилися виключно на питаннях російської загрози та
можливого російського вторгнення в Україну (10 %). Експертною спільнотою й
журналістами активно

обговорювалися

кроки

офіційного Вашингтона

щодо

зменшення напруженості на українських кордонах та врегулювання питання
дипломатичними засобами. Відзначалася важливість прямих переговорів між Росією
та США й досягнення ними домовленостей для уникнення повномасштабної війни.
Експерти розмірковують над можливими сценаріями розвитку подій, наголошуючи,
що збройне протистояння в Україні може мати значні наслідки для світової спільноти.
Вкотре видання наводять вислови офіційних посадових осіб США про відсутність
намірів відправляти військовий контингент в Україну, проте дедалі рішучіше звучать
голоси про доцільність жорстких економічних санкцій проти ймовірного агресора,
причому такі санкції повинні бути визначені ще до потенційного вторгнення й бути
настільки вагомими, щоб йому запобігти, зробивши військовий конфлікт невигідним
для Росії. У будь-якому випадку, американські видання суголосні в тому, що США
зробили висновки із власної пасивної реакції 2014 року і більше не допустять
подібного розвитку подій. Водночас висловлюються думки, що Вашингтон може піти
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на певні поступки Росії, однак такі поступки не стосуватимуться суверенітету
України.
У січні 2022 року українське питання жваво обговорювали в угорській пресі.
Проаналізовані у випуску видання «Magyar Nemzet» та «Nepszava» (10 %), на відміну
від американських ЗМІ, переважну більшість статей присвячують двостороннім
відносинам та захисту прав угорської національної меншини відповідно до положень
Закону України «Про освіту», які Угорщина вважає дискримінаційними по
відношенню до угорців у нашій державі. У цьому контексті проводяться порівняння
українсько-румунських відносин та становища румунської меншини в Україні,
робиться акцент на тому, що деякі румунські політики радять брати приклад із
Угорщини у сфері захисту прав національних меншин. Коментуючи українськоросійські відносини, угорські оглядачі багато уваги приділяють перемовинам у
форматі НАТО–Росія. Стверджується готовність Альянсу до переговорів із Кремлем,
однак наголошується, що США і НАТО відкинули ультиматум В. Путіна із вимогою
нерозширення блоку на Схід. Також багато повідомлень присвячено військовотехнічній співпраці України з окремими країнами – членами НАТО, поставкам зброї і
військового спорядження в Україну на тлі загострення ситуації на українських
кордонах. Як зауважують угорські журналісти, офіційні особи Альянсу неодноразово
повторюють, що Україна є важливим партнером НАТО, а тому заслуговує на
підтримку. Разом із тим в Угорщині тиражується позиція Росії, яка вимагає гарантій
від НАТО та згортання активності Альянсу у так званих сферах впливу Кремля, до
яких російський президент В. Путін передусім відносить Україну. Ще однією
проблемою, яка турбує Угорщину, є зростання рівня захворюваність на COVID-19 в
Україні. Угорські журналісти відстежують ситуацію передусім у прикордонних з
Угорщиною областях нашої держави, підтверджуючи, що саме ці області опинилися
на межі входження в «червону зону».
За період дослідження з 1 до 31 січня 2022 року помітно активізувалася у
висвітленні подій в Україні німецька преса (8 %). Видання «Frankfurter Аlgemeine» та
«Neues Deutschland» обговорють ситуацію на українських кордонах та можливу
агресію Росії проти України. Німецьких оглядачів головним чином цікавлять мирні
ініціативи, які дадуть змогу уникнути збройного протистояння та запобігти
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розгортанню конфлікту й можливої європейської чи, навіть, загальносвітової кризи.
Водночас німецькі експерти розцінюють перший раунд Женевських переговорів між
США та Росією як такий, що закінчився без конкретних результатів. Особливою
темою для німецьких ЗМІ є заклики України надати оборонну зброю для захисту від
російської агресії. Повідомляється, що серед німецьких політиків є як прихильники,
так і противники постачання зброї Україні. Та позиція офіційного Берліна
залишається незмінною – жодних поставок зброї, принаймні на нинішній момент, не
буде. Така позиція не є чимось винятковим у ставленні до України, пояснюють
німецькі політики, а скоріше небажанням втручатися у будь-які збройні конфлікти.
При цьому така позиція поширюється також на заборону постачати німецьку зброї
Україні з третіх країн, які її отримали або купили для власного захисту. З одного
боку, хиткість такої позиції загрожує все частішими закидами щодо потурання
Німеччини агресору, з іншого боку, німецькі політики пояснюють її пам’яттю про
події Другої світової війни і небажанням знову опинитися під пресом звинувачень у
загибелі мешканців інших країн. Крім того, ще одним приводом не дратувати Росію
німецькі видання називають залежність власної країни від російських енергоносіїв,
передусім газу, обмеження постачання якого до Європи через Україну вже викликало
європейську енергетичну кризу та значне підвищення цін на газ у всіх європейських
країнах.
Уже традиційно багато уваги українському питанню приділяють турецькі
видання «Daily Sabah» та «Star» (8 %). Висвітлюючи події на сході України, турецькі
журналісти пишуть про новий етап загострення ситуації, який супроводжується
обстрілами сепаратистами позицій Збройних Сил України та цивільних об’єктів, що
призводить до смертей і поранень серед місцевих мешканців. Така ситуація та
загострення протистояння нещодавно стали предметом рогляду на найвищому
міжнародному рівні – Організацією Об’єднаних Націй. На цьому тлі турецькі
експерти обговорюють дискусію серед держав – членів НАТО щодо можливості
приєднання України до Альянсу. Незважаючи на невирішеність цього питання,
співпраця між Україною та НАТО посилюється, а Альянс уже готовий надавати
значну технічну допомогу для захисту від інформаційних, кібернетичних атак, для
запобігання аваріям на об’єктах критичної інфраструктури через незаконне втручання
7

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
«Україна у відгуках зарубіжної преси»

1–31 січня 2022 р.

й хакерські атаки тощо. Туреччина також активно відстежує ініціативи західних
держав щодо надання допомоги Україні. Журналісти наголошують, що сьогодні
найважливішими партнерами нашої держави є США та Велика Британія, які ухвалили
рішення

розпочати

військові

поставки

оборонного

озброєння,

передусім

протитанкових та переносних зенітних комплексів. Підкреслюється, що це та зброя,
якої не вистачає Україні, та яка може стати стримуючим фактором для Росії.
Туреччина відстежує і позицію Німеччини, яка на фоні США та Великої Британії
проводить дуже обережну політику по відношенню до Росії. Таку обережність
турецькі видання пояснюють значною залежністю Німеччини від російських
енергоносіїв, а також бажанням запустити газогін «Північний потік-2», який є
вигідним для Німеччини. Ще однією темою, яка привернула увагу турецьких ЗМІ, є
заява влади Ірану про початок виплати компенсацій сім’ям жертв катастрофи літака
МАУ, що був збитий під Тегераном два роки тому. Наголошується, що нарешті
справу вирішено по суті й родичі загиблих зможуть отримати виплати згідно з
міждержавними домовленостями.
Болгарські видання, представлені в огляді газетами «Дневник» і «Факти»,
також увійшли до топ-країн, які висвітлюють українську тематику (8 %).
Зацікавлення болгарських журналістів викликала реакція провідних держав світу на
загострення ситуації довкола українських кордонів. Висвітлюються відеозустрічі
президента США Д. Байдена з лідерами кількох країн Європи, ЄС та НАТО щодо
стримування нападу Росії на Україну і дозвіл Державного департаменту США Литві,
Латвії та Естонії відправити американські ракети та іншу зброю в Україну. Також
повідомляється, що до надання допомоги Україні поступово долучаються інші
держави. Для прикладу, Нідерланди готові постачати Україні оборонне озброєння, а
також допомагати

українській

армії наданням військових

інструкторів

для

консультацій наших військових. Болгарські газети інформують, зокрема, що США
фактично погодили пакет основних санкцій, які буде накладено на Російську
Федерацію у випадку збройної агресії. При цьому зазначається, що під санкції
підпадуть не тільки юридичні та фізичні особи, наближені до Кремля, а й ті, хто
відверто відстоює деструктивну позицію Росії за її межами, у тому числі в Україні.
Так, «Дневник» повідомляє, що Міністерство фінансів США оголосило про
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запровадження санкцій проти чотирьох українських політиків, діяльність яких
пов’язується з інтересами Росії. Зокрема, санкції запроваджені проти народних
депутатів України від ОПЗЖ Т. Козака й О. Волошина. Разом із тим вітається
готовність Росії до проведення переговорів із США та НАТО.
Литовський інформаційний простір пронизаний повідомленнями з України,
передусім подаючи новини з Донбасу й статистику обстрілів позицій українських
військових сепаратистами, а також висвітлюючи підготовку нашої держави до
можливого збройного конфлікту з Росією (7 %). Литовські оглядачі наводять дані
української розвідки про скупчення російських військ на кордонах нашої держави,
масове вербування найманців і перекидання їх до вишкільних таборів поблизу
українських кордонів тощо. Водночас оглядач литовської газети «Lietuvos rytas»
В. Бруверіс переконаний, що головна мета росіян – налякати західних політиків для
тиску останніх на Україну щодо змушення її піти на поступки агресору. У результаті,
за словами автора, Росія вдалася до таких демаршів, як погрози відкритого
вторгнення в Україну, ультиматуми на адресу Заходу, заклики до домовленостей про
поділ «зон впливу» в усьому світі тощо.
Щодо активності зарубіжної преси у висвітленні подій в Україні, то тут
передусім слід виокремити литовську щоденну газету «Lietuvos rytas», яка присвятила
подіям в Україні 52 повідомлення, а її частка серед світових ЗМІ у висвітленні
українського питання становить 7,57 %. На другому місці за висвітленням української
тематики стоїть угорська «Magyar Nemzet» із часткою 6,4 %. Далі розташувалися
німецька

«Frankfurter

Аlgemeine»

(6,26 %),

болгарські

«Факти»

(5,09 %),

австралійська «Herald Sun» (4,95 %) та турецька «Daily Sabah» (4,37 %) (див. діаграми
3, 4).
Щоденна

загальнонаціональна

литовська

газета

«Lietuvos

rytas»,

яка

традиційно входить до першої трійки світових ЗМІ, що присвячують новини подіям в
Україні та зусиллям українських політиків і дипломатів на міжнародній арені,
переважну більшість повідомлень пов’язує із російською загрозою. У цьому контексті
широко висвітлюються перемовини США і НАТО, з однієї сторони, та Росії, з іншої, з
метою забезпечення безпеки України. Видання активно цитує зарубіжних експертів, у
тому числі й

російських.

Так,

наведено

коментар російського політолога
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А. Іларіонова, який вважає, що між президентом США Д. Байденом і президентом
Росії В. Путіним є домовленості про те, як вплинути на Президента України
В. Зеленського, щоб він погодився на виконання Мінських домовленостей. Політолог
вважає, що шантаж у війні – це спроба змусити Україну їх виконувати, а реалізація
Мінських домовленостей була б рівносильна геополітичній катастрофі, оскільки
Україні доведеться відмовитися від орієнтації на Захід, НАТО, ЄС і повернутися під
вплив Росії. Значна увага серед українських подій присвячена протистоянню
гібридним атакам Кремля. Так, видання інформує про масштабну атаку на вебсайти
державних органів України, частина з яких була зламана, а інформація, яка з’явилася
на них українською, російською та польською мовами, свідчила, що атака є
відповіддю за прозахідну позицію України. У зв’язку з цим інцидентом Верховний
представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Ж. Боррель заявив,
що ЄС мобілізує «всі свої ресурси» для підтримки України. Він додав, що в ЄС «поки
що немає інформації про те, хто несе відповідальність за цю кібератаку». В іншому
повідомленні видання подає реакцію НАТО на кібератаку. Йдеться про те, що
партнери по НАТО будуть посилювати систему кібернетичного захисту та стійкість,
зокрема НАТО та Україна підпишуть угоду про посилене кіберспівробітництво, яка
включатиме доступ України до платформи НАТО з обміну інформацією про шкідливі
програми та кібернетичні дії. Серед внутрішньоукраїнських подій увагу литовських
журналістів привернули звинувачення п’ятого Президента України П. Порошенка у
державній зраді. Видання пише про рішення Печерського районного суду Києва
заморозити

кошти

колишнього

президента.

Читачам

пояснюється,

що

Генпрокуратура підозрює П. Порошенка у фінансуванні підтримуваних Росією
сепаратистів на сході України у 2014–2015 роках для закупівлі вугілля з Донбасу.
Також повідомляється, що П. Порошенко заперечує ці звинувачення й готується
спростувати їх у суді.
Угорська «Magyar Nemzet» (6,4 %) повідомляє про готовність України вжити
всіх дипломатичних заходів для деескалації можливого збройного конфлікту з
Росією. Зокрема, йдеться про ініціативу Президента України В. Зеленського зробити
необхідні кроки на черговому саміті «нормандської четвірки» за участі України, Росії,
Франції та Німеччини. Водночас на шпальтах видання публікуються вже традиційні
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вислови занепокоєння щодо подій довкола України. Так, інформується, що
британський

прем’єр-міністр

Б. Джонсон

і

Генеральний

секретар

НАТО

Є. Столтенберг назвали перебування російських військових біля українського
кордону «серйозним занепокоєнням». Вони наголосили, що Росія може досягти
зняття напруженості лише шляхом змістовних переговорів. Видання також стежить за
загрозливими тенденціями поширення коронавірусу в Україні. У цьому контексті
наводяться слова міністра охорони здоров’я України В. Ляшка, який повідомив
журналістам, що пік нинішньої хвилі епідемії коронавірусу в Україні припаде на
середину лютого. Журналіст видання наголошує, що в Україні вже почалася чергова
хвиля захворювання, в основному через поширення особливо заразного варіанту
вірусу «Омікрон». Зокрема, Міністерство освіти і науки України рекомендує школам
перейти на дистанційне навчання у 5–11 класах щонайменше на два тижні через
спалах епідемії коронавірусу в окремих регіонах. При цьому пік захворювань
припадає на сусідні з Угорщиною західні області України, мешканці яких активно
подорожують або працюють у Європі, зокрема в Угорщині. Разом із тим видання
інформує про спад активності із вакцинацією населення, внаслідок чого Україні
довелося утилізувати значну кількість доз вакцини, термін придатності яких
завершився. Уже традиційно угорське видання активно висвітлює події з життя
угорської національної меншини в Україні, вкотре засуджуючи зміни чинного Закону
«Про освіту», які, на думку угорців, порушують їхні права на здобуття освіти у школі
рідною мовою.
Оглядачі німецької «Frankfurter Аlgemeine» (6,26 %) передусім розглядають
можливі варіанти стримування російської агресії. Журналіст Т. Гучкер наполягає на
важливості відновити європейську здатність приймати рішення, зокрема стосовно
України. На його думку, без зміни позиціонування зовнішньополітичного та
дипломатичного потенціалу ЄС такі кризи відбуватимуться й надалі. На цьому тлі все
частіше лунає думка про відсутність єдиної позиції навіть всередині НАТО. Хоча
учасники Альянсу відкинули вимогу Росії про нерозширення блоку, зокрема
неприєднання України та Грузії, проте вони досі не визначилися, яким чином
допомагати Україні у випадку збройної агресії. Повідомляється, що західні політики
виступають проти прямої участі їхніх держав у конфлікті, але агітують за виключення
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Росії з глобальної платіжної системи SWIFT, якщо Росія атакує Україну. Водночас
наводиться позиція мережі SWIFT, яка заявила, що є нейтральною і працює на благо
своїх користувачів. Крім того, видання інформує читачів, що виключення з системи
SWIFT вдарить по економіці Росії, але це також торкнеться ЄС й, особливо,
Німеччини як важливого торгового партнера Росії. Німеччина є найбільш обережною
щодо висловлення власного ставлення у протистоянні Росії та України. Це дуже
помітно на фоні того, зазначають оглядачі «Frankfurter Аlgemeine», що їхня країна
категорично відмовляється постачати Україні будь-яку, навіть оборонну, зброю, у той
час як США, Велика Британія, Туреччина та ряд інших держав уже почали поставки
оборонного озброєння в Україну.
Серед болгарських ЗМІ, які не обійшли увагою українську проблематику,
лідируючі позиції займає газета «Факти» (5,09 %). Серед головних повідомлень –
реакція США та держав Заходу на події довкола українського питання. Видання
публікує інформацію про активізацію після тривалого затишшя «нормандського
формату». Зокрема, журналістка М. Атанасова наводить фразу Президента України
В. Зеленського, висловлену під час зустрічі в Києві з радником канцлера Німеччини з
питань зовнішньої політики Є. Пльотнером і дипломатичним радником президента
Франції Е. Бонном, про те, що «настав час домовлятися про реальну деескалацію на
Донбасі». Також оглядач А. Стайков пише, що Україна самостійно розширює санкції
проти Росії. Зокрема, Президент України В. Зеленський підписав указ, яким вводить в
дію рішення Ради національної безпеки і оборони про введення санкцій проти кількох
російських компаній і фізичних осіб. Санкції введені терміном на 5 років і
передбачають блокування активів, призупинення фінансових операцій та запобігання
виведенню капіталу з України. Разом із тим «Факти» інформують, що Україна не
може досягти єдності у згуртуванні власних політичних сил навіть в умовах загрози
російської агресії. На підтвердження цієї тези наводиться розголос довкола
експрезидента України П. Порошенка, якого звинуватили в державній зраді та
сприянні тероризму. Натомість П. Порошенко, повернувшись із-за кордону, у своїй
промові пообіцяв, що представники нинішньої влади країни понесуть заслужене
покарання. Він також закликав опонентів Президента України В. Зеленського до
об’єднання.
12

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
«Україна у відгуках зарубіжної преси»

1–31 січня 2022 р.

Події довкола України набули широкого розголосу на інших континентах. Так,
австралійська «Herald Sun» (4,95 %) пише про готовність США посилити санкції
проти Росії у разі нападу на Україну. Зокрема, США попередили Росію про заходи,
спрямовані особисто на президента Росії В. Путіна. Разом із тим США сподіваються
на дипломатичне рішення щодо Росії, але вони не поступатимуться її вимогам на
переговорах. Своєю чергою, йдеться в іншій статті, Верховний представник
Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Ж. Боррель
прилетів до України і вперше відвідав зону бойових дій на Донбасі. Візит глави
європейської дипломатії має на меті засвідчити підтримку Української держави з боку
Євросоюзу на тлі агресивних дій Російської Федерації. Видання також докладно
інформує своїх читачів про вимоги В. Путіна до США і держав – членів ЄС та НАТО:
виключити прийняття до Альянсу нових членів, таких, як Україна, Грузія чи
Фінляндія, обмежити розміщення військ союзників у колишніх радянських
республіках, які приєдналися до НАТО після холодної війни, а також Польщі. Однак
журналісти «Herald Sun» повідомляють, що у відповідь НАТО наголосило на праві
України самостійно обирати своїх союзників, відкидаючи вимогу Росії про
зобов’язання не вступати в НАТО. Кілька повідомлень видання присвячує хакерській
атаці на офіційні вебресурси державних установ України. За інформацією «Herald
Sun», в Україні вважають, що здійснила кібератаку хакерська група, пов’язана з
білоруською розвідкою. Група використовувала зловмисне програмне забезпечення,
подібне до того, яке застосовували хакери, пов’язані з російською розвідкою. В іншій
статті наголошується, що Україна має докази причетності до кібератаки саме Росії.
Аналіз тематики публікацій про Україну в популярних світових медіа засвідчив,
що за означений період закордонними оглядачами більш активно оцінювалася
діяльність України на міжнародній арені (87 %). Питанням внутрішньої політики
нашої держави в оглядах зарубіжних ЗМІ приділено значно менше уваги (13 %) (див.
діаграму 5).
Питання внутрішньої політики України за тематикою статей досліджуваного
періоду умовно можна розподілити таким чином: кібертероризм – 28 %, політична
еліта – 24 %, ситуація на Донбасі – 9 %, національна безпека – 8 % тощо (див.
діаграму 7).
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Найрезонанснішою подією січня, яка привернула увагу світових ЗМІ, стала
масована хакерська атака на сайти державних установ України та пов’язана з цим
проблема кіберзахисту (28 %). Більшість видань повідомила про те, що в Україні у ніч
з 13 на 14 січня сталася масштабна кібератака на урядові вебсайти, за результатами
якої частина з них тривалий час була недоступною. Брюссельська «Politico», турецькі
«Daily Sabah» і «Star», німецька «Frankfurter Аlgemeine» та деякі інші ЗМІ
інформують про те, що ЄС і НАТО висловили готовність підтримати служби
кібербезпеки України. Зокрема, за інформацією «Frankfurter Аlgemeine» ЄС скликав
спеціальне засідання Комітету з політики та безпеки, де йшлося про те, як Україні
можна надати технічну допомогу, щоб підвищити її стійкість. Своєю чергою,
Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг заявив, що угода з Україною про
посилення співпраці в кіберсфері буде укладена «в найближчі кілька днів».
Австрійська «Die Рresse» наводить дані розслідування кібератаки, проведені
фахівцями Microsoft. Останні виявили нове шкідливе програмне забезпечення на
десятках комп’ютерів в Україні, яке може зробити їх непридатними для
використання. Microsoft бачить підвищений ризик для всіх комп’ютерних систем в
Україні. Експерти не коментують можливе походження нападу. Досі збігів із
діяльністю вже відомих хакерських груп не знайдено. У той же час Microsoft дала
зрозуміти, що підозрюється зловмисник, який діє від імені держави. Британські «The
Guardian» та «The Independent» з обережністю ставлять питання: хто може стояти за
цією кібератакою? При цьому видання цитують речника Міністерства закордонних
справ України О. Ніколенка, який сказав, що наразі джерело атаки не встановлено,
але Росія стояла за подібними кіберзлочинами в минулому. Американська «New York
Post» нагадує, що з 2014 року Україна зазнала серії кібератак і вважає, що ці напади є
частиною «гібридної війни» Росії проти України та її союзників. Ряд видань подає
різні версії того, хто може стояти за кібератакою на українські сайти. Так,
австралійська «Herald Sun» повідомляє, що це може бути хакерська група, пов’язана з
білоруською розвідкою. Іспанська «El Mundo» посилається на Міністерство цифрової
трансформації України й пише, що Україна має «докази» причетності Росії до
кібератаки. У Міністерстві цифрової трансформації України зазначили, що всі докази
свідчать про те, що за кібератакою стоїть Росія і що мета кібератаки не лише залякати
14

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
«Україна у відгуках зарубіжної преси»

1–31 січня 2022 р.

суспільство, а й «дестабілізувати ситуацію в Україні, підірвавши довіру українців до
своєї влади». Водночас більшість видань хоча й подає інформацію про те, що до атаки
на українські сайти може бути причетна Росія, проте зауважує, що це остаточно не
встановлено. У будь-якому випадку, суголосні зарубіжні екперти, Україні необхідно
посилити власну кібербезпеку.
Проблема політичних еліт в Україні вийшла на друге місце у січневих
повідомленнях зарубіжних ЗМІ (24 %). Головним чином ідеться про протистояння
між нинішнім Президентом України В. Зеленським і його попередником та
політичним опонентом П. Порошенком. Литовська газета «Lietuvos rytas» нагадує, що
Генпрокуратура України підозрює П. Порошенка у фінансуванні сепаратистів на
сході України у 2014–2015 роках шляхом закупівлі вугілля з Донбасу. Натомість
П. Порошенко заперечує ці звинувачення. Брюссельська «Politico» наводить слова з
інтерв’ю П. Порошенка, який наполягає на тому, що звинувачення проти нього в
«державній зраді» є політично вмотивованим переслідуванням – актом помсти
В. Зеленського, який переміг П. Порошенка на президентських виборах у 2019 році. У
схожій інтерпретації вийшли статті португальських видань «Público» та «Correio da
Manhã». Австрійська «Die Рresse» також цитує П. Порошенка, який звинувачує свого
наступника – чинного Президента України В. Зеленського – в намаганні цією
справою відвернути увагу суспільства від інших проблем. Своєю чергою, естонське
видання «Eesti Päevaleht» робить акцент на висловлюваннях П. Порошенка про те, що
він не хоче воювати з чинним Президентом України В. Зеленським і не боїться
арешту, але називає нинішнє керівництво країни «дуже безвідповідальним».
Литовське видання «Lietuvos rytas» підсумовує, що П. Порошенко може піти по
стопах колишнього президента Грузії М. Саакашвілі та критика російського
президента О. Навального, які повернулися до своїх країн, незважаючи на настрої
уряду, і зараз перебувають у в’язниці. Більш лаконічним є оглядач німецької
«Frankfurter Аlgemeine», наголосивши на тому, що «українська внутрішня політика
розділяє країну».
Ситуація на Донбасі традиційно залишається однією з головних тем
інформаційних повідомлень про Україну (9 %). Литовська «Lietuvos rytas» традиційно
інформує своїх читачів про ситуацію в регіоні за зведеннями пресцентру Збройних
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Сил України. Журналіст газети звертає увагу на те, що Росія й надалі продовжує
перекидати військові підрозділи зі східних регіонів до кордону з Україною, тому
напруженість на Донбасі зростає. Помітно побільшало репортажів зарубіжних ЗМІ
безпосередньо із зони конфлікту. Зокрема, оглядач чеського видання «Reflex»,
побувавши на Донбасі, стверджує, що люди на сході України налаштовані
протистояти Росії в разі її вторгнення, а солдати в окопах готові до війни. Сербська
«Политика» підводить підсумки зустрічі Президента України В. Зеленського з
радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Є. Пльотнером і
дипломатичним радником президента Франції Е. Бонном. Журналіст наголошує, що
Україна готова прийняти необхідні рішення для припинення війни на Донбасі на
новому саміті лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. Зокрема, Україна хоче
домовитися про такі заходи, як виконання перемир’я та обмін полоненими.
Результати цієї самої зустрічі зі схожими висновками подають турецька «Daily Sabah»
та інші видання.
Тривале протистояння Росії й України, причому не лише збройне, а й з
урахуванням усіх складових гібридної війни, вкотре порушує питання національної
безпеки нашої держави (8 %). Оглядач чеського видання «Aktualne.cz» М. Новак
коментує заяву Президента України В. Зеленського про можливу спробу Росії
окупувати Харків під приводом захисту російськомовного населення. Ця заява
викликала інтерес зарубіжних ЗМІ до міста Харкова та зондування настроїв його
мешканців. Чеське видання посилається на репортера NPR Е. Бердслі, яка відвідала
Харків і була здивована, не виявивши жодних ознак проросійських настроїв. Чеський
журналіст також наголосив на словах мера Харкова І. Терехова, який запевнив, що
місто готове відбити атаку агресора. Китайське видання «Жэньминь жибао» нагадує,
що з 1 січня 2022 року в Україні набув чинності закон «Про основи національного
спротиву». При цьому наводяться слова Президента України В. Зеленського, який
заявив, що виконання норм закону дозволить за потреби залучити все населення до
захисту країни. Міністр оборони України О. Резніков, своєю чергою, наголосив, що
резерв територіальної оборони України становить понад 200 тис. осіб. Французька
«Le Figaro» на своїх шпальтах також повідомляє про підготовку населення України до
потенційного російського військового вторгнення. Зокрема, йдеться про те, що
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Міністерство оборони затвердило Перелік спеціальностей та професій, споріднених із
відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки
беруться на військовий облік. Про підготовку цивільного населення до спротиву
пише й американська «New York Post». Видання висвітлює ініціативи мера Києва
В. Кличка, який започаткував тренування з резервістами. Цитується вислів міського
голови про те, що така підготовка необхідна всім українським чиновникам. Окремо
журналіст «New York Post» зупинився на зверненні В. Кличка до світової спільноти, в
якому він порівняв президента Росії В. Путіна з «гангреною», що вразила Європу.
Міський голова Києва також закликав західних союзників зустріти агресію РФ силою.
Інші зарубіжні видання повідомляють, що нині навчання резервістів проводяться і в
інших регіонах України. Зокрема, китайська «Жэньминь жибао» пише про навчання
Чернігівського батальйону територіальної оборони. У ході навчань бійці підрозділу
відпрацювали навики поводження зі стрілецькою зброєю й елементи індивідуальної
та групової тактичної підготовки легкої піхоти. Також вони виконали завдання з
виявлення й ліквідації диверсійно-розвідувальної групи умовного супротивника.
Проблеми

внутрішньополітичного

життя

нашої

країни

найчастіше

висвітлювалися литовською газетою «Lietuvos rytas» (12 %), угорською «Magyar
Nemzet» (9 %), австрійською «Die Presse» (7 %), турецькою «Daily Sabah», іспанською
«El Mundo» та німецькою «Frankfurter Аllgemeine» (по 5 % відповідно) (див. діаграми
6, 8).
Упродовж аналізованого періоду діяльності України на міжнародній арені
присвячено 87 % від усіх публікацій, в яких аналізувалися, серед іншого, українськоросійські відносини (41 %), співпраця з НАТО (13 %), українсько-американські
відносини (8 %), міжнародна військова співпраця (6 %), економічна війна та питання
санкцій (5 %), українсько-німецькі відносини, проблеми газогонів та співпраця з
Європейським Союзом (по 4 % відповідно) (див. діаграму 9).
Українсько-російські відносини у зв’язку із загрозою російського збройного
вторгнення вийшли на перше місце у повідомленнях зарубіжних ЗМІ (41 %).
Португальська «Correio da Manhã» із тривогою повідомляє про те, що 2022 рік
розпочався із загрози війни, яка нависає над Східною Європою. Видання такою
загрозою називає понад 100 тис. військовослужбовців Росії, зосереджених на кордоні
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з Україною, та погрозами застосувати силу. Відповідний сценарій цілком реальний,
підкреслює журналіст видання Р. Рамос, якщо США та НАТО не нададуть Росії
«гарантії безпеки» – обіцянку не розташовувати війська та зброю в країнах Східної
Європи, які приєдналися до Альянсу після розпаду Радянського Союзу. Про
необхідність домовлятися з В. Путіним пишуть також інші зарубіжні оглядачі та
експерти. На думку американського дослідника з питань національної безпеки
Д. Пайна, висловлену на сторінках американського журналу «The National Interest»,
щоб скористатися можливістю запобігти третій світовій війні Д. Байдену слід
домовитися про всеосяжну угоду з Росією, спираючись на те, що окреслив В. Путін.
Д. Пайн вважає, що адміністрація Д. Байдена повинна надати Росії письмові гарантії
того, що вона ніколи не дозволить Україні вступити в НАТО, не буде вмішуватися ні
в один з російсько-українських конфліктів. Своєю чергою, турецька «Daily Sabah»
наголошує на необхідності створення спільного стратегічного механізму перед
переговорами між США та Росію. Саме це, за інформацією видання, обговорили під
час телефонної розмови міністр закордонних справ Туреччини М. Чавушоглу і його
американський колега Е. Блінкен. Як повідомляє литовська «Lietuvos rytas», ситуацію
з безпекою на східному фланзі НАТО та в Україні з держсекретарем США
Е. Блінкеном також обговорили міністр закордонних справ Литви Ґ. Ландсбергіс та
інші міністри закордонних справ «Бухарестської дев’ятки». Згідно з інформацією
видання, під час розмови глава литовської дипломатії відзначив важливість єдиної
відповіді на загрози з боку Росії. Міністр наголосив на необхідності продовження
практичної та політичної підтримки України.
Співпраця України з НАТО також активізувалася на фоні загострення ситуації
на східному кордоні нашої держави, що знайшло відображення на сторінках світових
медіа (13 %). Боснійська «Dnevni avaz» інформує про те, що Генеральний секретар
НАТО Є. Столтенберг запланував спеціальну зустріч послів країн – членів НАТО і
вищих посадових осіб Росії, щоб запобігти відкритому конфлікту навколо України.
Австралійська «Herald Sun» із посиланням на НАТО вказує на реальність загрози
російського нападу на Україну. Однак у редакційній статті констатується, що наразі
між європейськими дипломатами існують ключові розбіжності щодо підходу, який
НАТО має застосувати на переговорах з Росією. Повістку дня майбутньої зустрічі
18

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
«Україна у відгуках зарубіжної преси»

1–31 січня 2022 р.

представників НАТО та Росії обговорюють угорська «Magyar Nemzet», чеське
видання «Aktualne.cz», болгарський «Дневник» та інші. У цьому контексті
американський журнал «The National Interest» наводить слова міністра закордонних
справ Росії С. Лаврова, який зазначив, що Росія продовжить переговори з США та
НАТО в надії на дипломатичну угоду. Разом із тим він стверджує, що російський уряд
не допустить, щоб вимоги країни були предметом «нескінченних обговорень» й
очікуватиме швидких дій. Своєю чергою, болгарський «Дневник» оприлюднив
попередню відповідь НАТО на ці заяви. Так, Генеральний секретар НАТО
Є. Столтенберг після онлайн-розмови з міністрами закордонних справ країн – членів
НАТО заявив, що вітає готовність Росії до дипломатичних переговорів, але не може
погодитися на створення другої категорії союзників, яких вона не може захищати. За
його словами, кожна країна має бути вільною у виборі свого власного шляху. Про те,
що Альянс залишиться на жорсткій позиції щодо свого розширення, пише німецька
«Frankfurter Аlgemeine». Водночас журналіст видання зауважує, що питання про
рівень підтримки України досі залишається невирішеним.
Останнім часом українсько-американські відносини не перестають бути у
фокусі зарубіжної преси (8 %). США на сьогодні є не просто стратегічним партнером
нашої держави, а й головним гарантом її суверенітету. Німецьке видання «Frankfurter
Аlgemeine» інформує своїх читачів про дипломатичні зусилля американського
президента Д. Байдена щодо вирішення українського конфлікту. Певною мірою
президента США до цього спонукають численні радники та експерти. Зокрема, за
інформацією канадської «The Toronto Star», група з 24-х колишніх чиновників
національної безпеки США та експертів по Росії опублікувала заяву, в якій закликала
Д. Байдена негайно та публічно назвати суму штрафів, з якими зіткнеться Росія, якщо
В. Путін продовжить воєнні дії. У цьому контексті британська «The Guardian»,
австралійська «Herald Sun», австрійська «Die Рresse», іспанська «El Mundo»,
болгарські «Факти» та інші видання розкривають деталі розмови Д. Байдена з
Президентом України В. Зеленським. Глава Білого дому запевнив, що США та їхні
союзники і партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну. Ще
однією темою обговорення президентів США та України стала важливість подальших
дипломатичних зусиль шляхом проведення серії зустрічей, які розпочнуться в рамках
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двостороннього діалогу про стратегічну стабільність в НАТО через Комісію РосіяНАТО, а також в Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Висвітлюючи
результати зустрічі, японський журналіст видання «Japan today» констатує, що
Сполучені Штати майже не просунулися у спробах переконати президента Росії
В. Путіна послабити напруженість у стосунках з Україною. Водночас більшість
зарубіжних оглядачів робить акцент на запевненні Д. Байденом свого українського
колеги В. Зеленського у рішучості дій США, якщо Росія все-таки наважиться напасти
на Україну.
Серед зарубіжних країн, які найбільше опікувалися міжнародною діяльністю
України, слід виокремити: Литву («Lietuvos rytas») та Німеччину («Frankfurter
Аlgemeine») (по 7 % відповідно), Угорщину («Magyar Nemzet») та Болгарію («Факти»)
(по 6 % відповідно), Австралію («Herald Sun», 5 %), Туреччину («Daily Sabah» і
«Star», по 4 % відповідно) (див. діаграми 6, 10).
Упродовж аналізованого періоду переважна більшість зарубіжних оглядачів у
висвітленні загальноукраїнської проблематики займала нейтральну позицію (90,98 %).
7,42 % повідомлень мали виражене позитивне спрямування, а лише 1,6 % – негативне
(див. діаграму 11).
Найчастіше зарубіжні ЗМІ з нейтральних позицій оцінювали діяльність нашої
держави на міжнародній арені. Загалом у нейтральних тонах міжнародна політика
України представлена в 545-и статтях і повідомленнях. Ще 48 повідомлень носять
чітко виражений позитивний контент, а лише 5 – негативний. Що стосується
внутрішньої політики – то тут теж істотно переважали нейтральні повідомлення (80
статей і публікацій). Водночас були оприлюднені 3 схвальні статті та 6 негативних
(див. діаграму 12).
Лише нейтральна тональність статей прослідковується в матеріалах ЗМІ Латвії
(«Neatkarīgā Rīta Avīze»), Німеччини («Frankfurter Аlgemeine»), Японії («Japan today»),
Португалії («Correio da Manhã», «Público»), Чехії («Aktualne.cz»), Франції («Le
Monde», «Le Figaro»), Ізраїлю («The Times of Israel») та Естонії («Eesti Päevaleht»)
(див. діаграму 13).
Латвійська «Neatkarīgā Rīta Avīze» у нейтральному тоні коментує заходи інших
держав щодо підтримки України у протистоянні з Росією, ситуацію з порушенням
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карної справи проти колишнього Президента України П. Порошенка тощо. Німецька
«Frankfurter Аlgemeine» з нейтральних позицій висвітлює перемовини між НАТО і
Росією, позицію Німеччини по відношенню до сторін ймовірного конфлікту,
аргументи власних політиків щодо ненадання Україні зброї та ін. Чеське видання
«Aktuálně.cz» зосереджує увагу своїх читачів зустрічі міністра закордонних справ
України Д. Кулеби та глави чеської дипломатії Я. Ліпавського, у нейтральному тоні
інформує про домовленості реалізувати спільні кроки, щоб відмовити Росію від
подальшої агресії, розкриває підготовку Чехії до головування в Раді ЄС у другій
половині 2022 року та її позицію по відношенню до України тощо.
Позитивні оцінки щодо подій в Україні превалюють у виданнях таких країн, як
Туреччина («Daily

Sabah» і «Star»),

Китай («Жэньминь Жибао»), Польща

(«Rzeczpospolita»), Канада («The Toronto Star»). Зокрема, турецькі видання з помітним
співчуттям висвітлюють заходи України щодо підвищення власної обороноздатності
та успіхи нашої держави на дипломатичній арені щодо розширення кола держав, які
готові надати підтримку, у тому числі військовою технікою та озброєнням. Як жест
доброї волі України турецькі оглядачі «Daily Sabah» інформують про готовність
нашої держави ухвалити необхідні рішення для припинення війни на Донбасі.
Китайська «Жэньминь Жибао» розкриває процес підготовки українських спортсменів
до Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні, називаючи головну спортивну подію року
черговою можливістю для України та Китаю ще більше зміцнити спортивні обміни та
співпрацю. Польська «Rzeczpospolita» у позитивному світлі подає не лише
двосторонні відносини наших держав, а й зусилля України щодо врегулювання
конфлікту на Донбасі, візит Глави дипломатії ЄС Ж. Борреля на лінію фронту на
Сході України, називаючи його знаком солідарності офіційного Брюсселя з Києвом
перед загрозою військового зіткнення з Москвою.
Негативна

тональність

інформаційних

повідомлень

прослідковувалася

передусім у ЗМІ Бельгії («Politico») та Угощини («Magyar Nemzet»). Так, бельгійське
видання «Politico» з певним негативним відтінком зазначає, що Офіс Президента
України В. Зеленського звинуватив експрезидента країни П. Порошенка у втечі від
кримінальної відповідальності на батьківщині та в саморекламі, хоча останній
наполягав на тому, що звинувачення проти нього в «державній зраді» є політично
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вмотивованим переслідуванням. Угорська «Magyar Nemzet» вкотре повертається до
обговорення положень українського мовного законодавства. На думку журналістки
видання

Т. Корен-Карчуб,

положення

Закону

України

«Про

забезпечення

функціонування української мови як державної», прийнятого у 2019 році, вносять
зміни в усі сфери повсякденного життя, обмежуючи використання мов меншин лише
приватними розмовами та церковними обрядами. В іншій статті «Magyar Nemzet»
критично реагує на знищення Україною майже 600 тис. доз вакцин проти
коронавірусу, в основному – вакцини AstraZeneca, термін придатності якої закінчився.
Зазначена критика пов’язана з тим, що значна кількість населення нашої держави досі
не

вакцинована.

Контекст

негативних

повідомлень

іспанських,

польських,

австрійських ЗМІ пояснюється скоріше не негативною оцінкою України в цілому чи
дій влади, скільки неспроможністю ефективно протидіяти тим викликам і загрозам,
які стоять перед нашою державою.
Варто відзначити, що більшість зарубіжних видань все ж нейтрально висвітлює
події в Україні та міжнародну політику нашої держави, оперативно подаючи
актуальну інформацію. Серед головних позитивних здобутків досліджуваного періоду
– успіхи України у підвищенні обороноздатності власної армії та збільшенні її
кадрового резерву, активізації дипломатичних зусиль і збільшенні кола підтримки
політики України з числа впливових держав.
Таким чином, здебільшого нейтральний контекст інформаційних повідомлень,
авторських статей, тематичних оглядів, експертних оцінок, аналітичних коментарів,
проаналізованих за період з 1 до 31 січня 2022 року, свідчить, що Україна в
міжнародному співтоваристві сприймається як держава, що справедливо прагне до
захисту власного суверенітету та демократичних цінностей.
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ІНФОГРАФІКА
АКТИВНІСТЬ ПРЕСИ У ВИСВІТЛЕННІ ПОДІЙ В УКРАЇНІ
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Діаграма 1. Активність країн у висвітленні України (ранжування за кількістю
публікацій в ЗМІ країни за період 1–31 січня 2022 року)
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Діаграма 2. Активність країн у висвітленні України (доля публікацій ЗМІ країни за
період 1–31 січня 2022 року)
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Діаграма 3. Активність видань світу у висвітленні України (ранжування за кількістю
публікацій за період 1–31 січня 2022 року)
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Діаграма 4. Активність видань світу у висвітленні України (доля публікацій за період
1–31 січня 2022 року)
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Діаграма 5. Співвідношення сфер огляду України світовими ЗМІ (доля публікацій за
період 1–31 січня 2022 року)
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Діаграма 6. Розподіл тематики публікацій про Україну в найбільш інформативних
іноземних ресурсах (1–31 січня 2022 року)
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Діаграма 7. Питання внутрішньої політики у висвітленні України в іноземних ЗМІ
(доля публікацій за період 1–31 січня 2022 року)
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Діаграма 8. Внутрішня політика України в найбільш інформативних іноземних
ресурсах (доля публікацій 10 найбільш інформативних видань за період 1–31 січня
2022 року)
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Діаграма 9. Питання зовнішньої політики у висвітленні України в іноземних ЗМІ
(доля публікацій за період 1–31 січня 2022 року)
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Діаграма 10. Міжнародна політика України в найбільш інформативних іноземних
ресурсах (доля публікацій 10 найбільш інформативних видань за період 1–31 січня
2022 року)
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ТОНАЛЬНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО УКРАЇНУ
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Діаграма 11. Співвідношення тональності матеріалів про Україну в світових ЗМІ
(доля публікацій за період 1–31 січня 2022 року)
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Діаграма 12. Модальність публікацій про Україну в іноземних ЗМІ в ракурсі
загальних рубрик (питома вага публікацій за період 1–31 січня 2022 року)
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Діаграма 13. Розподіл тональності публікацій про Україну в іноземних ЗМІ в ресурсах
окремих країн, джерела відсортовані за загальною кількістю публікацій (питома вага
публікацій за період 1–31 січня 2022 року)
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ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ
ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА
ДОНБАС
Атанасова, Мария. Зеленски: Време е за истински преговори
[В. Зеленський: Настав час для реальних переговорів] / М. Атанасова // Факти. –
Sofia, 2022. – 11.01. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/643875-zelenski-vremee-za-istinski-pregovori.
Радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Є. Пльотнер і
дипломатичний радник президента Франції Е. Бонн відвідали Київ відповідно до
попередніх домовленостей, досягнутих під час відеоконференції 4 січня цього року,
після переговорів, які вони провели в Москві, – у межах продовження діалогу в
«нормандському форматі». Відбувся широкий обмін думками щодо шляхів
активізації спільної роботи в межах «нормандського формату». Згідно з заявою
Президента України В. Зеленського, зробленою під час зустрічі з радниками лідерів
Франції та Німеччини, «настав час домовлятися про реальну деескалацію на
Донбасі».
***
Зеленски: Време за договор о окончању рата [В. Зеленський: Час
домовитися про припинення війни] // Политика. – Belgrad, 2022. – 11.01. – Режим
доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/496693/Zelenski-Vreme-za-dogovor-ookoncanju-rata.
Президент України В. Зеленський заявив під час зустрічі з радником канцлера
Німеччини з питань зовнішньої політики Є. Пльотнером і дипломатичним радником
президента Франції Е. Бонном, що Україна готова прийняти необхідні рішення для
припинення війни на Донбасі на новому саміті лідерів України, Росії, Франції та
Німеччини. Зокрема, Україна хоче домовитися про такі заходи, як виконання
перемир’я та обмін полоненими.
***
Ukrainos rytuose per susirėmimus su separatistais žuvo vienas ukrainiečių
karys [У зіткненнях з сепаратистами на сході України загинув один український
військовий] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 12.01. – Режим доступу :
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/12/news/ukrainos-rytuose-persusiremimus-su-separatistais-zuvo-vienas-ukrainieciu-karys-22035234.
Пресцентр операції Об’єднаних сил повідомив, що один український
військовий загинув 11 січня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку підтримуваних
Росією бойовиків. За повідомленням, це сталося біля смт Новотошківського, де по
позиціях ЗСУ бойовики відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів та
стрілецької зброї.
***
Zelenskyy calls for int’l summit to end conflict in eastern Ukraine [Зеленський
закликав міжнародний саміт покласти край конфлікту на сході України] // Daily
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Sabah.
–
Istanbul,
2022.
–
12.01.
–
Режим
доступу
https://www.dailysabah.com/world/europe/no-reason-for-optimism-russia-doubtscontinuing-us-negotiations.

:

Президент України В. Зеленський в заяві за підсумками зустрічі з радником
канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Є. Пльотнером і дипломатичним
радником президента Франції Е. Бонном запевнив, що Україна готова ухвалити
необхідні рішення для припинення війни на Донбасі на новому саміті за участю
лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.
***
Vlach, Tomáš. Věříme jen tomu, co vidíme: Vojáci v zákopech na východě
Ukrajiny očekávají ruský útok [Ми віримо лише тому, що бачимо: солдати в
окопах на сході України очікують нападу Росії] / T. Vlach // Reflex. – Praha, 2022.
– 20.01. – Режим доступу : https://www.reflex.cz/clanek/reportaze/111241/verime-jentomu-co-vidime-vojaci-v-zakopech-na-vychode-ukrajiny-ocekavaji-rusky-utok.html.
Автор статті побував у зоні бойових дій біля села Староігнатівка Донецької
області. Автор наголошує, що люди на сході України налаштовані протистояти Росії в
разі її вторгнення, а солдати в окопах готові до війни.
***
Ukraina: Rusija į Donbasą siunčia papildomų ginklų, karinės įrangos [Україна:
Росія посилає на Донбас додаткове озброєння та військову техніку] // Lietuvos
rytas.
–
Vilniaus,
2022.
–
21.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/21/news/ukraina-rusija-i-donbasasiuncia-papildomu-ginklu-karines-irangos-22132100.
Головне управління розвідки МО України повідомило, що Росія «продовжує
нарощувати бойові можливості [проросійських сепаратистів]». Розвідка повідомляє,
що російська армія «таємно перевезла понад 7 тисяч людей залізницею та
автомобільним транспортом до регіонів, а також паливо, кілька танків і самохідних
артилерійських гармат». У повідомленні додається, що Росія також здійснила
«активне вербування найманців» та відправила їх у контрольовані сепаратистами
регіони.
***
Bruveris, Vytautas. Ukrainos apkasų gyvenimas – laukiant žūtbūtinės kovos (I):
beveik tyla, lyg prieš audrą [Життя в окопах України – в очікуванні смертельної
боротьби: майже тиша, як перед грозою] / V. Bruveris // Lietuvos rytas. – Vilniaus,
2022. – 22.01. – Режим доступу : https://www.lrytas.lt/pasaulis/konfliktai-irsaugumas/2022/01/22/news/ukrainos-apkasu-gyvenimas-laukiant-zutbutines-kovos-ibeveik-tyla-lyg-pries-audra-22141800.
За словами автора, ситуація по всій лінії фронту на Донбасі майже повністю
спокійна, а для Росії, напевно, головна мета – налякати хоча б деякі великі західні
столиці, щоб натиснути на Україну беззастережно виконував Мінські угоди. У
результаті, за словами автора, Росія вдалася до таких демаршів, як погрози відкритого
вторгнення в Україну, ультиматуми на адресу Заходу, заклики до домовленості про
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поділ «зон впливу» в усьому світі. На думку автора, поки не лише США, а й
керівництво НАТО та столиці найбільших європейських держав, Німеччини та
Франції, відкидаючи всі ультиматуми, все ще намагаються грати в «дипломатичний
процес», адже Росії не потрібна особливо інтенсивна «пожежа» на Донбасі.
***
Donbas’ın Stanitsia Luganska cephe hattı görüntülendi [Огляд лінії фронту на
Донбасі в Станиці Луганській] // Star. – Istanbul, 2022. – 22.01. – Режим доступу :
https://www.star.com.tr/dunya/donbasin-stanitsia-luganska-cephe-hatti-goruntulendihaber-1684388/.
Фронт поблизу смт Станиця Луганська, на якому з 2014 р. відбуваються
сутички між українською армією та проросійськими сепаратистами, розташований у
Луганській області, де близько двох місяців тому мінометний вогонь проросійських
сепаратистів пошкодив будинки,а мешканці покинули територію. Військові 79-ї
десантно-штурмової бригади Збройних сил України регулярно патрулюють
територію.
ЕКОНОМІКА
Mihm, Andreas. Noch keine Panik vor den Russen [Поки що не панікуйте
щодо росіян] / A. Mihm // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. –
24.01. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen-in-derukraine-noch-keine-panik-vor-russland-17748336.html.
Представники німецького та австрійського бізнесу в Україні напрочуд спокійно
реагують на розміщення російських військ на кордоні з Україною і на фінансових
ринках немає паніки. Гендиректор Німецько-української промислово-торговельної
палати О. Маркус зазначив, що «компанія мала за останні два місяці більше запитів
від німецьких компаній, які серйозно розглядають більші інвестиції, ніж за останні
десять років за аналогічний період». Подібна інформація надійшла від представників
австрійського бізнесу в Києві, які кажуть, що бізнес триває в звичайному режимі.
Заступник голови Німецької економічної групи, фінансованої урядом Німеччини, яка
консультує уряд у Києві з економічних питань, Р. Кіршнер очікує 2022 р. економічне
зростання в Україні на 3,3 % за умови, що геополітична напруженість не
загостриться.
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Ukraine law forces national print media to publish in official language [Закон
України зобов’язує національні друковані ЗМІ публікуватися державною мовою]
// Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 16.01. – Режим доступу :
https://www.dailysabah.com/world/europe/ukraine-law-forces-national-print-mediato-publish-in-official-language.
В Україні 16 січня набуває
функціонування української мови
державної мови у сфері друкованих
протидію впливу російської мови
зазнала критики з боку Росії.

чинності 25 стаття Закону «Про забезпечення
як державної», яка регламентує використання
засобів масової інформації. Закон спрямовано на
у громадській сфері. Мовна політика України
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КІБЕРТЕРОРИЗМ
Ukraine: Massiver Hackerangriff auf Regierungsseiten [Україна: масштабна
хакерська атака на урядові сайти] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 14.01. – Режим
доступу : https://www.diepresse.com/6085373/ukraine-massiver-hackerangriff-aufregierungsseiten?from rss.
В Україні у ніч з 13 на 14 січня сталася масштабна кібератака на урядові
вебсайти. Про факт кібератаки заявили у Міністерстві освіти і науки України. Крім
сайту МОН, не працювали сайти Міністерства закордонних справ, Міністерства у
справах ветеранів, Державної служби надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів,
Міністерства енергетики, Державної інспекції ядерного регулювання.
***
Cerulus, Laurens. EU races to help Ukraine fight cyberattack [ЄС намагається
допомогти Україні в боротьбі з кібератаками] / L. Cerulus // POLITICO. –
Brussels, 2022. – 14.01. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/ukrainecyberattack-european-union-fight-support-russia/.
Європа поспішила підтримати служби кібербезпеки України в боротьбі з
атакою на вебсайти українського уряду. Хоча жодне угруповання не було негайно
визначене як відповідальне, але напади на офіційні сайти відбуваються на фоні, коли
близько 100 тис. російських військових зосереджені на українському кордоні, що
викликає побоювання щодо потенційного вторгнення. Відключення зв’язку було б
очікуваним передвісником військового нападу. Головний дипломат Європейського
Союзу Ж. Боррель натякнув на причетність до кібератак Кремля. Він додав, що ЄС
«мобілізує всі ресурси, щоб допомогти Україні протистояти цим кібератакам».
***
Harding, Luke. Ukraine hit by ‘massive’ cyber-attack on government websites
[Україна постраждала від «масштабної» кібератаки на урядові сайти] / L.
Harding // The Guardian. – London, 2022. – 14.01. – Режим доступу :
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/14/ukraine-massive-cyber-attackgovernment-websites-suspected-russian-hackers.
Кібератака з попередженням українців «боятися та очікувати найгіршого»
вразила урядові вебсайти, залишивши деякі з них недоступними. Речник Міністерства
закордонних справ України О. Ніколенко сказав, що зарано говорити, хто може
стояти за кібератакою, але сказав, що Росія стояла за подібними кіберзлочинами в
минулому. Раніше Росія заперечувала, що стоїть за кібератаками в Україні.
***
Ukraine’s government websites targeted in a hacking attack [Урядові сайти
України піддалися хакерській атаці] // The Independent. – London, 2022. – 14.01. –
Режим доступу : https://www.independent.co.uk/news/ukraine-moscow-europeanunion-kyiv-josep-borrell-b1993146.html.
Внаслідок кібератаки ряд урядових вебсайтів України були тимчасово
недоступними. В результаті атаки постраждали близько 70 сайтів державних і
регіональних органів влади. Речник Міністерства закордонних справ України О.
33

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
«Україна у відгуках зарубіжної преси»

1–31 січня 2022 р.

Ніколенко заявив, що зарано говорити про те, хто міг стояти за атакою, «але є довгий
список російських кібератак в Україні в минулому».
***
Ukrainoje – kibernetinė ataka prieš vyriausybę: „Tai jums už jūsų praeitį,
dabartį ir ateitį“ [Україна: кібератака на уряд: «Це для вас минуле, сьогодення і
майбутнє»] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 14.01. – Режим доступу :
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/14/news/ukrainoje-kibernetine-atakapries-vyriausybe-tai-jums-uz-jusu-praeiti-dabarti-ir-ateiti--22059136.
Вебсайти українських державних органів влади стали об’єктами кібератаки. На
першій сторінці сайту МЗС з’явилася заява українською, російською та польською
мовами, в якій йдеться про те, що атака була відповіддю на прозахідну позицію
України. У Міністерстві освіти і науки зазначили, що СБУ та кіберполіція
розслідують інцидент. Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і
політики безпеки Ж. Боррель заявив, що ЄС мобілізує «всі свої ресурси» для
підтримки України. Він додав, що в ЄС «поки що немає інформації про те, хто несе
відповідальність за цю кібератаку».
***
Massive cyberattack hits Ukrainian government websites as West warns on
Russia conflict [Масштабна кібератака вразила українські урядові вебсайти,
оскільки Захід попередив про конфлікт з Росією] // New York Post. – New York,
2022. – 14.01. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/01/14/cyberattack-hitsukrainian-government-websites-as-west-warns-on-russia-conflict/.
Масштабна кібератака вразила урядові вебсайти України. За словами речника
Міністерства закордонних справ України О. Ніколенка, зарано говорити, хто може
стояти за атакою, але Росія стояла за подібними атаками в минулому. З 2014 р.
Україна зазнала серії кібератак і вважає, що ці напади є частиною того, що вона
називає «гібридною війною» Росії проти України та її союзників.
***
NATO vows cyber deal with Ukraine after ‘‘massive’’ govt hack [НАТО обіцяє
кіберугоду з Україною після «масового» злому урядових вебсайтів] // Daily Sabah.
–
Istanbul,
2022.
–
14.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.dailysabah.com/world/europe/nato-vows-cyber-deal-with-ukraine-aftermassive-govt-hack.
НАТО оголосила, що планує поглибити співпрацю з Україною у кіберпросторі
після того, як масштабна кібератака вивела з ладу ключові урядові вебсайти у Києві.
Не називаючи Росію, керівник Офіса Президента України А. Єрмак заявив, що
західна та українська розвідки вважають кібератаки частиною змови з метою
дестабілізації ситуації в Україні.
***
Stoltenberg: NATO ile Ukrayna güçlendirilmiş siber işbirliği için önümüzdeki
günlerde anlaşma imzalayacaklar [Є. Столтенберг: НАТО та Україна
найближчими днями підпишуть угоду про посилене кіберспівробітництво] //
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Star.
–
Istanbul,
2022.
–
14.01.
–
Режим
доступу
https://www.star.com.tr/dunya/stoltenberg-nato-ile-ukrayna-guclendirilmis-siberisbirligi-icin-onumuzdeki-gunlerde-anlas-haber-1682493/.

:

Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг зробив заяву про кібератаку на
державні інституції України. Він зазначив, що експерти НАТО з кібербезпеки в
Брюсселі обмінялися інформацією про поточну кіберактивність з українськими
експертами. Найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про посилене
кіберспівробітництво, яка передбачає доступ України до «платформи обміну
шкідливими програмами» НАТО.
***
Hatalmas hackertámadást indítottak az ukrán kormányzati honlapok Ellen
[Масштабна атака хакерів на урядові сайти України] // Nepszava. – Budapest,
2022. – 14.01. – Режим доступу : https://www.nepszava.hu/3143316_ukrajnahackertamadas.
Українські урядові вебсайти в ніч на 14 січня 2022 р. зазнали масштабної
кібератаки. Служба безпеки України повідомила, що розпочато розслідування щодо
встановлення винних. За попередньою інформацією, внаслідок злому не сталося
витоку персональних даних. Більшість постраждалих сайтів вже відновлено, решта
буде доступна найближчим часом.
***
NATO pasirašys su Ukraina susitarimą dėl sustiprinto kibernetinio
bendradarbiavimo [НАТО підпише з Україною угоду про розширену
кіберспівпрацю] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 14.01. – Режим доступу :
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/14/news/nato-pasirasys-su-ukrainasusitarima-del-sustiprinto-kibernetinio-bendradarbiavimo-22065864.
У відповідь на кібератаку, що була спрямована проти державних установ та
інституцій України, партнери по НАТО будуть посилювати систему кібернетичного
захисту та стійкість, зокрема НАТО та Україна підпишуть угоду про посилене
кіберспівробітництво, яка включатиме доступ України до платформи НАТО з обміну
інформацією про шкідливі програми та кібернетичні дії.
***
Gutschker, Thomas. EU und NATO bieten Ukraine Hilfe nach Cyberangriff an
[ЄС і НАТО пропонують Україні допомогу після кібератаки] / T. Gutschker //
Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 14.01. – Режим доступу :
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-und-nato-bieten-ukraine-hilfe-nachcyberangriff-an-17732369.html.
ЄС і НАТО запропонували Україні допомогу та засудили атаку на українські
урядові сайти. ЄС скликав спеціальне засідання Комітету з політики та безпеки, де
йшлося про те, як Україні можна надати технічну допомогу, щоб підвищити її
стійкість. Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг заявив, що угода з Україною
про посилення співпраці в кіберсфері буде укладена «в найближчі кілька днів».
***
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Ucrânia suspeita que grupo ligado à Bielorrússia é responsável por ataque
informático [Україна підозрює в кібератаці групу, пов’язану з Білоруссю] //
Público.
–
Lisboa,
2022.
–
15.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.publico.pt/2022/01/15/mundo/noticia/ucrania-suspeita-grupo-ligadobielorrussia-responsavel-ataque-informatico-1992029.
В Україні вважають, що за комп’ютерну атаку на кілька вебсайтів уряду країни
відповідає група хакерів, пов’язана з білоруськими спецслужбами. За словами
заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони С. Демедюка, Україна
приписує кібератаку угрупованню, відомому як UNC115. За словами того ж
чиновника, напад також був прикриттям для більш руйнівних закулісних дій
кіберзлочинців, не розкривши деталей.
***
Ukraine suspects group linked to Belarus in cyberattack [Україна підозрює у
кібератаці групу, пов’язану з Білоруссю] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 16.01.
– Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/national/ukraine-suspectsgroup-linked-to-belarus-in-cyberattack/video/5264554f0de7ef2ccdbff2a135e874cf.
В Україні вважають, що хакерська група, пов’язана з білоруською розвідкою,
здійснила кібератаку, яка вразила українські урядові вебсайти. Група
використовувала зловмисне програмне забезпечення, подібне до того, яке
застосовували хакери, пов’язані з російською розвідкою.
***
Zerstörerische Schadsoftware auf Regierungs-PCs in Ukraine [Зловмисне
програмне забезпечення на державних ПК в Україні] // Die Рresse. – Vienna, 2022.
– 16.01. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6086296/zerstoererischeschadsoftware-auf-regierungs-pcs-in-ukraine?from rss.
Дослідники Microsoft виявили нове шкідливе програмне забезпечення на
десятках комп’ютерів в Україні, яке може зробити їх непридатними для
використання. Незважаючи на те, що програма маскувалася під «троян-шантаж»,
насправді вона мала на меті знищити дані за командою зловмисника. Програмне
забезпечення було знайдено, серед іншого, на комп’ютерах державних установ та ІТспеціалістів. Microsoft бачить підвищений ризик для всіх комп’ютерних систем в
Україні. Експерти не коментують можливе походження нападу. Поки що збігів з
діяльністю вже відомих груп не знайдено. У той же час Microsoft дала зрозуміти, що
підозрюється зловмисник, який діє від імені держави. Попередні кібератаки в Україні
західні ІТ-експерти та влада розглядають як роботу російських хакерів, які мають
зв’язки зі спецслужбами.
***
Ukraine says evidence points to Russia being behind cyber-attack [В Україні
вважають, що за кібератаками стоїть Росія] // The Guardian. – London, 2022. –
16.01. – Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/jan/16/ukrainesays-evidence-points-to-russia-being-behind-cyber-attack.
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Україна заявила, що має «докази» того, що Росія стоїть за масовою кібератакою
на ключові урядові вебсайти. Деякі аналітики побоюються, що кібератака може стати
прелюдією до військового вторгнення Росії в Україну. Кремль відкинув ці підозри і
заявив, що немає доказів того, що за атакою стоїть Росія.
***
Ucrania dispone de «pruebas» de la implicación de Rusia en un cibertaque
contra varias web gubernamentales [Україна має «докази» причетності Росії до
кібератаки на кілька урядових сайтів] // El Mundo. – Madrid, 2022. – 16.01. –
Режим
доступу
:
https://www.elmundo.es/internacional/2022/01/16/61e409e1e4d4d808678b4589.html.
Україна заявила, що має «докази» причетності Росії до кібератаки на кілька
урядових вебсайтів на тлі напруженості між Києвом і Москвою. У Міністерстві
цифрової трансформації України зазначили, що всі докази свідчать про те, що за
кібератакою стоїть Росія і що мета кібератаки не лише залякати суспільство, а й
«дестабілізувати ситуацію в Україні, підірвавши довіру українців до своєї влади».
***
Ukraina sako turinti įrodymų, kad už kibernetinės atakos slypi Rusija [В
Україні заявили, що мають докази того, що за кібератакою стоїть Росія] //
Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 16.01. – Режим доступу :
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/16/news/-microsoft-kibernetine-atakaukrainoje-gali-buti-destruktyvi-22077189.
Українські владні структури зазнали масової кібератаки. Захід звинувачує в
кібератаці Росію і деякі аналітики побоюються, що це може стати прелюдією до
вторгнення Росії в країну. Кремль спростував ці звинувачення, заявивши, що немає
доказів того, що за нападом стоїть Росія. Microsoft поки не визначила винуватців
кібератаки, але попередила, що постраждалих організацій може бути більше, ніж
вважалося спочатку.
***
Moore, Mark. Ukrainian government computer systems infected with malware:
Microsoft [Українські державні комп’ютерні системи заражені шкідливим
програмним забезпеченням: Microsoft] / М. Moore // New York Post. – New York,
2022. – 16.01. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/01/16/ukraine-govcomputer-systems-infected-with-malware-microsoft/.
Комп’ютерні системи багатьох державних установ та компаній інформаційних
технологій в Україні зазнали руйнівної операції зловмисного програмного
забезпечення. Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України С.
Демедюк вважає, що хакерська група, пов’язана з білоруською розвідкою, здійснила
кібератаку і що це було прикриттям для більш руйнівних дій.
***
Karmanau, Yuras. Ukraine Claims Russia Behind Cyberattack in ‘‘Hybrid
War’’ [Україна стверджує, що Росія стоїть за кібератакою у «гібридній війні»] /
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Y. Karmanau // Time. – New York, 2022. – 16.01. – Режим доступу :
https://time.com/6139723/cyber-attack-russia/.
Міністерство цифрової трансформації України заявило, що Росія стоїть за
кібератакою щодо урядових вебсайтів, і стверджує, що Росія веде «гібридну війну» та
активно нарощує свої сили в інформаційному та кіберпросторі. Атака відбулася в той
момент, коли нависла загроза російського вторгнення в Україну, а дипломатичні
переговори щодо врегулювання напруженого протистояння, на думку автора, схоже,
зайшли в глухий кут.
***
Ukraine says has ‘evidence’ Russia behind cyberattack [В Україні кажуть, що
мають «докази», що Росія стоїть за кібератакою] // Herald Sun. – Melbourne, 2022.
– 17.01. – Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/breakingnews/ukraine-says-has-evidence-russia-behind-cyberattack/newsstory/84ffe0dc2c7acac6438f0c1c6f6ab5af.
Україна заявила, що має докази того, що Росія стоїть за масовою кібератакою,
яка зруйнувала ключові урядові вебсайти. Microsoft попередила, що кібератака може
виявитися руйнівною і вплинути на більше організацій, ніж очікувалося спочатку.
***
Украйна подозира хакерска атака от Беларус [Україна підозрює у
хакерській атаці Білорусь] // Дневник. – Sofia, 2022. – 17.01. – Режим доступу :
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/01/17/4303456_ukraina_podozira_hakerska_ataka
_ot_belarus/.
Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України С. Демедюк
вважає, що глобальну хакерську атаку на сайти Кабміну та на портал «Дія» вчинила
група, пов’язана з білоруською розвідкою. Експерти спочатку припустили, що хакери
діяли з Росії. Але за словами заступника секретаря РНБО, атаку, ймовірно, вчинила
білоруська група UNC1151, що має досвід хакерських нападів на вебсайти Литви,
Латвії, Польщі та України.
***
Jiménez de Luis, Ángel. Microsoft alerta de un sofisticado ciberataque dirigido
a Ucrania [Microsoft попереджає про потужну кібератаку, спрямовану на
Україну] / Á. Jiménez de Luis // El Mundo. – Madrid, 2022. – 17.01. – Режим доступу
: https://www.elmundo.es/tecnologia/2022/01/17/61e549ecfc6c8389508b4575.html.
Центр розвідки загроз (MSTIC), один із підрозділів Microsoft, що займається
виявленням кібератак і вразливостей мережі, попереджає про потужну атаку
спрямовану на українські компанії та організації. У Microsoft зазначили, що це
шкідливе програмне забезпечення вперше з’явилося в Україні 13 січня 2022 р. і воно
нагадує інші програми-вимагачі. Інженери MSTIC виявили це програмне
забезпечення на більш ніж дюжині комп’ютерів у декількох державних організаціях,
неурядових організаціях та компаніях, які базуються в Україні.
***
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Ukraine says has ‘evidence’ Russia behind cyberattack [В Україні кажуть, що
мають «докази» того, що Росія стоїть за кібератакою] // The New. – Islamabad,
2022. – 17.01. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/925801-ukrainesays-has-evidence-russia-behind-cyberattack.
Україна заявила, що має «докази» того, що Росія стоїть за масовою
кібератакою, яка вивела з ладу ключові урядові вебсайти. Microsoft попередила, що
шкода може бути набагато гіршою, ніж вважалося. Деякі аналітики побоюються, що
кібератака може стати прелюдією до військової атаки Росії проти України. Кремль
відкинув ці звинувачення і заявив, що немає доказів, що за кібератакою стоїть Росія.
***
KAM: padėti Ukrainai gali būti siunčiama ES kibernetinė greitojo reagavimo
komanda [Міністерство національної оборони Литви: Група швидкого
реагування ЄС може бути розгорнута для надання допомоги Україні проти
кібератак] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 17.01. – Режим доступу :
https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2022/01/17/news/kam-padeti-ukrainai-gali-butisiunciama-es-kibernetine-greitojo-reagavimo-komanda-22087034.
Україна зазнала масової кібератаки на урядові сайти. Заступник міністра
національної оборони Литви М. Абукявічус обговорив із заступником міністра
оборони України О. Гайдуком можливість активації групи швидкого кібернетичного
реагування ЄС. Ця міжнародна команда складається з експертів з Литви, Польщі,
Нідерландів, Румунії, Хорватії та Естонії. Міністри також обговорили можливість
посилення співпраці через Регіональний центр кібербезпеки в Каунасі, де працюють
фахівці з кібербезпеки з Литви, США, Грузії та України.
***
Alperovitch, Dmitri. How Russia Has Turned Ukraine Into a Cyber-Battlefield
[Як Росія перетворила Україну на поле кібервійни] / D. Alperovitch // Foreign
Affairs.
–
Washington,
2022.
–
28.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2022-01-28/how-russia-has-turnedukraine-cyber-battlefield.
Засновник американської компанії Crowdstrike, яка спеціалізується на
кібербезпеці, Д. Альперович в статті для журналу «Foreign Affairs» пише, що у разі
повномасштабного вторгнення в Україну Росія, ймовірно, проведе три типи кампаній
у кіберпросторі: операції зі збору розвідувальних даних, операції, спрямовані на
підрив чи введення в оману українських військових, та психологічні операції проти
українського суспільства. На даному етапі українські військові та громадянські
лідери, на думку автора, повинні зосередитися на тому, щоб зробити країну більш
здатною протистояти кібератакам, наприклад, розробивши плани для уряду та
військових, щоб вони могли використовувати некомп’ютеризовані системи у разі,
якщо російські кібератаки порушать їхні мережі.
КРИМ
Юськів, Катря. Телеканал ATR припинив мовлення на Крим / К. Юськів
// Міст. – Торонто, 2022. – 5.01. – Режим доступу : https://meestonline.com/ukraine/events/telekanal-atr-prypynyv-movlennya-na-krym/.
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Кримськотатарський телеканал ATR припинив супутникове мовлення на
тимчасово окуповану АРК. У зв’язку з істотним недофінансуванням з держбюджету,
колектив телеканалу не в змозі сплатити заборгованість, що утворилася, перед
компанією Spacecom. Як зазначили телевізійники, про можливе відімкнення від
супутника Amos провайдер повідомив в офіційному листі на ім’я генерального
директора телеканалу Л. Іслямова.
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
O’Neill, Jesse. Former heavyweight boxing champ slams Putin as he begins
training with Ukraine military reserve [Колишній чемпіон світу з боксу у
надважкій вазі розкритикував Путіна, розпочавши тренування з українським
військовим резервом] / J. O’Neill // New York Post. – New York, 2022. – 02.01. –
Режим доступу : https://nypost.com/2022/01/02/former-heavyweight-boxing-champvitali-klitschko-slams-putin-as-he-trains-with-ukraine-military-reserve/.
Міський голова Києва В. Кличко розпочинає тренування з резервістами. Окрім
того, мер Києва вважає, що така підготовка необхідна всім українським чиновникам.
Міський голова закликав західних союзників зустріти агресію РФ силою. Окрім того,
він порівняв президента Росії В. Путіна з «гангреною», що вразила Європу.
***
Marchaud, Clara. Kiev ne «veut pas de discussion sur l’Ukraine sans l’Ukraine»
[У Києві «не хочуть говорити про Україну без України»] / C. Marchaud // Le
Figaro.
–
Paris,
2022.
–
02.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.lefigaro.fr/international/kiev-ne-veut-pas-de-discussion-sur-l-ukrainesans-l-ukraine-20220102.
Україна готує населення до потенційного російського військового вторгнення.
Міноборони затвердило Перелік спеціальностей та професій, споріднених з
відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки
беруться на військовий облік.
***
В Украине вступил в силу закон о национальном сопротивлении [В
Україні набув чинності закон про національний спротив] // Жэньминь жибао. –
Пекін,
2022.
–
06.01.
–
Режим
доступу
:
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0106/c31519-9941647.html.
З 1 січня 2022 р. в Україні набув чинності закон «Про основи національного
спротиву». Президент України В. Зеленський заявив, що виконання норм закону
дозволить за потреби залучити все населення до захисту країни. Міністр оборони
України О. Резніков, у свою чергу, наголосив, що резерв територіальної оборони
України становить понад 200 тис. осіб.
***
На севере Украины прошли учения войск территориальной обороны [На
півночі України пройшли навчання військ територіальної оборони] // Жэньминь
жибао.
–
Пекін,
2022.
–
20.01.
–
Режим
доступу
:
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0120/c31519-9947535.html.
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У Чернігові відбулися навчання Чернігівського батальйону територіальної
оборони. У ході навчань бійці підрозділу відпрацювали навики поводження зі
стрілецькою зброєю та елементи індивідуальної і групової тактичної підготовки
легкої піхоти. Також вони виконали завдання з виявлення та ліквідації диверсійнорозвідувальної групи умовного супротивника.
***
Burns, Robert. Where Ukraine’s sunflowers once sprouted, fears now grow
[Там, де колись росли українські соняшники, тепер зростає страх] / R. Burns //
Japan
today.
–
Tokyo,
2022.
–
22.01.
–
Режим
доступу
:
https://japantoday.com/category/world/russia-toughens-its-posture-amid-ukrainetensions.
Журналіст Associated Press В. Ісаченков у статті для «Japan todaу» визначає
Україну, як епіцентр побоювань розпалювання Росією конфлікту, який може охопити
весь регіон. Автор в статті пише, як під тиском Заходу Україна в 1996 р. відмовилася
від своєї успадкованої ядерної зброї – приблизно 1900 боєголовок, які на той час
становили третій за величиною ядерний арсенал у світі після отримання бажаних
гарантій безпеки. США, Великобританія та Росія зобов’язалися поважати
незалежність і суверенітет й існуючі кордони України.
***
Novák, Martin. Situace a nálada na východě Ukrajiny se změnily. Putin by
Charkov dobýval obtížně [Ситуація та настрої на сході України змінилися. Путіну
було б важко підкорити Харків] / M. Novák // Aktualne.cz. – Praha, 2022. – 25.01. –
Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/situace-a-nalada-na-vychodeukrajiny-se-zmenily-putin-by-cha/r~d94d72347d0311eca89f0cc47ab5f122/.
Президент України В. Зеленський припустив, що Росія спробує окупувати
Харків під приводом, що Росія захищає російськомовне населення. Репортер NPR
Е. Бердслі відвідала Харків і була здивована, не виявивши жодних ознак
проросійських настроїв. Мер Харкова І. Терехов запевнив, що місто готове відбити
атаку агресора.
***
Ukraine leaders urge calm, says Russian invasion is not imminent [Лідери
України закликали до спокою, заявляючи, що російське вторгнення не
неминуче] // The News. – Islamabad, 2022. – 26.01. – Режим доступу :
https://www.thenews.com.pk/print/928097-ukraine-leaders-urge-calm-says-russianinvasion-is-not-imminent.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і закликом
не панікувати і не піддаватися на дезінформацію на тлі загрози повномасштабного
вторгнення РФ. Міністр оборони країни О. Резніков зазначив, що вже формується
перша черга сил територіальної оборони в умовах мирного часу. За його словами,
сформовано командування територіальної оборони, чотири управління та відповідні
батальйони.
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НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Pataky, István. Hazánkra hivatkoznak a románok [Румуни ставлять в
приклад Угорщину] / І. Pataky // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 15.01. –
Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/hazankra-hivatkoznak-aromanok.
За словами старшого аналітика Інституту закордонних справ та зовнішньої
економіки Румінії Я. Т. Барабаса, румунсько-українські відносини покращилися після
російської інтервенції в Криму у 2014 р., наразі існує серйозна співпраця у галузі
політики безпеки між двома країнами. Зокрема, щорічно проводяться військовоморські навчання «Щит Чорного моря», переважно з участю румунських та
українських військових, а румунські експерти консультують уряд України щодо
конфлікту на Донбасі та кіберзахисту. Я. Т. Барабас наголосив на нерозумінні, яке
виникло між країнами через позбавлення угорської національної меншини на
Закарпатті можливості здобувати освіту рідною мовоюв у зв’язку з прийняттям
Закону України «Про освіту» 2017 р.
***
Koren-Karczub, Tímea. Végképp perifériára kerülhetnek a kárpátaljai
magyarok [Угорці Закарпаття можуть опинитися на периферії] / Т. KorenKarczub // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 15.01. – Режим доступу :
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/vegkepp-periferiara-kerulhetnek-akarpataljai-magyarok.
6 січня 2022 р. набуде чинності черговий розділ Закону України «Про
забезпечення функціонування української мови як державної», цього разу
спрямований виключно на російську меншину. Однак на майбутнє угорців на
Закарпатті також можуть вплинути два законопроєкти, зокрема Стаття 25 Закону
України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка
поступово скасовує мовні права меншин, передбачаючи, що якщо преса виходить
іншою мовою, обов’язковим буде опублікування такої ж кількості видань
українською мовою. На думку журналістки видання Т. Корен-Карчуб, положення
Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»,
прийнятого у 2019 р., вносять зміни в усі сфери повсякденного життя, обмежуючи
використання мов меншин лише приватними розмовами та церковними обрядами.
***
Románia biztonságpolitikai okokból nem áll ki az ukrajnai románok mellett [З
міркувань політики безпеки Румунія не займає твердої позиції щодо положення
румунської меншини в Україні] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 18.01. –
Режим
доступу
:
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/romaniabiztonsagpolitikai-okokbol-nem-all-ki-az-ukrajnai-romanok-mellett.
За словами старшого аналітика Інституту закордонних справ і зовнішньої
економіки в Будапешті Я. Т. Барабаса, Румунія і Україна стурбовані російським
впливом і з міркувань політики безпеки Румунія не займає твердої позиції щодо
положення румунської меншини в Україні. Румунські лідери в Україні висловили
ймовірність того, що Закон України «Про освіту» 2017 р. прискорить асиміляцію
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румунської громади. Румуни в Україні розкритикували пасивність Бухареста з цього
питання. Як приклад, який часто наводять румуни в Україні, експерт навів Угорщину,
яка працює над вирішенням проблеми захисту ідентичності угорської громади на
Закарпатті.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Campbell, Lucy. Covid live news: French parliament approves ‘vaccine pass’
law; more than 500,000 in UK have had long Covid for over a year [Новини в
прямому ефірі Covid: парламент Франції схвалив закон про вакцинацію; понад
500 000 у Великобританії вже більше року хворіють на Covid] / L. Campbell // The
Guardian.
–
London,
2022.
–
06.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.theguardian.com/world/live/2022/jan/06/covid-live-news-pfizer-expectsclinical-data-for-under-5s-in-april-italy-to-mandate-vaccines-for-over-50s.
Міністр охорони здоров’я В. Ляшко повідомив, що Україна пропонує бустерні
вакцини всім дорослим, оскільки варіант коронавірусу «Омікрон» поширюється і,
ймовірно, призведе до сплеску інфекцій наступного місяця. Після кількох періодів
суворих обмежень середньодобова кількість випадків коронавірусу в Україні на
початку січня знизилася до приблизно 4 тис. з понад 10 тис. на початку грудня. В
Україні з населенням 41 мільйон осіб лише 13,9 мільйона отримали дві дози. З
початку пандемії в країні офіційно зафіксовано 97 тис. смертей від Covid.
***
Közel hatszázezer vakcinát semmisítenek meg Ukrajnában [В Україні знищено
майже 600 тис. доз вакцин] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 09.01. – Режим
доступу
:
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/kozel-hatszazezer-vakcinatsemmisitenek-meg-ukrajnaban.
В МОЗ України повідомили, що підлягають знищенню майже 600 тис. доз
вакцин проти коронавірусу, в основному – вакцина AstraZeneca, термін придатності
якої закінчився. В МОЗ пояснили, що у 2021 р. Україна отримала понад 3,6 мільйонів
доз вакцин з інших країн як гуманітарну допомогу, а також понад 7,4 мільйонів доз за
міжнародною ініціативою COVAX.
***
Ukrajnában február közepén tetőzhet a járvány [В Україні пік епідемії може
припасти на середину лютого 2022 р.] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 23.01.
– Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/ukrajnaban-februarkozepen-tetozhet-a-jarvany.
Міністр охорони здоров’я України В. Ляшко повідомив журналістам, що пік
нинішньої хвилі епідемії коронавірусу в Україні припаде на середину лютого.
Очільник міністерства повідомив, що в країні вже почалася чергова хвиля, в
основному через поширення особливо заразного варіанту вірусу «Омікрон». Мер
Львова А. Садовий повідомив, що в місті хворіє все більше дітей, а призначена для
них лікарня вже переповнена, тому для прийому неповнолітніх відкрили ще один
заклад. Івано-Франківська область першою з українських областей перейде в
«червону» категорію з найсуворішими обмеженнями відповідно до епідемічної
ситуації станом на 24.01.
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***
Az ukrán oktatási minisztérium távoktatást javasol [Міністерство освіти і
науки України рекомендує дистанційне навчання] // Magyar Nemzet. – Budapest,
2022. – 26.01. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/az-ukranoktatasi-miniszterium-tavoktatast-javasol.
Міністерство освіти і науки України рекомендує школам перейти на
дистанційне навчання у 5-11 класах щонайменше на два тижні через спалах епідемії
коронавірусу в окремих регіонах. Також міністерство рекомендує вищим навчальним
закладам перейти на дистанційне навчання з 27 січня по 25 лютого 2022 р. З іншого
боку, молодші класи ще можуть ходити до школи, міністерство поки не рекомендує
закривати дитсадки та шкільні бібліотеки.
ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Herszenhorn, David M. Zelenskiy’s office accuses Poroshenko of fleeing treason
charges [Офіс Президента України В. Зеленського звинуватив П. Порошенка в
тому, що він ховається від звинувачень у державній зраді] / D. M. Herszenhorn //
POLITICO.
–
Brussels,
2022.
–
14.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.politico.eu/article/volodymyr-zelenskiy-office-accuses-petro-poroshenkotreason-ukraine/.
Офіс Президента України В. Зеленського звинуватив експрезидента країни
П. Порошенка у втечі від кримінальної відповідальності на батьківщині та в
саморекламі. Заява радника Офісу Президента М. Подоляка була зроблена у відповідь
на інтерв’ю POLITICO, в якому П. Порошенко наполягав на тому, що звинувачення
проти нього в «державній зраді» є політично мотивованим переслідуванням – актом
помсти В. Зеленського, який переміг П. Порошенка на виборах у 2019 р.
***
Ribeiro, João Ruela. Poroshenko voltou à Ucrânia com acusações a Zelenskii
[П. Порошенко повернувся в Україну із звинуваченнями щодо В. Зеленського] /
J. R. Ribeiro // Público. – Lisboa, 2022. – 17.01. – Режим доступу :
https://www.publico.pt/2022/01/17/mundo/noticia/poroshenko-voltou-ucraniaacusacoes-zelenskii-1992175.
Колишній президент України П. Порошенко повернувся до країни, щоб дати
свідчення у справі, порушеній проти нього, яка, на його думку, є політично
мотивованою. Експрезидента зустрів натовп людей, якому він заявив, що хоче
«об’єднати Україну». Повернення колишнього глави держави додає невизначеності у
внутрішньополітичній ситуації України в той час, коли тиск з боку Росії є високим.
***
Poroshenko acusado de traição [П. Порошенка звинувачують у державній
зраді] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 18.01. – Режим доступу :
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/poroshenko-acusado-de-traicao?ref
Pesquisa_Destaques.
Колишній президент України П. Порошенко прибув до Києва – він перебував у
Польщі – на судовий процес про державну зраду, який, за його словами,
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сфальсифікований. П. Порошенко перебуває під слідством за нібито фінансування
проросійських сепаратистів шляхом незаконного продажу вугілля, коли він ще був
при владі у 2014-2015 рр. Означені звинування експрезидент називає маневром
чинного президента, щоб заглушити внутрішню опозицію.
ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА
Ukrainos teismas įšaldė buvusio prezidento P. Porošenkos turtą [Український
суд заморозив активи колишнього Президента України П. Порошенка] //
Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 07.01. – Режим доступу :
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/07/news/ukrainos-teismas-isaldebuvusio-prezidento-p-porosenkos-turta-21984829.
Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про заморожування коштів
колишнього Президента України П. Порошенка в ході розслідування про державну
зраду. Генпрокуратура підозрює П. Порошенка у фінансуванні підтримуваних Росією
сепаратистів на сході України у 2014-2015 рр. для закупівлі вугілля з Донбасу.
П. Порошенко заперечує ці звинувачення.
***
Vela, Jakob Hanke. Driving the day – oligarch crashes brussels talks [Новина
дня – олігарх може зірвати брюссельські переговори] / J. H. Vela // POLITICO. –
Brussels, 2022. – 12.01. – Режим доступу : https://www.politico.eu/newsletter/brusselsplaybook/oligarch-crashes-brussels-party-czechs-on-v4-migration-pact/.
Союзники по НАТО і російські дипломати зійдуться в штаб-квартирі Альянсу,
щоб обговорити погрози Кремля щодо застосування військової сили проти України.
До заходу хоче долучитися П. Порошенко, колишній Президент України – олігарх,
якого минулого місяця звинуватили у державній зраді і суд заморозив його активи.
Перебуваючи
в
Брюсселі,
П.
Порошенко сподівається
зустрітися
з
високопосадовцями та привернути увагу до свого переслідування, яке, за його
словами, є політично мотивованим.
***
Herszenhorn, David M. Defiant Poroshenko vows to fight treason charges – and
Russia [Непокірний П. Порошенко обіцяє боротися з обвинуваченнями у зраді – і
Росією] / D. M. Herszenhorn // POLITICO. – Brussels, 2022. – 14.01. – Режим
доступу : https://www.politico.eu/article/poroshenko-fight-treason-charges-russiaukraine/.
Колишній Президент України П. Порошенко, якого звинувачують у державній
зраді, не відступає – і точно не вибачається. Навпаки, в інтерв’ю POLITICO
експрезидент заявив, що готовий до боротьби. Першим у його списку є президент
Росії В. Путін, який, за словами П. Порошенка, є «ворогом України… ворогом
Європи, ворогом усього вільного світу». Далі, коментуючи звинувачення в державній
зраді, які, як наполягає експрезидент, були висунуті в рамках політичної вендети
проти нього його наступником і суперником – діючим Президентом України В.
Зеленським. Відкидаючи звинувачення своїх недоброзичливців, П. Порошенко, який
зараз є народним депутатом України та лідером опозиційної партії «Європейська
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Солідарність», заявив, що проводить «тиху дипломатію» – зустрічається з депутатами
Європарламенту, щоб дати поради, як краще домовитися з Росією.
***
Ex-Präsident Poroschenko will in Ukraine zurückkehren [Експрезидент
П. Порошенко хоче повернутися в Україну] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 15.01. –
Режим доступу : https://www.diepresse.com/6086407/ex-praesident-poroschenko-willin-ukraine-zurueckkehren?from rss.
Експрезидент України П. Порошенко хоче повернутися в Україну і постати
перед судом, незважаючи на загрозу арешту. П. Порошенко звинуватив свого
наступника чинного Президента України В. Зеленського в безпідставних
звинуваченнях, щоб «відволікти» від інших проблем.
***
Ex-Präsident Poroschenko ist in die Ukraine zurückgekehrt [Експрезидент
П. Порошенко повернувся в Україну] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 17.01. –
Режим доступу : https://www.diepresse.com/6086407/ex-praesident-poroschenko-istin-die-ukraine-zurueckgekehrt?from rss.
Колишній Президент України П. Порошенко прилетів з Варшави до Києва, де
має відбутися суд за звинуваченням експрезидента у державній зраді. П. Порошенка
звинуватили у змові з Росією та бойовиками «ДНР» і «ЛНР» під час бойових дій на
Донбасі в 2014-2015 рр. П. Порошенко спростовує звинувачення.
***
Атанасова, Мария. 15 години затвор за Порошенко [15 років в’язниці
П. Порошенку] / М. Атанасова // Факти. – Sofia, 2022. – 17.01. – Режим доступу :
https://fakti.bg/world/645472-15-godini-zatvor-za-poroshenko.
П’ятого Президента України П. Порошенка звинуватили в держзраді та
сприянні тероризму. Слідство вважає: він ще під час своєї каденції допоміг зірвати
постачання вугілля з ПАР для того, щоб в Україну ввозили ресурс із окупованої
частини Донбасу. П. Порошенко, повернувшись з-за кордону, у своїй промові
пообіцяв, що представники нинішньої влади країни понесуть заслужене покарання.
Він також закликав опонентів уряду Президента України В. Зеленського до
об’єднання.
***
Former Ukraine president lands in Kyiv to face treason case [Експрезидент
України прибув до Києва для розгляду справи про державну зраду] // The
Guardian.
–
London,
2022.
–
17.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/17/petro-poroshenko-former-ukrainepresident-kyiv-treason-case.
Колишній Президент України П. Порошенко повернувся до країни, щоб
постати перед судом за звинуваченнями у державній зраді. З аеропорту П. Порошенко
прямував прямо до суду, який ухвалюватиме рішення щодо тримання під вартою до
слідства та суду. Як стверджує прокурор, П. Порошенко причетний до фінансування
підтримуваних Росією сепаратистів у 2014-15 рр.
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***
Truusööt, Mari-Liis. Ekspresident Petro Porošenko naasis äreval ajal
Ukrainasse [Колишній Президент України Петро Порошенко повернувся в
Україну в тривожний час] / M. Truusööt // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 17.01.
– Режим доступу : https://epl.delfi.ee/artikkel/95661315/ekspresident-petroporosenko-naasis-areval-ajal-ukrainasse.
На пресконференції у Варшаві колишній Президент України П. Порошенко,
заявив, що повернеться в Україну на суд. Обвинувачений у державній зраді, він
підкреслив, що не хоче воювати з чинним Президентом України В. Зеленським і не
боїться арешту, але сказав, що нинішнє керівництво дуже безвідповідальне.
П. Порошенко має тисячі палких прихильників в Україні.
***
Poroshenko vuelve a Ucrania y comparece ante la Justicia por alta traición
[П. Порошенко повернувся в Україну і постав перед судом за державну зраду] //
El
Mundo.
–
Madrid,
2022.
–
17.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.elmundo.es/internacional/2022/01/17/61e54d7621efa0d31b8b45a9.html.
Колишній президент України П. Порошенко повернувся в Україну після
місячної відсутності й негайно постав перед Печерським районним судом у справі
про державну зраду. В аеропорту експрезидента зустрічали від 3 до 5 тис. людей. На
паспортному контролі охорона кілька хвилин тримала паспорт політика, що
спричинило невеликий скандал, коли П. Порошенко заявив, що його не пускають в
Україну.
***
Petro Porošenko par spīti apsūdzībām nodevībā atgriežas Ukrainā [Петро
Порошенко повернувся в Україну, незважаючи на звинувачення у державній
зраді] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīga, 2022. – 17.01. – Режим доступу :
https://nra.lv/pasaule/369307-porosenko-par-spiti-apsudzibam-nodeviba-atgriezasukraina.htm.
Колишній Президент України П. Порошенко повернувся в Україну, де йому
висунули звинувачення у державній зраді, яке він вважає політично мотивованим.
П. Порошенко звинувачує свого наступника чинного Президента України
В. Зеленського у спробах дискредитувати його, щоб відвернути увагу громадськості
від проблем в Україні.
***
Ukrainos prokurorai į šalį grįžusiam P. Porošenkai nustatė 31 mln. eurų užstatą
[Українська прокуратура хоче стягнути з Порошенка 31 мільйон євро] // Lietuvos
rytas.
–
Vilniaus,
2022.
–
17.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/17/news/ukrainos-prokurorai-i-saligrizusiam-p-porosenkai-nustate-31-mln-euru-uzstata-22088855.
Колишній Президент України П. Порошенко повернувся до своєї країни, де
його звинувачують у державнійі зраді. Під час розгляду його справи в Печерському
районному суді, П. Порошенко звинуватив прокуратуру в ганебній поведінці та
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роздробленості країни й різко розкритикував чинного Президента України
В. Зеленського за те, що він недостатньо зробив для запобігання агресії Росії.
Видання пише, що П. Порошенко може піти по стопах колишнього президента Грузії
М. Саакашвілі та критика російського президента О. Навального, які повернулися до
своїх країн, незважаючи на настрої уряду, і зараз перебувають у в’язниці.
***
Dreisbach, Sofia. Poroschenko kehrt zurück in die Ukraine [Порошенко
повернувся в Україну] / S. Dreisbach // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am
Main,
2022.
–
17.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/poroschenko-zurueck-in-der-ukrainevorwurf-des-hochverrats-17736339.html.
Українська внутрішня політика в центрі уваги через проблему, яка розділяє
країну. Колишньому Президенту України П. Порошенку, лідеру опозиції та голові
партії «Європейська Солідарність», загрожує арешт за державну зраду.
***
Petro Poroszenko przyleciał na Ukrainę. Staje przed sądem [Петро Порошенко
повернувся в Україну. Предстане перед судом] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. –
17.01. – Режим доступу : https://dorzeczy.pl/obserwator-mediow/252091/ukrainapodejrzany-o-zdrade-stanu-poroszenko-przed-sadem.html.
П’ятий Президент України П. Порошенко прилетів до Києва з Варшави. Він
повинен постати перед судом за звинуваченням у державній зраді. По прибуттю
експрезидент повідомив, що його намагалися не пропустити на територію України.
Під час контролю в аеропорту у нього забрали паспорт і «довго не повертали».
П. Порошенко сказав, що сприйняв це як провокацію. Також П. Порошенко
повідомив, що з аеропорту прямує прямо до суду, який повинен обрати йому
запобіжний захід у рамках справи про державну зраду. Мільярдер наголосив, що
проти нього вже порушено понад 120 кримінальних справ, зазначивши, що
звинувачення у державній зраді, однак, переходить «червону лінію».
***
Украјинско тужилаштво затражило 30 милиона евра кауције за
Порошенка [Українська прокуратура вимагала для П. Порошенка 30 мільйонів
доларів застави] // Политика. – Belgrad, 2022. – 17.01. – Режим доступу :
https://www.politika.rs/scc/clanak/497223/Ukrajinsko-tuzilastvo-zatrazilo-30-milionaevra-kaucije-za-Porosenka.
Прокурор озвучив клопотання про застосування до п'ятого Президента України
П. Порошенка запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави у
розмірі мільярд гривень. Окрім застави, сторона обвинувачення вимагала, щоб
П. Порошенко на волі носив електронний браслет. В іншому випадку сторона
обвинувачення просить взяти його під варту.
***
Ukrainian ex-President Poroshenko back in Kyiv to face treason trial
[Експрезидент України Порошенко повернувся до Києва, щоб постати перед
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судом у справі про державну зраду] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 17.01. –
Режим доступу : https://www.dailysabah.com/world/europe/ukrainian-ex-presidentporoshenko-back-in-kyiv-to-face-treason-trial.
Колишній Президент України П. Порошенко повернувся до Києва з Європи,
незважаючи на ризик арешту, пообіцявши допомогти захистити країну від можливого
російського вторгнення. П. Порошенко потрапив під слідство за звинуваченням у
державній зраді, але заперечує будь-які правопорушення.
***
Poroşenko, Ukrayna’ya geri döndü [П. Порошенко повернувся в Україну] //
Star.
–
Istanbul,
2022.
–
17.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.star.com.tr/dunya/porosenko-ukraynaya-geri-dondu-haber-1683083/.
Експрезидент України П. Порошенко прилетів в Україну з Польщі, де, за його
словами, перебував з робочим візитом. Виступаючи перед своїми прихильниками
перед тим, як поїхати до суду для розгляду справи про держзраду, експрезидент
оголосив про початок об’єднання демократичних сил.
***
Visszatért Ukrajnába a hazaárulással meggyanúsított Petro Porosenko
[Підозрюваний у державній зраді П. Порошенко повернувся в Україну] // Magyar
Nemzet.
–
Budapest,
2022.
–
17.01.
–
Режим
доступу
:
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/visszatert-ukrajnaba-a-hazaarulassalmeggyanusitott-petro-porosenko.
Експрезидент України П. Порошенко повернувся в Україну рейсовим літаком з
Польщі і має намір відвідати засідання Печерського районного суду Києва, де мають
обрати йому запобіжний захід у справі про державну зраду.
***
Procházková, Petra. Obviněn z uhelné vlastizrady. Exprezident Porošenko před
soudem vysvětluje, jak zachránil Ukrajinu před zmrznutím [Звинувачують у
державній зраді. Колишній Президент України Порошенко у суді пояснив, як
врятував Україну від замерзання] / P. Procházková // DenikN. – Praha, 2022. –
17.01. – Режим доступу : https://denikn.cz/788856/obvinen-z-uhelne-vlastizradyexprezident-porosenko-pred-soudem-vysvetluje-jak-zachranil-ukrajinu-predzmrznutim/?ref list.
Колишній Президент України П. Порошенко першим зіткнувся з російською
агресією та сепаратизмом на сході країни, сьогодні його судять за підозрою у
державній зраді та фінансуванні тероризму. Біля Печерського суду Києва тисячі
людей, які є прихильниками експрезидента, галасливо намагалися захистити свого
лідера і різко критикували нинішнє керівництво країни.
***
Ukraine prosecutors seek $35 million bail for returned ex-leader [Прокурор в
Україні вимагає заставу в розмірі 35 млн дол. для екслідера] // Herald Sun. –
Melbourne,
2022.
–
18.01.
–
Режим
доступу
:
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https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/facing-arrest-exleader-returns-todefend-ukraine-from-russia/news-story/2e894759414264de98294be301360370.
Печерський райсуд Києва переніс на 19 січня оголошення рішення про обрання
запобіжного заходу п’ятому Президентові України П. Порошенку. У ході засідання
прокурор просив суд застосувати до П. Порошенка запобіжний у вигляді тримання
під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільярд гривень. Він також
попросив суд застосувати до П. Порошенка обов’язки здати слідчому на зберігання
паспорти, не відлучатися з місця проживання і прибувати до слідчого за першим
викликом у разі, якщо буде внесено заставу.
***
Ukraine sets $35 million bail for Poroshenko [Україна встановила для
П. Порошенка 35 мільйонів доларів застави] // The News. – Belgrad, 2022. – 18.01.
– Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/926073-ukraine-sets-35-millionbail-for-poroshenko.
Експрезидент України П. Порошенко повернувся до Києва з Польщі,
незважаючи на ризик арешту, пообіцявши допомогти захистити Україну від
можливого російського вторгнення. П. Порошенку оголосили про підозру у держзраді
та фінансуванні терористів «ДНР» та «ЛНР» у 2014-2015 рр.
***
Tomeš, Michal. U soudu s Porošenkem se náhle objevil Štefan Füle. Diplomat
tvrdí, že chtěl vyslat signál rozdělené zemi [Штефан Фюле несподівано опинився на
суді з Порошенком. Дипломат стверджує, що хотів послати сигнал розділеній
країні] / M. Tomeš // DenikN. – Praha, 2022. – 19.01. – Режим доступу :
https://denikn.cz/790906/u-soudu-s-porosenkem-se-nahle-objevil-stefan-fule-diplomattvrdi-ze-chtel-vyslat-signal-rozdelene-zemi/?ref list.
Колишній єврокомісар Ш. Фюле прийшов підтримати п’ятого Президента
України, народного депутата та лідера «Європейської Солідарності» П. Порошенка на
засідання Печерського районного суду, де йому обрали запобіжний захід у «вугільній
справі» за підозрою в державній зраді та сприянні тероризму. Ш. Фюле перед
камерами потис руку експрезиденту, який потім обійняв колишнього дипломата в залі
суду.
***
ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ
Ukraine nationalists march to honor wartime partisan leader [Марш на честь
провідника Організації українських націоналістів] // Japan today. – Tokyo, 2022. –
01.01. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/world/biden-to-holdweekend-call-with-ukraine-leader-after-putin-talks.
У центрі Києва 1 січня у річницю дня народження провідника Організації
українських націоналістів С. Бандери відбулася смолоскипна хода. В акції взяли
участь приблизно 1000 людей. Учасники акції несли в руках запалені смолоскипи,
червоно-чорні прапори та прапори України, а також вигукували націоналістичні
гасла.
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***
Több százan tüntettek Putyin ellen az ukrán fővárosban [Сотні
протестувальників проти Путіна в українській столиці] // Magyar Nemzet. –
Budapest,
2022.
–
09.01.
–
Режим
доступу
:
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/tobb-szazan-tuntettek-putyin-ellen-azukran-fovarosban.
На Михайлівській площі у Києві влаштували акцію «Скажи Путіну – ні», на
якій зібралось кілька десятків людей. Захід відбувся напередодні міжнародних
перемовин з Росією щодо ситуації навколо України та протидії російській агресії.
Учасники акції принесли прапори України, Казахстану та Білорусі, а також
розгорнули великий плакат з написом «Скажи Путіну – ні» та блакитно-жовте
полотнище.
***
A „Szovjetuniót újjáépítő” Putyin ellen tüntettek Kijevben [В Києві
протестували проти Путіна, який «відновлює Радянський Союз»] // Nepszava. –
Budapest, 2022. – 09.01. – Режим доступу : https://www.nepszava.hu/3142880_aszovjetuniot-ujjaepito-putyin-ellen-tuntettek-kijevben.
У Києві на Михайлівській площі відбулася акція під назвою «Скажи Путіну –
ні». Акцію було організовано напередодні переговорів Заходу з Росією щодо ситуації
навколо України. Серед учасників акції були голова Меджлісу кримськотатарського
народу Р. Чубаров, голова правління Кримськотатарського ресурсного центру І.
Барієв, громадський діяч Й.Зісельс, активіст В. Балух, представники руху Вільний
Ідель-Урал, ветерани АТО, українські, казахстанські, азербайджанські активісти.
***
Ukrainiečiai stojo į Kazachstano pusę: „Pasakykime Putinui ne“ [Українці на
боці Казахстану: «Скажемо Путіну – ні»] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 13.01.
– Режим доступу : https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/13/news/ukrainieciaistojo-i-kazachstano-puse-pasakykime-putinui-ne--22013641.
У центрі Києва з прапорами Казахстану, України, кримськотатарського народу
зібралися десятки небайдужих та політичні біженці з Казахстану для участі в акції під
назвою «Скажи Путіну – ні». Учасники акції закликали лідерів демократичних
держав сказати В. Путіну «ні» і не піддаватися на ультиматуми Кремля та побажали
перемоги й витримки казахам у боротьбі за свободу.
ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Ukraina w gazowej pułapce. «Reakcja Rosji jest łatwa do przewidzenia»
[Україна в газовій пастці. «Реакція Росії передбачувана»] // Do Rzeczy. – Warsaw,
2022. – 04.01. – Режим доступу : https://dorzeczy.pl/ekonomia/247078/ukraina-mozebyc-zmuszona-do-odprowadzenia-rosyjskiego-gazu.html.
Колишній глава НАК «Нафтогаз України» А. Коболєв заявив, що Україна може
бути змушена відбирати російський газ з транзитних трубопроводів. За його
прогнозом, за оптимістичного сценарію уряду України доведеться знайти від 2 до 6
млрд дол. на підтримку НАК «Нафтогаз України». На думку А. Коболєва,
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песимістичний сценарій може означати відбір російського газу з транзитних
трубопроводів, а транзитний договір, підписаний у грудні 2019 р., може бути
розірвано.
***
Trusewicz, Iwona. Ulatnia się gaz z magazynów Ukrainy [Витік газу з
українських сховищ] / I. Trusewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 04.01. –
Режим доступу : https://energia.rp.pl/gaz/art19254531-ulatnia-sie-gaz-z-magazynowukrainy.
Сьогодні ресурсів газу, накопичених Україною в підземних сховищах, вдвічі
менше, ніж рік тому. Підземні сховища газу (ПСГ) України є найбільшими в Європі.
Вони дозволяють зберігати до 31 млрд м3 природного газу. Рік тому, 2 січня, вони
зберігали 23,6 млрд м3. Цього року на 2 січня резерви становлять лише 43,6 % об’єму
– 13,54 млрд м3. Всього за вісім днів запаси ПСГ зменшилися на 4,4 %, або на 628 млн
кубометрів, про що свідчать дані на сайті держкомпанії «Оператор ГТС України».
ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ
Fronto linijoje gyvenančius ukrainiečius kankina dar viena neganda: negali
laistyti net savo daržų [Ще одна проблема турбує українців, які живуть на
передовій: вони навіть не можуть поливати городи] // Lietuvos rytas. – Vilniaus,
2022.
–
02.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/02/news/fronto-linijoje-gyvenanciusukrainiecius-kankina-dar-viena-neganda-negali-laistyti-net-savo-darzu-21916367.
Закриття шахт у зруйнованому війною Донбасі може призвести до справжньої
екологічної катастрофи. Вода у річці Комишуваха, яка є основним джерела прісної
води в зруйнованому війною регіоні Донбасу, набула тривожного оранжевого
кольору. У звіті Національного інституту стратегічних досліджень України за 2019 р.
йшлося, що хімічне забруднення від затоплених шахт становить «невідкладну
загрозу» для щонайменше 300 тис. людей на підконтрольних сепаратистам
територіях, а кожна четверта людина поблизу фронту війни вже не має надійного
джерела питної води.
ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ
Ukraine kappt die Stromverbindung nach Russland [Україна відключила
електроенергію від Росії] // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. –
26.01. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ukraine-konfliktkiew-kappt-stromverbindung-nach-russland-17753225.html.
Україна хоче відділитися від Росіїї в енергетичній політиці та підключитися до
центральноєвропейської електромережі. Генеральний директор державного оператора
електромереж України «Укренерго» В. Кудрицький заявив, що атомні, вугільні та
газові електростанції можуть гарантувати надійне постачання електроенергії та
централізованого опалення для 40 мільйонів жителів країни.
РЕЛІГІЯ
Łomanowski, Andrzej. Afrykański spór prawosławnych o Ukrainę
[Африканська суперечка православних за Україну] / A. Łomanowski //
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Rzeczpospolita.
–
Warsaw,
2022.
–
03.01.
–
Режим
доступу
https://www.rp.pl/kosciol/art19252301-afrykanski-spor-prawoslawnych-o-ukraine.

:

Російська Православна Церква (РПЦ) перенесла боротьбу проти незалежної
Православної Церкви України (ПЦУ) на інший континент. Частина духовенства
Олександрійського патріархату, заявивши про свою незгоду з позицією
Олександрійського патріарха Феодора, який у 2019 р. визнав ПЦУ, звернулася до
Патріарха Московського і всієї Русі Кирила, з проханням прийняти їх в лоно РПЦ.
Незалежні спостерігачі вважають, що дії Росії проти патріарха Феодора носять
особистий характер. Спалах люті в РПЦ був спровокований літургією, яку Феодор
відслужив у серпні з українським митрополитом Епіфанієм.
РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Ucrânia anuncia detenção de russo que acusa de planear ataque em Odessa
[Україна оголосила про арешт росіянина, якого звинувачують у підготовці
теракту в Одесі] // Público. – Lisboa, 2022. – 10.01. – Режим доступу :
https://www.publico.pt/2022/01/10/mundo/noticia/ucrania-anuncia-detencao-russoacusa-planear-ataque-odessa-1991385.
СБУ повідомила про арешт російського агента, підозрюваного у плануванні
нападів на найбільший в країні порт Одеси. Його головним завданням була
дестабілізація політичної ситуації в Одеській області шляхом терористичних та
диверсійних актів. Згідно з повідомленням СБУ, агент був затриманий під час спроби
завербувати людину для здійснення нападів.
СПОРТ
В Украине прошло мероприятие по случаю старта 10-дневного обратного
отсчета до начала зимней Олимпиады в Пекине [В Україні відбувся захід з
нагоди старту 10-и денного зворотного відліку до початку зимової Олімпіади в
Пекіні] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 29.01. – Режим доступу :
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0129/c31519-9951024.html.
Захід з нагоди старту 10-и денного зворотного відліку до початку зимових
Олімпійських ігор 2022 р. в Пекіні під назвою «Зимові Олімпійські ігри. Вперед
Пекін» відбувся у Києві. Заступник міністра Міністерства молоді та спорту України
А. Чесноков висловив сподівання, що зимові Олімпійські ігри в Пекіні дадуть
можливість Україні та Китаю ще більше зміцнити спортивні обміни та співпрацю.
Україну на Олімпіаді представлять 45 спортсменів.
СУСПІЛЬСТВО
El ministro de Cultura ucraniano carga contra Emily en París [Міністр
культури та інформаційної політики України розкритикував «Емілі в Парижі»]
// El Mundo. – Madrid, 2022. – 04.01. – Режим доступу :
https://www.elmundo.es/television/series/2022/01/04/61d4278521efa0847a8b45d0.html.
Міністр культури та інформаційної політики України О. Ткаченко
розкритикував серіал «Емілі в Парижі» за те, як він представляє українців. Політикові
не сподобалися окремі деталі другого сезону серіалу Netflix, який вийшов на
платформу 22 грудня 2021 р. У нових епізодах головна героїня Емілі відвідує уроки
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французької мови, де знайомиться з українкою Петрою (Дар’я Панченко). Петра
вчиняє грабіжку в магазині разом з Емілі і боїться, що її депортують. Крім того, вона
представлена як молода жінка з поганим смаком, коли справа доходить до одягу, на
відміну від більшості персонажів у картині.
***
Ukrainischer Minister bezeichnet «Emily in Paris» als „beleidigend“
[Український міністр назвав персонаж «Емілі в Парижі» «образливим»] // Die
Рresse.
–
Vienna,
2022.
–
05.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.diepresse.com/6081834/ukrainischer-minister-bezeichnet-emily-in-parisfigur-als-beleidigend?from rss.
Міністр культури та інформаційної політики України О. Ткаченко назвав
«карикатурним» зображення українки у серіалі «Емілі в Парижі», що виходить на
Netflix. Чиновник пообіцяв, що міністерство надішле свої зауваження керівництву
стрімінгової платформи.
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Trusewicz, Iwona. Więcej rezerw w skarbcu Ukrainy [Більше резервів у
скарбниці України] / I. Trusewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 07.01. –
Режим доступу : https://www.rp.pl/budzet-i-podatki/art19263181-wiecej-rezerw-wskarbcu-ukrainy.
Міжнародні золотовалютні резерви України зросли на 6 % до понад 30 млрд
дол. Це забезпечує імпорт країни протягом 4-х місяців. За даними Національного
банку України (НБУ), збільшення резервів відбулося за рахунок отримання Україною
зовнішнього фінансування та купівлі центральним банком іноземної валюти.
Міжнародні резерви України на кінець 2021 р. становили еквівалент 30,6 млрд дол.
Загалом у 2021 р. Україна отримала 11,2 млрд дол. із зовнішніх та внутрішніх джерел,
що майже збалансувало платежі за обслуговування та погашення державного боргу в
іноземних валютах (11,5 млрд дол.). Крім того, НБУ діяв відповідно до Стратегії
валютної інтервенції та скуповував наявні на ринку надлишки іноземної валюти для
поповнення міжнародних резервів, не стримуючи ринкової тенденції.
***
Angst vor Ukraine-Eskalation drückt Dax unter 15.000 Punkte [Ескалація
страху через Україну знизила Dax до 15 000 пунктів] // Die Рresse. – Vienna, 2022.
– 24.01. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6089934/angst-vor-ukraineeskalation-drueckt-dax-unter-15000-punkte?from rss.
Іноземні інвестори зупиняють проєкти з українським бізнесом. Вони також
побоюються різкого підвищення ставок Федеральної резервної системи США. Завмер
в очікуванні й ринок нерухомості, який показав суттєве зростання у 2021 р.
МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
ВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Laczynski, Michael. Eine Fluchtwelle aus der Ukraine können und wollen wir
uns nicht vorstellen [Ми не можемо і не хочемо уявляти собі хвилю біженців з
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України] / М. Laczynski // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 25.01. – Режим доступу :
https://www.diepresse.com/6089753/eine-fluchtwelle-aus-der-ukraine-koennen-undwollen-wir-uns-nicht-vorstellen?from rss.
На відміну від мігрантів, які застрягли на зовнішніх кордонах ЄС, громадянам
України дозволено в’їжджати до ЄС без віз. Чи скористаються вони цим правом,
залежить від шоураннерів політики безпеки в Москві та Вашингтоні.
ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Ukraine says soldier killed by separatists, warns Russia [В Україні заявили,
що одного військового було вбито в бою з промосковськими сепаратистами] //
Daily
Sabah.
–
Istanbul,
2022.
–
01.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.dailysabah.com/world/europe/ukraine-says-soldier-killed-by-separatistswarns-russia.
У своєму новорічному зверненні Президент України В. Зеленський сказав, що
припинення війни на сході залишається його «головною метою». 22 грудня 2021 р.
міжнародні спостерігачі заявили, що Росія та Україна домовилися відновити режим
припинення вогню, але вже наступного дня влада України та сепаратисти
звинуватили один одного у нових порушеннях.
***
Ukraine : un soldat tué dans l’Est sur fond de tensions avec la Russie
[Український військовий загинув на сході країни на тлі напруженості у
відносинах з Росією] // Le Figaro. – Paris, 2022. – 01.01. – Режим доступу :
https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-un-soldat-tue-dans-l-est-sur-fond-detensions-avec-la-russie-20220101.
Згідно з повідомленням ЗСУ, 1 січня на сході України загинув
військовослужбовець. Це перша смерть після встановлення нового режиму
припинення вогню у грудні 2021 р. воюючими сторонами.
***
От украинската граница Борел предупреди Русия да кротува [З
українського кордону Ж. Боррель порадив Росії заспокоїтися] // Дневник. – Sofia,
2022.
–
05.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.dnevnik.bg/evropa/2022/01/05/4300016_ot_ukrainskata_granica_borel_pr
edupredi_rusiia_da/.
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики політики безпеки Ж.
Боррель прибув на лінію фронту на сході України, відвідав блокпост і поговорив з
українськими військовими, щоб переконати Україну, що ЄС розуміє та поділяє
стурбованість новими військовими діями Росії.
***
Borrell vows EU’s ‘full support’ for Ukraine on frontline visit [Ж. Боррель
обіцяє «повну підтримку» ЄС під час прифронтового візиту] // The News. –
Islamabad,
2022.
–
06.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.thenews.com.pk/print/922827-borrell-vows-eu-s-full-support-for-ukraineon-frontline-visit.
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Верховний представник ЄС із зовнішньої політики політики безпеки Ж.
Боррель вперше відвідав Донбас і висловив рішучу підтримку Україні. На тлі
майбутніх переговорів з Росією Брюссель таким чином проводить свої «червоні
лінії».
***
Ghirardelli, Francesca. Ucraina. Ostaggi della non-guerra in Donbass [Україна.
Заручники не війни на Донбасі] / F. Ghirardelli // Avvenire. – Milano, 2022. – 08.01.
– Режим доступу : https://www.dailysabah.com/world/europe/russia-demandsnatosecurity-deal-ahead-of-us-talks-over-ukraine.
У грудні 2021 р. кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі
збільшилася вп’ятеро. Автор італійського видання пише, що західні дипломати
докладають зусиль, щоб уникнути повторення того, що сталося у 2014 р., коли
Україна втратила Крим, та уникнути нового спалаху війни.
***
Bartkiewicz, Artur. Ukraina: Zełenski deklaruje gotowość do zakończenia
wojny w Donbasie [Україна: В. Зеленський заявив про готовність припинити
війну на Донбасі] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 11.01. –
Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art19273671-ukraina-zelenskideklaruje-gotowosc-do-zakonczenia-wojny-w-donbasie.
Президент України В. Зеленський заявив під час цьогорічного саміту лідерів
України, Росії, Франції та Німеччини, що Україна готова прийняти «необхідні
рішення» для припинення війни на сході України. Керівник Офісу Президента
України А. Єрмак зазначив, що Україна хоче домовитися про такі кроки, як
припинення вогню на сході країни та обмін полоненими між протиборчими
сторонами. Росія неформально підтримує сепаратистів Донбасу, хоча офіційно
заперечує свою причетність до конфлікту.
***
Lezárná a Donyec-medencei konfliktust Zelenszkij [В. Зеленський хоче
покласти край конфлікту на Донбасі] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 11.01.
– Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/lezarna-a-donyecmedencei-konfliktust-zelenszkij.
Президент України В. Зеленський заявив, що настав час для змістовних
переговорів щодо припинення збройного конфлікту на Донбасі й Україна готова
зробити необхідні кроки на черговому саміті «нормандської четвірки» за участі
України, Росії, Франції та Німеччини. Як повідомляє пресслужба президента, про це
В. Зеленський говорив з дипломатичними радниками канцлера Німеччини Є.
Пльотнером і президента Франції Е. Бонном. Під час зустрічі відбувся обмін думками
щодо мирного врегулювання російсько-українського конфлікту та кроків, які
вживаються для пом’якшення ситуації на українському кордоні.
***
Rusijos politologas: Maskva ir Vašingtonas veikia išvien spausdami V. Zelenskį
[Російський політолог: Москва і Вашингтон працюють разом, щоб тиснути на
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Зеленського] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 21.01. – Режим доступу :
https://www.lrytas.lt/pasaulis/konfliktai-ir-saugumas/2022/01/21/news/rusijospolitologas-maskva-ir-vasingtonas-veikia-isvien-spausdami-v-zelenski-22130276.
Російський політолог А. Іларіонов вважає, що між президентом США
Д. Байденом і президентом Росії В. Путіним є домовленості про те, як вплинути на
Президента України В. Зеленського, щоб він погодився на виконання Мінських
домовленостей. Політолог вважає, що шантаж у війні – це спроба змусити Україну їх
виконувати, а а реалізація Мінських домовленостей була б рівносильна геополітичній
катастрофі, оскільки Україні доведеться відмовитися від орієнтації на Захід, НАТО,
ЄС і повернути під вплив Росії.
***
Ukrajna: Moszkva harci eszközöket szállított a Donyec-medencébe [Україна:
Москва постачає бойову техніку на Донбас] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. –
21.01. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/ukrajna-moszkvaharci-eszkozoket-szallitott-a-donyec-medencebe.
Росія перекинула в окуповані райони Донбасу кілька танків, гармат, іншої зброї
та боєприпасів, у тому числі артилерію, а також 7 тис. тонн палива. Крім того, за
даними української військової розвідки, в Росії активно вербують найманців, яких
після інтенсивних тренувань відправляють на Донбас.
***
Jenkins, Simon. A measure of autonomy in eastern Ukraine is the only way out
of this crisis [Єдиним виходом із цієї кризи є автономія на сході України] / S.
Jenkins // The Guardian. – London, 2022. – 24.01. – Режим доступу :
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jan/24/autonomy-eastern-ukrainecrisis-nato-russia-minsk.
На думку автора, відносини між Україною та Росією дуже складні, особливо
після анексії Криму, а війна на Донбасі теж не додає оптимізму. В. Путін заявляє, що
хоче реалізувати Мінські угоди 2015 р., які вимагають автономії частини Донбасу,
зазначивши, що відійде від кордонів України, якщо буде надана автономія частині
Донбасу.
ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Sheffield, Carrie. Biden must stop Germany undermining him on Ukraine over
Russia’s gas [Д. Байден повинен натиснути на Німеччину щодо України через
російський газ] / C. Sheffield // New York Post. – New York, 2022. – 03.01. – Режим
доступу : https://nypost.com/2022/01/03/biden-must-stop-germany-undermining-himon-ukraine-over-gas/.
Російські війська біля кордону України, але замість того, щоб дати відсіч
В. Путіну через санкції проти проєкту газопроводу «Північний потік-2», Німеччина
продовжує заспокоювати всіх та ставить під загрозу Україну. Зокрема, президент
США Д. Байден, скасувавши санкції щодо «Північного потоку-2» і не чинивши
більшого тиску на безрозсудну Німеччину, фактично дозволяє економічне вторгнення
в Україну, Польщу та решту Європи.
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***
Episkopos, Mark. Іs Russia Preparing for War Against Ukraine? [Росія
готується до війни проти України?] / М. Episkopos // The National Interest. –
Washington,
2022.
–
05.01.
–
Режим
доступу
:
https://nationalinterest.org/blog/reboot/russia-preparing-war-against-ukraine-199006.
Як пише для «The National Interest» американський експерт з національної
безпеки М. Епіскопос, за оцінками української військової розвідки зараз на кордоні з
Україною перебувають 94 тис. російських військових. Експерт наголошує, що в той
час, коли Україна і США б’ють тривогу щодо потенційного сценарію вторгнення
Росії в Україну, адміністрація Д. Байдена не розглядає військову відповідь США у
разі російського вторгнення в Україну. Натомість Вашингтон готує найсуворіший
пакет санкцій, включаючи подальші обмеження на продаж російських облігацій та
заходи, спрямовані на відключення Росії від глобальної системи транзакцій SWIFT.
***
Zsuzsanna, Végh. Üzenjük Brüsszelnek [Відправимо повідомлення до
Брюсселя] / V. Zsuzsanna // Nepszava. – Budapest, 2022. – 06.01. – Режим доступу :
https://www.nepszava.hu/3142474_uzenjuk-brusszelnek.
В рамках нерепрезентативного дослідження «Директиви європейської політики
для країн Вишеградської групи» угорські дослідники запитали угорську
зовнішньополітичну спільноту про продовження санкцій, запроваджених ЄС щодо
Росії у відповідь на її агресію проти України. 73 % респондентів вважають, що санкції
слід зберігати доти, поки не буде досягнуто згоди між Україною та Росією, але лише
64 % підтримають їх доти, поки Росія не піде з території України, включаючи Крим.
***
Miller, Chris. Russia Thinks America Is Bluffing [Росія вважає, що Америка
блефує] / C. Miller // Foreign Affairs. – Washington, 2022. – 10.01. – Режим доступу :
https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2022-01-10/russia-thinks-americabluffing.
Директор
Євразійської
програми
американського
Інституту
зовнішньополітичних досліджень К. Міллер на сторінках журналу «Foreign Affairs»
пише, що для стримання вторгнення Росії в Україну, позиція Вашингтона має бути
жорсткішою, зокрема США можуть знищити зв’язки Росії зі світовою фінансовою
системою. К. Міллер наголошує, що реалізація будь-якого з цих заходів дорого
обійшлася б союзникам у Європі, зокрема безпосередньо зачепить Китай,
найбільшого споживача російських товарів, і це може призвести до ускладнень, яких
адміністрація Д. Байдена воліла б уникнути.
***
Амерички сенатори припремају санкције Путину [Сенатори США готують
санкції проти В. Путіна] // Политика. – Belgrad, 2022. – 12.01. – Режим доступу :
https://www.politika.rs/scc/clanak/496858/Americki-senatori-pripremaju-sankcijePutinu.
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Американські сенатори з рядів демократів представили проєкт закону про
введення комплексних санкцій проти вищих урядових і військових посадовців Росії, у
тому числі президента Росії В. Путіна. Українська влада, а також численні західні
політики говорять про можливість російського наступу на Україну, хоча Росія
категорично відкидає всі звинувачення, стверджуючи, що не має наміру ні на кого
нападати.
***
Patteson, Callie. Senate to debate dueling Russia sanctions in case of Ukraine
invasion [Сенат обговорює санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну] / C.
Patteson // New York Post. – New York, 2022. – 12.01. – Режим доступу :
https://nypost.com/2022/01/12/senate-to-debate-dueling-russia-sanctions-bills/.
Демократи в Сенаті оприлюднили новий пакет, підтриманих Білим домом,
санкцій проти Росії, які будуть запроваджені, якщо вона вирішить вторгнутися в
Україну. Санкції будуть спрямовані на Росію через «Північний потік-2» –
завершений, але ще не запущений газопровід, який з’єднує Росію та Німеччину.
Законодавство також запровадить санкції проти вищих російських військових і
урядових лідерів, включаючи президента В. Путіна, а також ряд фінансових установ.
***
US lawmakers introduce bill to sanction Russia if it invades Ukraine
[Законодавці США представили законопроєкт про санкції проти Росії у разі її
вторгнення в Україну] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 12.01. – Режим доступу :
https://www.dailysabah.com/world/europe/us-lawmakers-introduce-bill-to-sanctionrussia-if-it-invades-ukraine.
Демократи Сенату США представили законопроєкт про санкції проти Росії у
разі її повторного вторгнення до України. Документ спрямований на запровадження
санкцій щодо російського банківського сектора та високопоставлених військових і
державних чиновників у разі ескалації ворожих дій Росії проти України.
***
Сенатори в САЩ представиха санкции срещу Путин, министри и банки
[Американські сенатори введуть санкції проти В. Путіна, міністрів і банків] //
Дневник.
–
Sofia,
2022.
–
13.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/01/13/4302357_senatori_v_sasht_predstaviha_sank
cii_sreshtu_putin/.
Після перших переговорів Ради НАТО-Росія американські сенатори
представили в Брюсселі законопроєкт про санкції, який демонструє, що Сенат у
Вашингтоні не бездіяльний і готовий допомогти Білому дому. Санкції можуть бути
спровоковані не лише прямим військовим втручанням Росії, а й фейковими
російськими структурами «чи іншою дестабілізуючою агресією проти України».
Пропозиція передбачає активацію санкцій президентом США Д. Байденом у разі
вторгнення Росії в Україну.
***
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JAV senatoriai rengia sankcijas Rusijos įsiveržimo į Ukrainą atvejui [Сенатори
США готують санкції за вторгнення Росії в Україну] // Lietuvos rytas. – Vilniaus,
2022.
–
13.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/13/news/jav-senatoriai-rengia-sankcijasrusijos-isiverzimo-i-ukraina-atvejui-22044936.
Голова Комітету з міжнародних відносин Сенату США Р. Менендес разом з 25
іншими демократами представили проєкт закону про захист суверенітету України, що
передбачає нові санкції проти РФ та додаткову підтримку України. Американські
сенатори від Демократичної партії президента Д. Байдена погрожують серйозними
наслідками, якщо Росія вторгнеться в Україну, включаючи санкції проти президента
В. Путіна і російських банків, а також наданям додаткової військової допомоги
Україні у розмірі 500 млн дол. Речниця Ради національної безпеки Е. Хорн зазначила,
що адміністрація підтримує законопроєкт Р. Менендеса, оскільки він передбачає
«високу ціну для російської економіки».
***
Újabb fél évvel hosszabbította meg az EU az Oroszország elleni gazdasági
szankciókat [ЄС продовжив економічні санкції проти Росії] // Nepszava. –
Budapest,
2022.
–
13.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.nepszava.hu/3143261_europa-tanacs-a-magyar-kormanynak-fel-kellhagynia-az-lmbt-kozosseghez-tartozok-jogainak-csorbitasaval.
За відсутності прогресу в реалізації Мінських угод ЄС продовжив свої
економічні обмежувальні заходи проти Росії ще на шість місяців. Розширені
економічні санкції включають заборону на експорт та імпорт озброєнь, експорт
товарів подвійного призначення для військових цілей або російським військовим
користувачам, а також обмеження доступу Росії до деяких, так званих, чутливих
технологій та послуг для видобутку і розвідки нафти.
***
EU extends Russia sanctions over Ukraine peace deal failures [ЄС продовжив
санкції проти Росії через провал мирної угоди щодо України] // Japan today. –
Tokyo, 2022. – 13.01. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/world/euextends-russia-sanctions-over-ukraine-peace-deal-failures.
ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на шість місяців за невиконання
зобов’язань щодо Мінських домовленостей на тлі побоювань, що Росія може
готуватися до вторгнення в Україну. Ці заходи є частиною багатьох санкцій щодо
Росії після того, як вона анексувала Кримський півострів у 2014 р.
***
Sanktions-Gesetz zu Nord Stream 2 scheitert im US-Senat [Законопроєкт про
санкції щодо «Північного потоку-2» провалений у Сенаті США] // Die Рresse. –
Vienna,
2022.
–
14.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.diepresse.com/6085324/sanktions-gesetz-zu-nord-stream-2-scheitert-imus-senat?from rss.
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Республіканці в Сенаті США провалили законопроєкт про посилення санкцій
через німецько-російський газопровід «Північний потік-2». Деякі сенатори з рядів
демократів також проголосували разом із своїми колегами-республіканцями. Перед
голосуванням Білий дім повторив, що уряд Д. Байдена виступає проти посилення
санкцій щодо газогону «Північний потік-2». Автор вважає, що прийняття закону
послужить лише підриву єдності між європейськими союзниками у вирішальний
момент, коли потрібен єдиний фронт у відповідь на агресію Росії проти України.
***
Шумов, Тихомир. САЩ няма да налагат повторни санкции на «Северен
поток 2» [США не будуть вводити повторні санкції щодо «Північного потоку-2»]
/ Т. Шумов // Факти. – Sofia, 2022. – 14.01. – Режим доступу :
https://fakti.bg/world/644667-sasht-nama-da-nalagat-povtorni-sankcii-na-severenpotok-2.
Демократи Сенату відхилили законопроєкт сенатора-республіканця Т. Круза
про повторне введення санкцій щодо проєкту «Північний потік-2». Перед
голосуванням Т. Круз сказав, що «якщо його законопроєкт не буде ухвалено»,
Україна ризикує бути «стерта з карти». Міністерка оборони Німеччини К. Ламбрехт
попередила не використовувати спірний газопровід «Північний потік-2» як розмінну
монету в спробі врегулювати конфлікт між Україною і Росією.
***
US-Republikaner scheitern mit schärferen Nord-Stream-2-Sanktionen
[Американські республіканці потерпіли крах щодо запровадження жорсткіших
санкцій проти «Північного потоку-2»] // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am
Main, 2022. – 14.01. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/usrepublikaner-scheitern-mit-mehr-nord-stream-2-sanktionen-17730928.html.
Республіканці в Сенаті США провалили законопроєкт про посилення санкцій
щодо німецько-російського газопроводу «Північний потік-2», який має доставляти газ
з Росії до Німеччини в обхід України. Однією з цілей проєкту, започаткованого
сенатором Т. Крузом, було позбавити президента Д. Байдена можливості зняття
санкцій США щодо «Північного потоку-2» з міркувань національної безпеки.
***
Súlyos szankciókat vetne ki London és a NATO egy orosz invázió esetén
[Лондон і НАТО запровадять суворі санкції проти російського вторгнення] //
Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 14.01. – Режим доступу :
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/sulyos-szankciokat-vetne-ki-london-es-anato-egy-orosz-invazio-eseten.
Британський прем’єр-міністр генеральний секретар НАТО погодилися з тим,
що, якщо Росія дійсно візьме на себе зобов’язання вторгнутися в Україну, за цим
повинні послідувати суворі економічні санкції. Однак, за словами чиновника з
Даунінг-стріт, Б. Джонсон і Є. Столтенберг назвали перебування російських
військових біля українського кордону серйозним занепокоєнням. Вони також
наголосили, що Росія може досягти зняття напруженості лише шляхом змістовних
переговорів.
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***
Рашевић, Митриновић. Сенат није усвојио санкције „Северном току 2”
[Сенат не затвердив санкції щодо «Північного потоку-2»] / М. Рашевић //
Политика.
–
Belgrad,
2022.
–
15.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.politika.rs/scc/clanak/497079/Senat-nije-usvojio-sankcije-Severnom-toku2.
Законопроєкт щодо санкцій проти компанії, яка управляє газопроводом
«Північний потік-2», не пройшов в Сенаті США. ЗМІ згадують, що інші санкції
будуть включати провідних російських урядовців і військових, а також фінансові
установи. Пропозиція щодо включення до списку В. Путіна, як передбачається, була
зроблена як захід для «запобігання ворожим діям Росії проти України». Наразі
невідомо, коли буде проголосовано за цю пропозицію, що, згідно з повідомленнями з
Кремля, означатиме припинення будь-яких комунікацій з США.
***
Žiniasklaida: JAV ir ES atsisakė sankcijų varianto, apimančio Rusijos
atjungimą nuo SWIFT [ЗМІ: США та ЄС відмовляються від санкцій, щоб
відключити Росію від SWIFT] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 17.01. – Режим
доступу : https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/01/17/news/ziniasklaida-javir-es-atsisake-sankciju-varianto-apimancio-rusijos-atjungima-nuo-swift-22090436.
ЄС і США вирішили відмовитися від ідеї можливих нових санкцій проти Росії,
щоб відключити банки країни від міжнародної платіжної мережі SWIFT. За даними
видання, такий варіант санкцій виявився занадто болючим для ініціаторів можливих
нових санкцій. Запровадження такого пакету санкцій дестабілізує світові фінансові
ринки в короткостроковій перспективі та сприятиме розвитку альтернативної
платіжної системи, де західні країни не будуть домінувати.
***
Frühauf, Markus. Warum ein Swift-Ausschluss Russlands ein zweischneidiges
Schwert ist [Чому відключення Росії від SWIFT є двосічним мечем] / M. Frühauf //
Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 17.01. – Режим доступу :
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/swift-ausschluss-russlands-waere-einzweischneidiges-schwert-17736220.html.
Західні політики агітують за виключення Росії з глобальної платіжної системи
Swift, якщо Росія атакує Україну. Порівняння варіюються від «найгострішого меча»
до «фінансової атомної бомби». За словами автора, виключення з системи SWIFT
вдарить по економіці Росії, але це також торкнеться ЄС і особливо Німеччини як
важливого торгового партнера Росії. Мережа SWIFT заявила, що є нейтральною і
працює на благо своїх користувачів.
***
Smolar, Piotr. Ukraine : les Etats-Unis et l’Europe en quête de sanctions face à
la menace russe [Україна: США та Європа в пошуках санкцій перед обличчям
російської загрози] / P. Smolar // Le Monde. – Paris, 2022. – 19.01. – Режим доступу
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: https://www.lemonde.fr/international/article/2022/01/19/les-etats-unis-et-l-europe-enquete-de-sanctions-face-a-la-menace-russe_6110083_3210.html.
Автор вважає, що якщо Росія вирішть, то у неї є багато військових варіантів
для удару по Україні. Він наголошує, що Сполучені Штати та європейці, зі свого
боку, мають широкий спектр економічних санкцій, які необхідно узгодити, зокрема
Вашингтон заявляє, що виступає за «жорсткі» заходи у разі агресії проти України, а
європейці побоюються наслідків для свого бізнесу.
***
Украински депутати са санкционирани за подготовка с Москва на
проруско правителство в Киев [Українських депутатів піддали санкціям за
створення проросійського уряду в Києві за підтримки Москви] // Дневник. –
Sofia,
2022.
–
21.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/01/21/4305162_ukrainski_deputati_sa_sankcionira
ni_za_podgotovka_s/.
Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти
чотирьох українських політиків, діяльність яких пов’язується з інтересами Росії.
Зокрема, санкції запроваджені проти народних депутатів України від ОПЗЖ Т. Козака
й О. Волошина.
***
Стайков, Анатоли. Зеленски налага санкции на руски компании
[В. Зеленський вводить санкції проти російських компаній] / А. Стайков //
Факти. – Sofia, 2022. – 22.01. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/646853zelenski-nalaga-sankcii-na-ruski-kompanii.
Президент України В. Зеленський підписав указ, яким вводить в дію рішення
Ради національної безпеки і оборони про введення санкцій проти кількох російських
компаній і фізичних осіб. Санкції введені терміном на 5 років і передбачають
блокування активів, призупинення фінансових операцій та запобігання виведенню
капіталу з України
***
Шумов, Тихомир. Блинкън отхвърли идеята за санкции срещу Русия сега
[Е. Блінкен відкинув ідею санкцій проти Росії зараз] / Т. Шумов // Факти. – Sofia,
2022. – 23.01. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/647214-blinkan-othvarliideata-za-sankcii-sreshtu-rusia-sega.
Держсекретар США Е. Блінкен відкинув ідею введення економічних санкцій
проти Росії, пояснивши, що це підірве здатність Заходу стримувати можливу
російську агресію в Україні. За словами держсекретаря США, це призведе до втрати
«стримуючого ефекту».
***
Gallardo, Cristina. Boris Johnson urges EU to get a move on with Ukraine
response [Борис Джонсон закликав ЄС продовжити діяти у відповідь щодо дій
проти України] / C. Gallardo // POLITICO. – Brussels, 2022. – 25.01. – Режим
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доступу
:
https://www.politico.eu/article/boris-johnson-urges-eu-to-finalize-itsresponse-to-russian-aggression-of-ukraine/.
Прем’єр-міністр Великої Британії Б. Джонсон закликав Брюссель надати свою
відповідь на російську агресію щодо України, щоб виступити єдиним фронтом з
Лондоном і Вашингтоном. У заяві в парламенті Великобританії прем’єр-міністр
сказав, що його країна має пакет санкцій проти Росії, «готовий до застосування», але
закликав лідерів ЄС вирішити внутрішні розбіжності щодо їх відповіді Росії.
Президент Франції Е. Макрон прямує до Берліна, щоб обговорити з канцлером
Німеччини О. Шольцом спільну позицію щодо санкцій.
***
Байдън след 80 мин. разговор с лидери от Европа: Имаме тотално
единство за Русия [Д. Байден після 80-и хвилин розмови з європейськими
лідерами: Ми маємо повну єдність щодо Росії] // Дневник. – Sofia, 2022. – 25.01. –
Режим
доступу
:
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/01/25/4305918_baidun_sled_80_min_razgovor_s_li
deri_ot_evropa_imame/.
Президент США Д. Байден провів відеозустрічі з лідерами кількох країн
Європи, ЄС та НАТО щодо стримування нападу Росії на Україну. Лідери
«погодилися, що міжнародна єдність важлива перед обличчям зростаючої ворожості
Росії». Переговори були зосереджені на підготовці до «суворих економічних санкцій»
і пошуку шляхів «посилення східного флангу НАТО».
***
Boffe, Daniel. UK warns of ‘unprecedented sanctions’ against Russia as Biden
says west is united on Ukraine [Великобританія попереджає про «безпрецедентні
санкції» проти Росії, оскільки Д. Байден вважає, що Захід об’єднаний в питанні
щодо України] / D. Boffe // The Guardian. – London, 2022. – 25.01. – Режим доступу
: https://www.theguardian.com/world/2022/jan/25/us-uk-and-europe-totally-united-inthe-face-of-russia-threat-to-ukraine-biden-says.
Президент США Д. Байден заявив про «повну одностайність» з європейськими
лідерами щодо України. Під час переговорів західні держави погодилися на
«безпрецедентні» санкції проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну. В
переговорах до США та Великобританії приєдналися лідери Франції, Німеччини,
Італії, Польщі та ін.
***
Biden threatens Putin with personal sanctions over Ukraine [Д. Байден
погрожує В. Путіну персональними санкціями в її діях проти України] // Herald
Sun.
–
Melbourne,
2022.
–
26.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/russia-says-us-troop-alertescalating-tensions/news-story/6a5894d9e463f09a73f50b9524499afb.
Сполучені Штати попередили Росію про санкції, включаючи заходи,
спрямовані особисто на преидента Росії В. Путіна, оскільки російські війська, які
зосереджені навколо України, почали нові навчання. Попереджаючи, що це призведе
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до «величезних наслідків» і навіть «змінить світ», президент США Д. Байден заявив,
що розгляне можливість введення прямих санкцій проти В. Путіна.
***
Gijs, Camille. UK ‘not ruling out’ sanctions against Putin amid Ukraine
tensions [Велика Британія «не виключає» санкції проти В. Путіна на тлі
напруженості в Україні] / C. Gijs // POLITICO. – Brussels, 2022. – 26.01. – Режим
доступу : https://www.politico.eu/article/uk-not-ruling-out-sanctions-against-putin/.
Міністерка закордонних справ Великобританії Л. Трасс заявила, що Велика
Британія не виключає введення персональних санкцій щодо президента Росії В.
Путіна, якщо Росія спробує вторгнутися в Україну. Вона пообіцяла підготувати нове
законодавство, щоб зробити режим санкцій жорсткішим, націлених на більше
компаній та фізичних осіб у Росії. Прем’єр-міністр Великої Британії Б. Джонсон у
зверненні до депутатів назвав цей план «сильним пакетом санкцій». Коментарі Л.
Трасс перегукуються з попередньою заявою президента США Д. Байдена, який
напередодні заявив, що у разі нападу Росії на Україну може ввести персональні
санкції проти В. Путіна.
***
Slawson, Nicola. First Thing: Biden threatens Putin with personal sanctions
over Ukraine [Перше: Д. Байден погрожує В. Путіну персональними санкціями
щодо України] / N. Slawson // The Guardian. – London, 2022. – 26.01. – Режим
доступу
:
https://www.theguardian.com/us-news/2022/jan/26/first-thing-bidenthreatens-putin-with-personal-sanctions-over-ukraine.
США попередили Росію про можливіі санкції, включаючи заходи, спрямовані
особисто проти В. Путіна, оскільки російські війська, які зосереджені навколо
України, почали нові навчання. Ризик російського вторгнення в Україну
«залишається ймовірним».
***
Ukraine news – live: US and UK could personally sanction Putin over invasion
as Russia holds military drills [Новини України – у прямому ефірі: США та
Великобританія можуть накласти санкції особисто на В. Путіна через можливе
вторгнення, оскільки Росія проводить військові навчання] // The Independent. –
London,
2022.
–
26.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-ukraine-news-sanctionsputin-live-b2000770.html.
Президент США Д. Байден заявив, що розгляне персональні санкції проти
президента Росії В. Путіна, якщо Росія вторгнеться в Україну. Росія звинуватила
США в «ескалації напруженості» з цього приводу і заперечує плани вторгнутись в
Україну.
***
Шпанија ће подржати санкције ако Русија нападне Украјину [Іспанія
підтримає санкції, якщо Росія атакує Україну] // Политика. – Belgrad, 2022. –
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26.01. – Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/497935/Spanija-cepodrzati-sankcije-ako-Rusija-napadne-Ukrajinu.
Міністр закордонних справ Іспанії Х. М. Альбарес заявив, що Мадрид
підтримає «потужний пакет» економічних заходів проти Росії, якщо вона почне
військові дії проти України. Іспанія попередила громадян про утримання від поїздок в
Україну, окрім екстрених, але оголосила, що не буде евакуювати більше 500 громадян
з України.
***
Sabbagh, Dan. Anti-corruption campaigner calls on UK to target oligarchs close
to Putin [Борець з корупцією закликав Великобританію націлюватись на
олігархів, близьких до В. Путіна] / D. Sabbagh // The Guardian. – London, 2022. –
31.01. – Режим доступу : https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jan/31/anticorruption-campaigner-bill-browder-uk-oligarchs-putin.
Англійський борець з корупцією Б. Браудер закликав Британію ввести
економічні санкції проти російських олігархів, близьких до президента В. Путіна, щоб
зупинити будь-яке вторгнення в Україну. Політик зазначив, що це є найефективнішим
способом зупинити вторгнення в Україну, а Великобританії не потрібно чекати і
дивитися, чи почнеться війна, а діяти негайно.
***
Britain preparing new Russia sanctions law [Британія готує новий закон про
санкції проти Росії] // The News. – Islamabad, 2022. – 31.01. – Режим доступу :
https://www.thenews.com.pk/print/929490-britain-preparing-new-russia-sanctionslaw.
Велика Британія оприлюднить новий закон про санкції наступного тижня.
Санкції вразять «ширший спектр» російської економіки, що дозволить стримати
Росію від вторгнення в Україну.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Rankin, Jennifer. EU’s top diplomat visits Ukraine frontline in show of
solidarity [Головний дипломат ЄС відвідав Україну на передовій на знак
солідарності] / J. Rankin // The Guardian. – London, 2022. – 04.01. – Режим доступу
: https://www.theguardian.com/world/2022/jan/04/eu-top-diplomat-ukraine-frontlineshow-solidarity-russia.
Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Ж.
Боррель в ході візиту в Україну відвідав Донбас. Під час поїздки його супроводжував
міністр закордонних справ України Д. Кулеба. Після візиту на Донбас Ж. Боррель
відвідав Київ, де зустрівся з представниками української влади. Він продемонстрував
солідарность з Україною, яка прагне приєднатися до НАТО та ЄС.
***
ES nesekos ASV paraugam un neizvedīs diplomātu ģimenes no Ukrainas [ЄС не
буде наслідувати приклад США і не висилатиме родини дипломатів з України] //
Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīga, 2022. – 04.01. – Режим доступу :
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https://nra.lv/pasaule/370023-es-nesekos-asv-paraugam-un-neizvedis-diplomatugimenes-no-ukrainas.htm.
Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і
політики безпеки Ж. Боррель під час відеоконференції міністрів закордонних справ
ЄС з держсекретарем США Е. Блінкеном заявив, що сім’ї дипломатів ЄС не покинуть
Україну, поки тривають переговори з Росією.
***
Češi stojí při Ukrajincích, Rusko odradíme od agrese, ujistil Lipavský
ukrajinského ministra [Чехи стоять на боці українців, ми будемо відмовляти
Росію від агресії, запевнив Ліпавський українського міністра] // Aktualne.cz. –
Praha,
2022.
–
04.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.aktualne.cz/autori/ctk/l~i:author:155/.
Міністр закордонних справ України Д. Кулеба та глава чеської дипломатії Я.
Ліпавський домовилися про спільні кроки, щоб відмовити Росію від подальшої
агресії. Міністри також обговорили підготовку Чехії до головування в Раді ЄС у
другій половині 2022 р. Чеський міністр запевнив Д. Кулебу, що європейська
інтеграція України буде важливим пріоритетом чеського головування в Раді ЄС.
***
Атанасова, Мария. Борел е на посещение в Украйна [Ж. Боррель відвідав
Україну] / М. Атанасова // Факти. – Sofia, 2022. – 05.01. – Режим доступу :
https://fakti.bg/world/642255-borel-e-na-poseshtenie-v-ukraina.
Глава європейської дипломатії Ж. Боррель під час візиту на Донбас ще раз
задекларував підтримку ЄС України та нагадав, що будь-яка агресія Росії матиме
високу ціну. Як підкреслив Ж. Боррель, безпека в Європі і в Україні – це «питання,
яке першою чергою стосується саме українців та європейців і не може вирішуватися
без них».
***
Bartkiewicz, Artur. Ukraina: Szef unijnej dyplomacji pojawił się na linii frontu
[Україна: Глава дипломатії ЄС відвідав лінію фронту] / A. Bartkiewicz //
Rzeczpospolita.
–
Warsaw,
2022.
–
05.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.rp.pl/dyplomacja/art19257291-ukraina-szef-unijnej-dyplomacji-pojawilsie-na-linii-frontu.
Глава дипломатії ЄС Ж. Боррель відвідав лінію фронту на сході України, де з
2014 р. триває конфлікт між українською армією та проросійськими сепаратистами. В
Україні сприймають візит Ж. Борреля як знак солідарності Брюсселя з Києвом перед
загрозою військового зіткнення з Москвою. Ж. Боррель став першим Верховним
представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки, який з’явився в зоні
конфлікту на сході України. Міністр закордонних справ України Д. Кулеба, який
супроводжував Ж. Борреля під час візиту, вважає, що Україна має найвищу з 2014 р.
підтримку ЄС проти російської агресії.
***
67

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
«Україна у відгуках зарубіжної преси»

1–31 січня 2022 р.

EU vows ‘‘full support’’ for Ukraine: Borrell during visit [Ж. Боррель під час
візиту запевнив Україну в «повній підтримці»] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. –
05.01. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/world/europe/eu-vows-fullsupport-for-ukraine-borrell-during-visit.
Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики
безпеки Ж. Боррель утретє здійснив візит до України на запрошення міністра
закордонних справ Д. Кулеби і вперше відвідав лінію розмежування в Луганській
області. Під час візиту Ж. Боррель наголосив, що Європейський Союз залишається
найбільш надійним партнером України в ці критичні часи та підтвердив, що ЄС
продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України в контексті
військового нарощування військ Росії вздовж кордонів України.
***
Borrell vows EU’s ‘full support’ for Ukraine on frontline visit [Ж. Боррель
обіцяє Україні «повну підтримку» з боку ЄС під час прифронтового візиту] //
Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 06.01. – Режим доступу :
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/borrell-vows-eus-full-support-forukraine-on-frontline-visit/news-story/7c1e0f7bc7a9ab4ff04f7d4f766bd3bc.
Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і
політики безпеки Ж. Боррель прилетів до України і вперше відвідав зону бойових дій
на Донбасі. Візит глави європейської дипломатії має на меті засвідчити підтримку
Української держави з боку Євросоюзу на тлі агресивних дій Російської Федерації.
***
Dócza, Edith Krisztina. Josep Borrell: „Nincs itt az ideje az új Jaltának” [Ж.
Боррель: «Не час для нової Ялти»] / Е. К. Dócza // Magyar Nemzet. – Budapest,
2022. – 06.01. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/josepborrell-nincs-itt-az-ideje-az-uj-jaltanak.
Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і
політики безпеки Ж. Боррель розпочав свій дводенний візит до України напередодні
американо-російських переговорів. Верховний представник ЄС запевнив, що ЄС
виступає за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни і поскаржився,
що ні Європейський Союз, ні Україна не були запрошені на двосторонні переговори
між США та Росією.
***
Украина и ЕС обсудили сотрудничество и вопросы безопасности [Україна
та ЄС обговорили співпрацю та питання безпеки] // Жэньминь жибао. – Пекін,
2022. – 07.01. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0107/c315199942240.html.
В Україні відбулася зустріч Високого представника Європейського Союзу із
закордонних справ та політики безпеки Ж. Борреля та прем’єр-міністра України Д.
Шмигаля, на якій сторони обговорили актуальні питання співпраці між Києвом та
Брюсселем, а також ситуацію з безпекою. Прем’єр запевнив Ж. Борреля, що за
підтримки ЄС Україна продовжить проводити важливі структурні реформи заради
68

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
«Україна у відгуках зарубіжної преси»

1–31 січня 2022 р.

благополуччя своїх громадян. Серед іншого, йдеться про реформи у таких сферах як
правосуддя, енергетика, приватизація та корпоратизація.
***
Moritz, Hans-Jürgen. Putins toxisches Ukraine-Spiel: Der Protest der EU
kommt einem Zwergenaufstand gleich [Отруйна гра Путіна в Україні: протест ЄС
рівнозначний повстанню карликів] / H. Moritz // Focus. – Berlin, 2022. – 07.01. –
Режим доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/kommentar-von-hans-juergenmoritz-putins-toxisches-ukraine-spiel-der-protest-der-eu-kommt-einemzwergenaufstand-gleich_id_35805406.html.
На думку журналіста видання Г.-Ю. Моріца, політика Брюсселя щодо України
складається з «безпорадних жестів» і здебільшого порожніх обіцянок. зокрема,
головний дипломат ЄС Ж. Боррель розкрив лише плани ЄС щодо консультування,
навчання українських офіцерів та фінансової підтримки української армії в боротьбі з
кібератаками.
***
Rankin, Jennifer. Russia says talks with Nato over Ukraine are hitting a dead
end [Росія вважає, що переговори з НАТО щодо України зайшли у глухий кут] /
J. Rankin // The Guardian. – London, 2022. – 13.01. – Режим доступу :
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/13/russia-says-talks-with-nato-overukraine-are-hitting-a-dead-end.
Росія заявила, що зайшла в «глухий кут» у своїх зусиллях переконати Захід
заборонити Україні приєднатися до НАТО і відмовитися від розширення Альянсу в
Європі. Міністр закордонних справ Польщі З. Рау закликав до мирного вирішення
проблеми щодо України.
***
Gutschker, Thomas. Verhandelt Moskau nur zum Schein? [Німеччина має
зайняти чітку позицію] / T. Gutschker // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am
Main,
2022.
–
13.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nato-russland-rat-verhandelt-moskau-nurzum-schein-17728550.html.
За словами автора, важливо відновити європейську здатність приймати
рішення, зокрема стосовно України. На його думку, без зміни позиціонування
зовнішньополітичного та дипломатичного потенціалу ЄС такі кризи відбуватимуться
й надалі.
***
Клен, Євген. Європа проводить свої «червоні лінії» для Росії / Є. Клен //
Міст. – Торонто, 2022. – 14.01. – Режим доступу : https://meestonline.com/ukraine/events/evropa-provodyt-svoji-chervoni-liniji-dlya-rosiji/.
Високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Ж. Боррель
обговорив із генеральним секретарем НАТО Є. Столтенбергом проблему
концентрації сил РФ поблизу кордонів з Україною, а також російські пропозиції у
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сфері безпеки. Розмова двох політиків відбулася напередодні поїздки Ж. Борреля до
України.
***
G. Landsbergis: nuolaidžiavimas Rusijai tik didins įtampą ir skatins agresiją [Ґ.
Ландсбергіс: поступки Росії лише посилять напруженість і сприятимуть агресії]
// Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 14.01. – Режим доступу :
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/01/14/news/g-landsbergisnuolaidziavimas-rusijai-tik-didins-itampa-ir-skatins-agresija-22060055.
Міністр закордонних справ Литви Ґ. Ландсбергіс обговорив у Бресті ситуацію з
регіональною безпекою з міністрами закордонних справ ЄС. Говорячи про безпекову
ситуацію в Україні, міністр погодився, що без України не можна приймати жодних
рішень. Ґ. Ландсбергіс наголосив, що ЄС має не лише посилити співпрацю та діалог з
Україною у сфері безпеки та оборони, а й бути готовим запровадити жорсткі
політичні та економічні заходи, якщо Росія вирішить перейти до військових дій.
***
EU ministers reject Russian ‘pressure’ over Ukraine [Міністри ЄС виступили
проти «тиску» Росії на Україну] // The News. – Islamabad, 2022. – 14.01. – Режим
доступу
:
https://www.thenews.com.pk/print/924985-eu-ministers-reject-russianpressure-over-ukraine.
Міністри Європейського Союзу заявили, що не будуть вести переговори з
Росією щодо майбутнього України, поки Росія збирає війська на кордоні з країною.
Міністри оборони та закордонних справ країн блоку заявили, що вторгнення Росії в
Україну спричинить суворі санкції та зруйнує відносини Росії з ЄС на десятиліття.
***
JAV ir Rusijai sprendžiant dėl Europos ateities – ES tyla: „Jausmas kaip po
Antrojo pasaulinio karo“ [США і Росія вирішують європейське майбутнє:
мовчання ЄС: «Відчуття, як після Другої світової війни»] // Lietuvos rytas. –
Vilniaus,
2022.
–
16.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/16/news/jav-ir-rusijai-sprendziant-deleuropos-ateities-es-tyla-jausmas-kaip-po-antrojo-pasaulinio-karo--22064793.
Високопоставлені дипломати з США та Росії зустрілися в Женеві для
серйозних переговорів за відсутності представників ЄС. Під час переговорів в
Брюсселі замість Європейської ради, яка об’єднує європейських лідерів, була обрана
штаб-квартира НАТО. У Відні у Постійній раді ОБСЄ продовжилися переговори.
Видання наголошує, що попри концентрацію російських військ на східному кордоні
України Європа навіть не зайняла своє місце за столом переговорів. Політичні
коментатори здивовані незначною роллю ЄС у цій кризі.
***
Mali, Ukraine : le crash-test de l’Union européenne [Малі, Україна: краш-тест
Європейського Союзу] // L’Obs. – Paris, 2022. – 19.01. – Режим доступу :
https://www.nouvelobs.com/monde/20220118.OBS53352/mali-ukraine-le-crash-test-del-union-europeenne.html.
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Автор статті наголошує, що європейці стикаються з двома одночасними
кризами: одна на сході України, інша в Малі, де переплітаються різні важливі
проблеми. На його думку, дипломати звикли казати, що світ може впоратися лише з
однією кризою за раз, але на цей раз у Європейського Союзу немає вибору, адже ці
дві кризи потрясають і вносять останній штрих у спільну оборонну доктрину – це дві
гарячі точки зі спільним актором: «путінською» Росією.
***
Gutschker, Thomas. Baerbock geht auf Distanz zu Washington [Бербок
віддалилася від Вашингтона] / T. Gutschker // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt
am
Main,
2022.
–
24.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-konflikt-annalena-baerbock-gehtauf-distanz-zur-usa-17747844.html.
Німеччина та інші країни ЄС поки не хочуть відкликати дипломатичний
персонал з Києва. За словами міністерки закордонних справ А. Бербок Німеччини,
Берлін готовий до евакуації посольства в Києві, але не вважає це за потрібне, адже не
варто «сприяти подальшій невизначеності ситуації, важливо продовжувати
підтримувати українську владу і, перш за все, підтримувати стабільність країни».
***
Halmai, Katalin. Az európaiak egyelőre Ukrajnában maradnak [Європейці
поки залишаться в Україні] / K. Halmai // Nepszava. – Budapest, 2022. – 24.01. –
Режим
доступу
:
https://www.nepszava.hu/3144329_az-europaiak-egyeloreukrajnaban-maradnak.
Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Ж.
Боррель заявив, що Євросоюз не слідує прикладу США і не робить кроків з евакуації
свого посольства в Києві, держави-члени одностайно вирішили залишитися, а уряд
США дозволив залишити країну лише другорядним співробітникам посольства.
Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини П. Сіярто, який спілкувався
ексклюзивно з представниками проурядової преси про конфлікт навколо України, ні
словом не обмовився про російські війська та дії, що загрожують суверенітету
України.
***
von der Burchard, Hans. Macron, Putin to discuss Ukraine tensions on Friday
[Е. Макрон і В. Путін обговорять напруженість в Україні в п’ятницю] / H. von
der Burchard // POLITICO. – Brussels, 2022. – 25.01. – Режим доступу :
https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-russia-italy-business-ukraine-crisis/.
Президент Франції Е. Макрон поговорить по телефону з президентом Росії В.
Путіним, щоб «не втрачати дружні стосунки з Росією». Е. Макрон виступав у Берліні
разом із канцлером Німеччини О. Шольцом, який також закликав продовжити
переговори з Росією, оскільки зростають побоювання, що Росія планує вторгнення в
Україну. Французький президент пов’язав свій заклик до діалогу зі своєю подачею
нової пропозиції щодо європейської безпеки, яку він оприлюднив як потенційний
довгостроковий канал переговорів для послаблення напруженості з Росією.
Повідомлення про перемовини Е. Макрона та В. Путіна з’явилися невдовзі після того,
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як президент США Д. Байден провів телефонну розмову з численними європейськими
лідерами, включаючи Е. Макрона, у спробі продемонструвати єдність західних
союзників проти Росії. Однак після цієї розмови чиновник Єлисейського палацу
зазначив, що Е. Макрон зробить власну дипломатичну пропозицію російському
лідеру, «запропонувавши йому шлях деескалації».
***
Leali, Giorgio. Putin serenades Italy Inc. amid Ukraine crisis [В. Путін співає
серенади Італії на тлі кризи в Україні] / G. Leali // POLITICO. – Brussels, 2022. –
25.01. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-russia-italybusiness-ukraine-crisis/.
Президент Росії В. Путін організував відеоконференцію з великими гравцями
італійського бізнесу, але міцні корпоративні зв’язки між Росією та Італією не
означають, що Рим виступатиме проти санкцій щодо Москви, як це було після
вторгнення в Крим у 2014 р. Прибуткові комерційні зв’язки між Італією та Росією
були вирішальним фактором реакції на кризу в Україні 2014-2015 рр., коли Рим був
на передньому краї дипломатичних зусиль із запобігання жорстким санкціям ЄС
проти Росії. Як міністр закордонних справ Італії Ф. Могеріні виконувала обов’язки
головного лобіста Росії, а пізніше як глава ЄС із зовнішньої політики. Враховуючи
історію протистояння Італії санкціям, логічно, що В. Путін бачить сенс приділяти час
італійським керівникам на тлі найсерйознішого військового протистояння в Європі.
Різниця з 2014 р. – і виклик для В. Путіна – полягає в тому, що прем’єр-міністр Італії
М. Драґі віддає перевагу союзу з Вашингтоном і місцем Риму в НАТО, а не
хорошими відносинами з Кремлем.
***
Klimeš , David. Pochybnosti o NATO jsou pryč, Evropa si s ukrajinskou krizí
neví rady [Сумніви щодо НАТО зникли, Європа не може впоратися з
українською кризою] / D. Klimeš // Aktualne.cz. – Praha, 2022. – 25.01. – Режим
доступу : https://nazory.aktualne.cz/komentare/pochyby-o-nato-jsou-pryc-eu-je-vukrajinske-krizi-bezradna/r~74c42ed07d2f11ecb5bd0cc47ab5f122/.
За словами автора, у той час, коли Північноатлантичний альянс посилає
військові сили до своїх східних кордонів, щоб стримати Росію від вторгнення в
Україну, Європу паралізує звичну нездатність досить швидко знайти спільну мову в
кризових ситуаціях. Автор наголошує, що рішення НАТО посилити військову
присутність на східному кордоні, майже не викликає розбіжностей між договірними
державами.
***
Джамбазов, Денис. Хърватският премиер се извини на Украйна
[Хорватський прем’єр вибачився перед Україною] / Д. Джамбазов // Факти. –
Sofia, 2022. – 26.01. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/647967-harvatskiatpremier-se-izvini-na-ukraina.
Президент Хорватії З. Миланович заявив, що «Україні не місце в НАТО», а
якщо почнеться нове російське вторгнення в країну, Хорватії це не стосуватиметься.
Революцію Гідності в Україні хорватський президент назвав «переворотом». У свою
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чергу, прем’єр-міністр Хорватії А. Пленкович вибачився перед українцями за слова
президента країни З. Милановича про те, що Україні «не місце в НАТО».
***
Premier Chorwacji odciął się od słów prezydenta ws. Ukrainy [Прем’єр-міністр
Хорватії дистанціювався від слів президента щодо України] // Do Rzeczy. –
Warsaw, 2022. – 26.01. – Режим доступу : https://dorzeczy.pl/opinie/256075/premierchorwacja-przeprasza-ukraincow-za-wypowiedz-prezydenta.html.
Прем’єр-міністр Хорватії А. Пленкович дистанціювався від заяв президента
країни З. Милановича і вибачився за нього перед українцями. Під час радіоінтерв’ю З.
Миланович висловив низку суперечливих тез, які вразили Україну. При цьому
президент Хорватії виключив можливість вступу України в НАТО. На його думку,
Україна є корумпованою країною, а події на Майдані на рубежі 2013-2014 рр.
кваліфікував як «державний переворот». Українська сторона не приховує свого
обурення виступом З. Милановича, зокрема Міністерство закордонних справ України
оприлюднило офіційне комюніке з вимогою від Хорватії прокомонтувати заяву
президента.
МІЖНАРОДНА ВІЙСЬКОВА СПІВПРАЦЯ
200 milyon dolarlık onay! Biden gizlice imzalamış [Підтримка на суму 200
мільйонів доларів! Д. Байден таємно підписав] // Star. – Istanbul, 2022. – 11.01. –
Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/200-milyon-dolarlik-onay-bidengizlice-imzalamis-haber-1681767/.
Адміністрація президента Д. Байдена таємно схвалила додатковий пакет
допомоги у розмірі 200 млн дол. для безпеки України. В пакеті зазначена стрілецька
зброя, боєприпаси, радіоприймачі та медичне обладнання.
***
Sabbagh, Dan. UK supplying Ukraine with anti-tank weapons, MPs told
[Британія буде постачати Україні протитанкову зброю, повідомили депутати] /
D. Sabbagh // The Guardian. – London, 2022. – 17.01. – Режим доступу :
https://www.theguardian.com/politics/2022/jan/17/uk-supplying-ukraine-with-antitank-weapons-mps-told.
Міністр оборони Сполученого Королівства Б. Воллес у Палаті громад
британського парламенту заявив, що Великобританія поставить Україні легкі
протитанкові оборонні системи. При цьому він вказав на все більш загрозливу
поведінку Росії. Міністр оборони України О. Резніков подякував своєму
британському колезі, зазначивши, що Україна «високо цінує рішення
Великобританії».
***
Británie dodává Ukrajině obranné systémy kvůli hrozícímu ruskému útoku
[Велика Британія постачає Україні оборонні системи через загрозу російського
нападу] // Aktualne.cz. – Praha, 2022. – 17.01. – Режим доступу :
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/britanie-dodava-ukrajine-obranne-systemy-kvulimoznemu-ohroz/r~3e2332f477c111eca9b1ac1f6b220ee8/.
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Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї для захисту
від потенційного вторгнення Росії, яка згрупувала війська біля кордону з Україною.
Міністр оборони Великобританії Б. Воллес заявив, що ця зброя не становить
небезпеки для Росії, але може допомогти Україні в самообороні.
***
Briten schicken Waffen an die Ukraine [Британці надішлють Україні зброю]
// Die Рresse. – Vienna, 2022. – 18.01. – Режим доступу :
https://www.diepresse.com/6086909/briten-schicken-waffen-an-die-ukraine?from rss.
Велика Британія надасть Україні легкі протитанкові оборонні системи.
Невелика кількість британського персоналу також проведе початкове навчання
протягом короткого періоду, в рамках операції ORBITAL, перш ніж повернутися до
Сполученого Королівства.
***
Buchsteiner, Jochen. Großbritannien liefert Panzerabwehrwaffen an die
Ukraine [Великобританія постачає Україні протитанкову зброю] / J. Buchsteiner //
Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 18.01. – Режим доступу :
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/grossbritannien-liefert-waffen-an-dieukraine-krise-mit-russland-17738201.html.
Уряд Великобританії повідомив, що почав постачання протитанкової зброї
українській армії. За словами міністра оборони Б. Воллеса, це не стратегічна зброя.
Крім того, «невелика кількість» британських солдатів навчать українських військових
користуватися системами оборони. Російський уряд розкритикував поставки зброї з
Великобританії в Україну як «надзвичайно небезпечні».
***
İngiltere’den dengeleri değiştirecek ‘Ukrayna’ kararı [Рішення щодо України,
яке змінить баланс з боку Англії] // Star. – Istanbul, 2022. – 18.01. – Режим доступу
: https://www.star.com.tr/dunya/ingiltereden-dengeleri-degistirecek-ukrayna-kararihaber-1683249/.
Міністр оборони Великобританії Б. Воллес заявив, що Британія надасть Україні
новий безпековий пакет із легкими протитанковими збройними системами захисту,
які не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії, які слід
використовувати для самооборони. Рішення надіслати зброю, за словами міністра
оборони Сполученого Королівства, було відповіддю на «дедалі більш загрозливу
поведінку з боку Росії».
***
Horváth, Gábor. Brit fegyvereket kap Ukrajna [Україна отримає британську
зброю] / G. Horváth // Nepszava. – Budapest, 2022. – 18.01. – Режим доступу :
https://www.nepszava.hu/3143695_brit-fegyvereket-kap-ukrajna.
Великобританія направила в Україну протитанкові ракети та додаткові
тренажери для посилення Збройних сил України. Проста та легка система NLAW
британсько-шведської розробки, вже випробувана в Афганістані, може бути
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використана однією людиною і здатна знищити будь-який сучасний танк або
вертоліт, що низько летить, з відстані 800 метрів.
***
Schiffe und Raketen: Ukraine ringt weiter um deutsche Waffenhilfe [Кораблі
та ракети: Україна продовжує боротися за допомогу з боку Німеччини] // Die
Рresse.
–
Vienna,
2022.
–
19.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.diepresse.com/6087756/schiffe-und-raketen-ukraine-ringt-weiter-umdeutsche-waffenhilfe?from rss.
Навіть після того, як новий німецький уряд відмовився від поставок зброї,
Україна не здається перед обличчям можливих військових дій Росії. Україна навіть
називає конкретні системи зброї, які сподівається отримати від Німеччини: військові
кораблі та системи протиповітряної оборони.
***
«Путін посунув дату можливого вторгнення до України ближче до весни»
// Гомін України. – Торонто, 2022. – 19.01. – Режим доступу :
http://www.homin.ca/news.php/news/24641/group/6.
Попри деяке уповільнення нарощування сил на кордоні з Україною та навіть
попри відведення невеликої кількості військ, загроза вторгнення з боку Росії так і не
зникла. Американські військові вважають, що зараз можливостей розпочати
широкомасштабну військову операцію у Росії не так вже й багато і велику роль тут
відіграє погода. На початку січня розгортання російських військ поблизу України
продовжилося, хоча й не такими швидкими темпами.
***
Latvija drīzumā nogādās Ukrainai dažāda rakstura preces [Незабаром Латвія
буде доставляти в Україну різні види товарів] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīga ,
2022. – 19.01. – Режим доступу : https://nra.lv/pasaule/369603-latvija-drizumanogadas-ukrainai-dazada-rakstura-preces.htm.
Міністр оборони Латвії А. Пабрікс повідомив, що Латвія доставить в Україну
летальну та нелетальну зброю. Міністр також зазначив, що Латвія не розглядає
введення своїх військ в Україну.
***
Vīksne, Imants. Pabriks: Mēs neapsveram karavīru sūtīšanu uz Ukrainu
[Пабрікс: Ми не розглядаємо введення військ в Україну] / I. Vīksne // Neatkarīgā
Rīta
Avīze.
–
Rīga
,
2022.
–
19.01.
–
Режим
доступу
:
https://neatkariga.nra.lv/politika/369650-pabriks-mes-neapsveram-karaviru-sutisanuuz-ukrainu.
Німеччина заборонила використовувати свій повітряний простір ВПС
Великобританії, які постачають Україні зброю. За словами міністра оборони Латвії А.
Пабрікса, на тлі агресивної риторики Росії та відродження військ на українському
кордоні загравання Німеччини з Кремлем є безвідповідальним і викликає
занепокоєння щодо довіри до цього союзника. А. Пабрікс зазначив, що Латвія також
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відправляє свій вантаж українцям з військовою допомогою, де буде як нелетальна, так
і летальна зброя.
***
САЩ разрешиха на балтийските страни да въоръжат Украйна с модерни
ракети [США дозволили країнам Балтії озброїти Україну сучасними ракетами] //
Дневник.
–
Sofia,
2022.
–
20.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/01/20/4304757_sasht_razreshiha_na_baltiiskite_str
ani_za_vuorujat/.
Державний департамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії відправити
американські ракети та іншу зброю в Україну. Відповідно до правил експортного
контролю, країни повинні отримати дозвіл від Держдепартаменту, перш ніж
передавати третім країнам зброю, яку вони отримали від Сполучених Штатів. Угода
дозволить Естонії передати Україні протитанкові ракети Javelin, а Литві буде
дозволено надсилати ракети Stinger.
***
US to ship weapons to Ukraine following Baltic request [США відправлять в
Україну зброю на вимогу Балтії] // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 20.01. –
Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/us-to-ship-weapons-to-ukrainefollowing-baltic-request/.
США схвалили запити країн Балтії щодо поставок зброї американського
виробництва в Україну через побоювання російського вторгнення. Точна кількість і
типи озброєння не уточнюються, але в арсеналі балтійських країн є Javelins,
переносні ракети, здатні знищувати танки.
***
Igaunijas premjere: Nepiekāpsimies Krievijas prasībām mainīt Eiropas
drošības pamatprincipus, sarunas nevar notikt ieroča stobra galā [Прем’єр Естонії:
Давайте не піддаватися вимогам Росії змінити основні принципи європейської
безпеки, переговори не можуть знаходитися на кінці ствола зброї] // Neatkarīgā
Rīta Avīze. – Rīga , 2022. – 20.01. – Режим доступу : https://nra.lv/pasaule/369657igaunijas-premjere-nepiekapsimies-krievijas-prasibam-mainit-eiropas-drosibaspamatprincipus-sarunas-nevar-notikt-ieroca-stobra-gala.htm.
Прем’єр-міністерка Естонії К. Каллас у політичній заяві в естонському
парламенті зазначила, що Європа не поступиться вимогам Росії змінити
фундаментальні принципи безпеки та наголосила на підтримці України. К. Каллас
заявила, що окрім дипломатичної та політичної підтримки Україні буде надана
допомога озброєнням.
***
JAV leidus jos gamybos ginklus teikti Ukrainai, Lietuva neatskleidžia, ką
perduos [Якщо США дозволять виробляти свою зброю в Україні, Литва не
розкриватиме, що вона передаватиме] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 20.01. –
Режим доступу : https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/20/news/jav-leidus-josgamybos-ginklus-teikti-ukrainai-lietuva-neatskleidzia-ka-perduos-22120116.
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Державний департамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії відправити в
Україну американські ракети та іншу зброю. Міністр національної оборони Литви А.
Анушаускас підтвердив, що планується відправити зброю в Україну. Він сказав, що
Литва не буде розкривати що, в яких кількостях буде передаватися в Україну. Міністр
також наголосив на необхідності допомоги Україні не лише політичної,
дипломатичної, а й військової у протистоянні з Росією.
***
Wirnitzer, Jan. Černochová chystá pomoc Ukrajině, vládě příští týden předloží
dodávku dělostřelecké munice [Чернохова готується допомогти Україні,
наступного тижня доставить урядові запаси артилерійських боєприпасів] / J.
Wirnitzer // DenikN. – Praha, 2022. – 20.01. – Режим доступу :
https://denikn.cz/791423/cernochova-chysta-pomoc-ukrajine-vlade-pristi-tydenpredlozi-dodavku-delostrelecke-munice/?ref list.
Міністерка оборони Чехії Я. Чернохова заявила, що Чехія готова активно
вступити в діалог довкола теми загроз безпеці України та підтримує політику
відкритих дверей щодо вступу України в НАТО. Я. Чернохова додала, що Чехія
«історично, політично, як союзник – на боці України».
***
Стайков, Анатоли. Великобритания изпрати спецчасти да обучават
армията в Украйна [Британія направила спецназ в Україну для підготовки
армії] / А. Стайков // Факти. – Sofia, 2022. – 21.01. – Режим доступу :
https://fakti.bg/world/646663-velikobritania-izprati-specchasti-da-obuchavat-armiatav-ukraina.
Велика Британія направила в Україну елітний спецназ для навчання Збройних
сил України застосуванню протитанкової зброї, надісланої з Лондона. Група з 30
британських військовослужбовців вже прибула до України.
***
Latvija sūtīs uz Ukrainu raķešu sistēmu «Stinger» [Латвія відправить в
Україну ракетний комплекс Stinger] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīga , 2022. – 21.01.
– Режим доступу : https://nra.lv/pasaule/369863-latvija-sutis-uz-ukrainu-rakesusistemu-stinger.htm.
Країни Балтії й надалі підтримуватимуть Україну не лише дипломатично та
політично, а й зміцнюючи спроможність України до самооборони. Латвія та Литва
відправлять в Україну зенітно-ракетний комплекс «Stinger», індивідуальне
спорядження та сухі продукти харчування. Естонія надасть протитанкові ракетні
комплекси «Javelin».
***
Lietuva Ukrainos specialiosioms karinėms pajėgoms planuoja perduoti
nešiojamų termovizorių [Литва планує передати українському спецназу
портативний тепловізор] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 21.01. – Режим
доступу
:
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/01/21/news/lietuva77
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ukrainos-specialiosioms-karinems-pajegoms-planuoja-perduoti-nesiojamutermovizoriu-22128366.
Міністр національної оборони Литви А. Анушаускас підтвердив, що Литва
найближчим часом розгляне питання щодо передачі зброї Україні. Міністр
закордонних справ Ґ. Ландсбергіс заявив, що в Литві остаточні рішення з надання
зброї Україні не прийняті. Міністерством національної оборони підготовлений проєкт
постанови уряду, який передбачає безоплатну передачу Україні 24 тепловізуальних
блоків.
***
Nyderlandai svarsto tiekti ginklus Ukrainai [Нідерланди розглядають
можливість поставок зброї Україні] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 21.01. –
Режим доступу : https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/21/news/nyderlandaisvarsto-tiekti-ginklus-ukrainai-22136844.
Міністерка оборони Нідерландів К. Оллонгрен заявила, що мобілізація
російських підрозділів на кордоні з Україною викликає тривогу. Заступник прем’єрміністра Нідерландів В. Хекстра повідомив, що запит України про поставки
оборонної зброї розглядається парламентом.
***
Nelson, Steven. Jen Psaki defends Biden’s jab at reporter’s ‘stupid’ Ukraine
question [Джен Псакі захистила Д. Байдена щодо «дурного» питання репортера
про Україну] / S. Nelson // New York Post. – New York, 2022. – 21.01. – Режим
доступу : https://nypost.com/2022/01/21/jen-psaki-defends-joe-biden-jab-at-stupidukraine-question/.
Прессекретарка Білого дому Д. Псакі на брифінгу для преси заявила, що
Д. Байден зробив дуже багато, щоб стримати Росію від вторгнення в Україну. Д.
Псакі наголосила, що за останній рік США надали Україні більше допомоги у сфері
безпеки, ніж будь-коли в історії, виділивши 650 млн дол. на безпеку в Україні.
***
Deutschland schickt Ukraine Feldlazarett statt Waffen [Німеччина замість
зброї надішле Україні польовий шпиталь] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 22.01. –
Режим доступу : https://www.diepresse.com/6089064/deutschland-schickt-ukrainefeldlazarett-statt-waffen?from rss.
На тлі заборони поставок власної зброї до України і блокування постачання
озброєння з Естонії, Німеччина планує відправити в Україну польовий медичний
шпиталь. Збройні сили Німеччини вже кілька років лікують поранених українських
бійців у своїх медичних закладах.
***
Нидерландия изпраща два F-35 в България заради кризата с Украйна
[Нідерланди відправляють до Болгарії два F-35 через кризу з Україною] //
Дневник.
–
Sofia,
2022.
–
22.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/01/22/4305284_niderlandiia_izprashta_dva_f35_v_bulgariia_zaradi/.
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Нідерланди готові постачати Україні оборонне озброєння, а також допомагти
українській армії наданням військовими інструкторами консультацій. Міністр
закордонних справ Нідерландів В. Гукстра заявив у Палаті представників, що
Нідерланди відкриті для «оборонної військової допомоги», якщо про це попросить
Україна.
***
Vācija neļauj Igaunijai piegādāt Ukrainai bruņojumu [Німеччина не
дозволила Естонії постачати Україні зброю] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīga, 2022.
– 22.01. – Режим доступу : https://nra.lv/pasaule/369897-vacija-nelauj-igaunijaipiegadat-ukrainai-brunojumu.htm.
Естонія запланувала передати Україні гаубиці Д-30. Хоча інші країни НАТО,
зокрема США, Великобританія та Польща дозволили поставки зброї Україні,
Німеччина не дала дозволу Естонії на постачання гаубиць, які колись належали
Німеччині. Представники уряду Німеччини заявили, що виступають проти
постачання зброї Україні, побоюючись, що такі поставки можуть призвести до
ескалації напруженості та завадити переговорам.
***
Ukraina dar kartą paprašė Vokietijos karinės pagalbos [Україна повторила
запит на військову допомогу Німеччини] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 22.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.lrytas.lt/pasaulis/konfliktai-irsaugumas/2022/01/22/news/ukraina-dar-karta-paprase-vokietijos-karines-pagalbos22143216.
Україна знову звернулася до Німеччини за допомогою та посиленням
зобов’язань канцлера країни О. Шольца, оскільки Україна стоїть перед загрозою
російського вторгнення. За словами міністерки оборони країни К. Ламбрехт, Україні
передадуть відкритий шпиталь разом з усім необхідним і Німеччина покриє всі
витрати, які становитимуть близько 5,3 мільйонів євро. Німеччина вже передала
Україні апарати штучного дихання, а важкопоранені українські бійці перебувають на
лікуванні в шпиталях збройних сил Німеччини. Однак К. Ламбрехт вважає, що
«постачання зброї зараз не буде вигідним».
***
Baltic states sending anti-tank, anti-aircraft missiles to Ukraine [Країни Балтії
надсилають в Україну протитанкові та зенітні ракети] // The News. – Islamabad,
2022. – 22.01. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/927047-balticstates-sending-anti-tank-anti-aircraft-missiles-to-ukraine.
Естонія, Латвія та Литва заявили, що відправлять американські протитанкові та
зенітні ракети «Javelin» і «Stinger» після отримання дозволу з Вашингтона, щоб
підтримати Україну в разі можливої агресії Росії.
***
Авион са америчким оружјем стигао у Украјину [В Україну прибув літак з
американською зброєю] // Политика. – Belgrad, 2022. – 22.01. – Режим доступу :
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https://www.politika.rs/scc/clanak/497615/Avion-sa-americkim-oruzjem-stigao-uUkrajinu.
В Україні приземлився літак із вантажем близько 90 тонн американської
військової допомоги, включаючи боєприпаси для захисників першої лінії фронту
України. У посольстві США зазначили, що минулого року США надали Україні
військової допомоги на суму понад 650 млн дол., а з 2014 р. Україна отримала 2,7
млрд дол.
***
Megérkezett az amerikai fegyverszállítmány Ukrajnába [В Україну надійшла
партія американської зброї] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 22.01. – Режим
доступу
:
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/megerkezett-az-amerikaifegyverszallitmany-ukrajnaba.
До України прибула чергова партія міжнародної технічної допомоги США
Збройним силам України в рамках пакета на загальну суму 200 млн дол. Міністр
оборони України О. Резніков привітав нове надходження вантажу із Сполучених
Штатів Америки, що включає переносні протитанкові ракетні комплекси «Javelin» та
боєприпаси до них.
***
Блинкен одобрио балтичким државама слање оружја у Украјину [Е.
Блінкен схвалив відправку зброї країнами Балтії в Україну] // Политика. –
Belgrad,
2022.
–
23.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.politika.rs/scc/clanak/497666/Blinken-odobrio-baltickim-drzavamaslanje-oruzja-u-Ukrajinu.
Держсекретар США Е. Блінкен заявив, що дозволив прибалтійським державам
Естонії, Латвії та Литві відправити в Україну протитанкові та зенітні ракети
американського виробництва. Е. Блінкен також подякував колишнім радянським
республікам і членам НАТО «за їхню довгострокову підтримку України».
***
Шумов, Тихомир. Байдън праща американски войски в Прибалтика и
Източна Европа? [Д. Байден відправить американські війська до Прибалтики та
Східної Європи?] / Т. Шумов // Факти. – Sofia, 2022. – 24.01. – Режим доступу :
https://fakti.bg/world/647224-baidan-prashta-amerikanski-voiski-v-pribaltika-iiztochna-evropa.
Президент США Д. Байден розглядає можливість розміщення американських
військ, повітряних сил і флоту в країнах Балтії та Східної Європи. Представники
Пентагону запропонували Д. Байдену кілька варіантів перекидання американських
військ якомога ближче до кордонів Росії. У рамках цих варіантів експерти
Міноборони пропонують направити від 1000 до 5000 військовослужбовців до країн
Східної Європи, можливо, збільшити їх чисельність у разі ескалації напруженості в
регіоні.
***
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Horváth, Gábor. Újabb amerikai fegyverszállítmányt kapott Ukrajna, a NATO
keleti tagállamainak védelmére készül [Україна, яка отримала чергову партію зброї
з США, готується захищати східні кордони країн-членів НАТО] / G. Horváth //
Nepszava.
–
Budapest,
2022.
–
24.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.nepszava.hu/3144317_ujabb-amerikai-fegyverszallitmanyt-kapottukrajna-a-nato-keleti-tagallamainak-vedelmere-keszul.
Прем’єр-міністр Великобританії Б. Джонсон заявив, що Великобританія
підтримує Україну у всьому, включаючи відправку зброї для самооборони, але не
готується до залучення британських військ у можливий конфлікт. Після першої партії
у 90 тонн до Києва прибуло ще 80 тонн військової техніки США. Проте, незважаючи
на те, що Україні потрібні танки та важка артилерія, поки вона отримала лише
оборонні протитанкові та зенітні комплекси озброєння та легку ручну вогнепальну
зброю.
***
Канада відправила до України контингент з елітнoго спеціального полку //
Гомін України. – Торонто, 2022. – 25.01. – Режим доступу :
http://www.homin.ca/news.php/news/24676/group/5.
Через велику ймовірність масштабного вторгнення військ Росії Канада
відправила до України «невеликий контингент» із бійців елітного підрозділу, які
прибули до країни 9 січня. Мова йде про бійців Канадського полку спеціальних
операцій (CSOR). Контингент є частиною міжнародних зусиль під егідою НАТО зі
стримування російської агресії, але він не проводитиме тренувань і не перевірятиме
інструкторів. У його завдання входить розробка плану евакуації канадських
дипломатів у разі масштабного вторгнення.
***
US weighs more troops for Nato allies as Ukraine tensions mount [США
нададуть більше військ для союзників по НАТО, оскільки напруженість щодо
України зростає] // The News. – Islamabad, 2022. – 25.01. – Режим доступу :
https://www.thenews.com.pk/print/927872-us-weighs-more-troops-for-nato-allies-asukraine-tensions-mount.
США обмірковують відправку до 5 тис. військових в країни-члени НАТО в
Балтії та Східній Європі через занепокоєння, що Росія може вторгнутися в Україну. У
свою чергу, Кремль звинуватив США і НАТО в наростанні напруженості й заявив, що
ризик «наступу» українських військ на сепаратистів, яких підтримує Росія, «дуже
високий».
***
Az ukrán külügyminiszter nem tart totális háborútól az oroszokkal [Глава
МЗС України не боїться тотальної війни з росіянами] // Nepszava. – Budapest,
2022. – 26.01. – Режим доступу : https://www.nepszava.hu/3144508_az-ukrankulugyminiszter-nem-tart-totalis-haborutol-az-oroszokkal.
Міністр закордонних справ України Д. Кулеба на онлайн пресконференції
подякував країнам, які надали Україні додаткову військову підтримку, зокрема США,
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Великій Британії, Польщі, Литві, Естонії, Латвії, Чехії та іншим країнам-членам
НАТО.
***
Czechs to donate 4,000 artillery shells to Ukraine [Чехи передадуть Україні
4000 артилерійських снарядів] // The News. – Belgrad, 2022. – 27.01. – Режим
доступу : https://www.thenews.com.pk/print/928359-czechs-to-donate-4-000-artilleryshells-to-ukraine.
Міністерство оборони Чехії заявило, що передасть Україні 4000 артилерійських
снарядів найближчими днями, оскільки країна стоїть перед загрозою військового
вторгнення Росії.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Sergi, Nino. Russia e Ue-Nato rispettino il ruolo. Per l’Ucraina una via di
«neutralità attiva» [Росія та ЄС-НАТО поважають цю роль. Шлях «активного
нейтралітету» для України] / N. Sergi // Avvenire. – Milano, 2022. – 02.01. – Режим
доступу : https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/per-lucraina-una-via-di-neutralitattiva.
На думку автора статті італійського видання, ситуація в Україні має допомогти
переосмислити міжнародні відносини у напружених умовах, у яких беруть участь
країни, розташовані між двома геополітичними зонами в економічній, політичній та
культурній конкуренції, розділені внутрішніми та зовнішніми відносинами. Автор
вважає, що в інтересах усіх, щоб Україна могла, зберігаючи свою територіальну
цілісність та множинне співіснування спільноти, залишалася відкритою для
політичних та економічних відносин і співпраці.
***
Linge, Mary Kay. Canadian diplomat makes Ukraine emergency trip as Russia
threat mounts [Канадськка дипломатка здійснить екстрену поїздку в Україну
через зростання загрози з боку Росії] / M. K. Linge // New York Post. – New York,
2022. – 15.01. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/01/15/canadian-diplomatmakes-ukraine-trip-as-russia-threat-mounts/.
Очільниця зовнішньополітичного відомства Канади М. Жолі їде в Україну
через загрозу нового російського вторгнення. У Києві вона планує зустрітися з
прем’єр-міністром Д. Шмигалем та віцепрем’єр-міністеркою О. Стефанішиною. М.
Жолі має відвідати канадські війська, які дислоковані в Україні, щоб підтримати
військових. В офісі М. Жолі розповіли, що її шестиденна поїздка має підтвердити
«непохитну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності України».
***
Симеонова, Антония. Украйна иска оръжие от Германия [Україна хоче
отримати зброю з Німеччини] / А. Симеонова // Факти. – Sofia, 2022. – 16.01. –
Режим доступу : https://fakti.bg/world/645255-ukraina-iska-orajie-ot-germania.
Посол України в Берліні А. Мельник закликав міністерку закордонних справ
Німеччини А. Бербок пообіцяти постачання зброї в Україну напередодні її візиту в
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країну. Наразі провідні німецькі політики підтвердили підтримку можливої угоди про
озброєння України.
***
Украина и Азербайджан подписали декларацию об углублении
стратегического партнерства [Україна та Азербайджан підписали декларацію
про поглиблення стратегічного партнерства] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. –
17.01. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0117/c315199945339.html.
В Києві відбулася зустріч президентів України та Азербайджану,
В. Зеленського та І. Алієва, за підсумками якої сторони підписали Спільну
декларацію про поглиблення стратегічного партнерства. Документ закріплює
домовленості надавати взаємну підтримку суверенітету та територіальній цілісності
двох держав, а також прагнення інтенсифікувати предметну взаємодію між Україною
та Азербайджаном у політичній, торговельно-економічній, паливно-енергетичній,
військово-технічній, інфраструктурній, транспортній, авіабудівній, агропромисловій,
культурній сфері та в сфері безпеки
***
Moore, Mark. Blinken to meet with Ukraine’s Zelensky as Russia invasion
threat looms [Е. Блінкен зустрінеться з В. Зеленським, оскільки нависає загроза
вторгнення Росії] / М. Moore // New York Post. – New York, 2022. – 18.01. – Режим
доступу : https://nypost.com/2022/01/18/blinken-to-meet-with-ukraines-zelenskyamid-russia-invasion-threat/.
Держсекретар США Е. Блінкен відвідає Україну, щоб зустрітися з Президентом
України В. Зеленським та міністром закордонних справ України Д. Кулебою, щоб
підтвердити «прихильність США суверенітету та територіальній цілісності України».
Потім Е. Блінкен поїде до Берліна, щоб зустрітися з міністеркою закордонних справ
Німеччини А. Бербок і членами «Трансатлантичної четвірки», до складу якої входять
США, Великобританія, Франція та Німеччина.
***
Ataman, Muhittin. Ukraine: On the table or at the table? [Україна: На столі
чи за столом?] / M. Ataman // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 19.01. – Режим
доступу : https://www.dailysabah.com/opinion/columns/ukraine-on-the-table-or-atthe-table.
У той час, як західні країни намагаються включити Україну в західний альянс і
таким чином запобігти потенційній експансії Росії на захід, Москва намагається
утримати західний табір від включення України до європейського блоку. Як вважає
автор статті, Україна має спробувати позбутися своєї залежності від світових держав
та покращити свої відносини з регіональними державами, щоб вона теж могла
зайняти місце за столом переговорів.
***
Джамбазов, Денис. Северна Македония изцяло подкрепя суверенитета на
Украйна [Північна Македонія повністю підтримує суверенітет України] / Д.
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Джамбазов // Факти. – Sofia, 2022. – 24.01. – Режим доступу
https://fakti.bg/world/647270-severna-makedonia-izcalo-podkrepa-suvereniteta-naukraina.

:

Міністерка оборони Північної Македонії С. Петровська заявила, що Північна
Македонія повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
Міністерка наголосила, що уважно стежать за тим, що відбувається навколо України,
зокрема щодо розміщення збройних сил РФ на кордоні. Вона додала, що країна
підтримує зусилля НАТО та ОБСЄ щодо подолання напруженої ситуації.
***
US, EU to source natural gas [США та ЄС будуть закуповувати природний
газ] // The News. – Belgrad, 2022. – 29.01. – Режим доступу :
https://www.thenews.com.pk/print/929039-us-eu-to-source-natural-gas.
США та ЄС заявили, що працюють разом, щоб отримати альтернативні
поставки природного газу. Якщо Вашингтон і європейські союзники по НАТО
введуть санкції проти Росії в разі вторгнення в Україну, то є побоювання, що Москва
може використати своє енергетичне домінування як важіль.
МІЖНАРОДНІ КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ
Italskou operu poprvé vede žena. Ukrajinka Lynivová už dostala cenu v Česku
[Вперше жінка очолила італійську оперу. Українка Линів вже отримала
нагороду в Чехії] // Aktualne.cz. – Praha, 2022. – 02.01. – Режим доступу :
https://magazin.aktualne.cz/kultura/klasicka-hudba/italskou-operu-poprve-vede-zenaoksana-lyniv-ukrajina/r~74f3bafa6bce11eca7d80cc47ab5f122/.
Всесвітньо відома українська диригентка Оксана Линів стала музичним
директором італійського Teatro Comunale Bologna, в якому в різні століття ставили
світові прем’єри своїх творів Россіні, Белліні, Доніцетті, Верді і Ваґнер. Уродженка
галицького міста Броди на Західній Україні, вона походить із музичної родини,
вперше диригувала оркестром у шістнадцять років. Навчалася музиці у Львові.
МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ
Hernández, María. La tensión en Ucrania hunde las bolsas europeas y asesta al
Ibex 35 una caída del 3,18% [Напруженість в Україні призводить до падіння на
європейських фондових ринках та падіння Ibex 35 на 3,18 %] / M. Hernández // El
Mundo.
–
Madrid,
2022.
–
24.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/01/24/61ee8771e4d4d8a3608b
45b4.html.
Протистояння між Росією та Україною у Східній Європі внесло новий фактор
ризику для ринків, які вже зіткнулися з серйозними викликами у 2022 р., що
викликало серйозні падіння на основних європейських фондових ринках та хвилю
масових розпродажів, які торкнулися і криптовалют.
***
Зеленский поблагодарил ЕС за решение предоставить Украине 1,2 млрд
евро [В. Зеленський подякував ЄС за рішення надати Україні 1,2 млрд євро] //
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Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 25.01. – Режим
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0125/c31519-9949250.html.

доступу

:

Президент України В. Зеленський подякував Євросоюзу за рішення надати
країні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. За словами В. Зеленського,
Брюссель, як один із найбільших кредиторів України, вкотре продемонстрував тверду
підтримку країни.
НАТО
Põlluaas, Henn. Henn Põlluaas: Venemaa esitab nõudmisi, meie valitsus vaikib
– kaitsevõime tõstmine on kohustuslik [Хенн Піллуаас: Росія висуває вимоги, наш
уряд мовчить – підвищення обороноздатності є обов’язковим] / H. Põlluaas // Eesti
Päevaleht.
–
Tallinn
,
2022.
–
01.01.
–
Режим
доступу
:
https://epl.delfi.ee/artikkel/95541419/henn-polluaas-venemaa-esitab-noudmisi-meievalitsus-vaikib-kaitsevoime-tostmine-on-kohustuslik.
Міністр оборони Латвії К. Лаанет сказав, що «запропонована Російською
Федерацією конструкція про те, що вся архітектура європейської безпеки має бути
переписана, щоб запобігти війні в Україні, є по суті формально неприйнятною». За
словами автора, офіційної позиції уряду Латвії досі немає, натомість навіть урядові
кола Фінляндії, які не є членами НАТО, зайняли позицію, в якій претензії Кремля
щодо гарантій безпеки були визнані неприйнятними.
***
Filseth, Trevor. Foreign Minister Lavrov: U.S. Should Meet Russian Demands
Immediately [Міністр закордонних справ С. Лавров: США повинні негайно
задовольнити вимоги Росії] / Т. Filseth // The National Interest. – Washington, 2022.
– 03.01. – Режим доступу : https://nationalinterest.org/blog/buzz/foreign-ministerlavrov-us-should-meet-russian-demands-immediately-198886.
Міністр закордонних справ Росії С. Лавров зазначив, що Росія продовжить
переговори з США та НАТО в надії на дипломатичну угоду. Разом з тим він
наполягає, що російський уряд не допустить, щоб вимоги країни були предметом
«нескінченних обговорень» і очікуватиме швидких дій.
***
Stoltenberg zakazao specijalni sastanak s Rusijom zbog ukrajinske krize
[Столтенберг призначив спеціальну зустріч із представниками Росії з приводу
української кризи] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 04.01. – Режим доступу :
https://avaz.ba/globus/svijet/707854/stoltenberg-zakazao-specijalni-sastanak-srusijom-zbog-ukrajinske-krize.
Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг запланував спеціальну зустріч
послів країн-членів НАТО і вищих посадових осіб Росії, щоб запобігти відкритому
конфлікту навколо України.
***
Ārpolitikas institūta pētnieks: ASV atbalsts Ukrainai, tostarp novērošanas
iekārtās, ir signāls potenciālajam agresoram [Дослідник Інституту зовнішньої
політики: підтримка США України, включаючи обладнання для спостереження,
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є сигналом потенційному агресору] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīga , 2022. – 04.01.
– Режим доступу : https://nra.lv/politika/pasaule/368172-asv-atbalsts-ukrainai-irsignals-potencialajam-agresoram.htm.
Дослідник Латвійського інституту зовнішньої політики М. Варгуліс припустив,
що можна очікувати від переговорів США і Росії щодо ядерного контролю та
напруженості навколо України. На його думку, міжнародне співтовариство було б
зацікавлене і хотіло б почути, що компроміс був досягнутий, але дії, яких вжито, поки
що свідчать про інше. М. Варгуліс зазначив, що після першої розмови президента
США Д. Байдена і президента Росії В. Путіна обидві сторони чітко провели «червоні»
лінії. За словами дослідника, ні США, ні Захід загалом не погодяться з
ультиматумами, які висуває Росія, зокрема щодо відмови від вступу України в НАТО.
***
Jövő héten összeül a NATO–Oroszország Tanács Brüsszelben [Наступного
тижня в Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія] // Magyar Nemzet. –
Budapest,
2022.
–
04.01.
–
Режим
доступу
:
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/jovo-heten-osszeul-a-nato-oroszorszagtanacs-brusszelben.
Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг скликав позачергове засідання
Ради НАТО-Росія на рівні послів, яке відбудеться в Брюсселі 12 січня 2022 р. У
зустрічі візьмуть участь посли НАТО та високопоставлені російські чиновники,
оскільки Росія нещодавно призупинила свою присутність в Північноатлантичному
альянсі у відповідь на вигнання НАТО восьми членів російської місії.
***
Šéf NATO svolal na příští týden jednání s Ruskem, chce řešit situaci kolem
Ukrajiny [Глава НАТО проведе переговори з Росією наступного тижня, він хоче
врегулювати ситуацію навколо України] // Aktualne.cz. – Praha, 2022. – 04.01. –
Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/sef-nato-svolal-na-pristi-tydenjednani-s-ruskem/r~4d6c96026d3e11ec8fa20cc47ab5f122/.
Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг скликав засідання Ради НАТОРосія 12 січня. Темою майбутніх переговорів стануть вимоги щодо російської
безпеки, про які Росія хоче домовитися зі Сполученими Штатами, зокрема стосовно
гарантій, що НАТО не пошириться на схід. В Альянсі вважають, що Україна, як
суверенна держава, вільна обирати своїх союзників та інституції для свого можливого
членства в них.
***
Procházková, Petra. Napětí kolem Ruska vyvolává ve Finsku debaty o vstupu
do NATO. Moskva je vidí jako ohrožení [Напруженість навколо Росії викликає
дебати у Фінляндії щодо вступу в НАТО. Москва сприймає їх як загрозу] / P.
Procházková // DenikN. – Praha, 2022. – 04.01. – Режим доступу :
https://denikn.cz/779360/napeti-kolem-ruska-vyvolava-ve-finsku-debaty-o-vstupu-donato-rusko-je-vidi-jako-ohrozeni/?ref list.
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Фінляндія подала заяву щодо вступу в НАТО, вона вказала, що хоче вирішити,
приєднуватися чи ні до організації, незалежно від зусиль Росії щодо запобігання
процесу розширення Північноатлантичного альянсу. За словами автора, це
нагадування Росії, що вона не повинна диктувати умови, які б перешкоджали іншим
країнам забезпечити власну безпеку. Прем’єр-міністерка Фінляндії С. Марін обрала
момент, який не є найприємнішим для Росії, коли саме це питання вирішується на
іншому фронті, українському.
***
Edwardas Lucasas. Putino geopolitinis pokeris [Едвард Лукас. Геополітичний
покер Путіна] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 05.01. – Режим доступу :
https://www.lrytas.lt/pasaulis/rytai-vakarai/2022/01/05/news/edwardas-lucasas-putinogeopolitinis-pokeris-21958066.
На думку автора, якщо оголошений Росією перелік вимог безпеки буде
прийнятий, це знищить НАТО і покінчить з роллю США як гаранта європейської
безпеки. У своїй новорічній промові президент Фінляндії С. Нійністе та прем’єрміністр С. Марін наголосили на праві країни обирати власні альянси в сфері безпеки,
зокрема членство в НАТО. Як вважає автор, справжньою загрозою російському
президенту В. Путіну є не символічні сили НАТО в Прибалтиці чи навчальна місія в
Україні, а те, що люди користуються демократичним вибором, країни добровільно
вступаючи в альянси.
***
İki ülke için Rusya’yı kızdıracak öneri! «Söz verdik» diyen Rasmussen’den
çarpıcı «5». Madde’ vurgusu [Пропозиція двох країн, яка розлютить Росію!
Приголомшливий «5». Акцент на змісті] // Star. – Istanbul, 2022. – 06.01. – Режим
доступу : https://www.star.com.tr/dunya/iki-ulke-icin-rusyayi-kizdiracak-oneri-sozverdik-diyen-rasmussenden-carpici-5-madde-vurgusu-haber-1680302/.
Оскільки дебати щодо членства України в НАТО тривають, колишній
генеральний секретар НАТО А. Расмуссен запропонував «план дій» щодо приєднання
України та Грузії до Альянсу. А. Расмуссен наголосив на 5-й статті Статуту НАТО,
відзначаючи, що 5-у статтю Статуту НАТО про колективну оборону можна буде
обмежити.
***
НАТО няма да позволи Русия да създаде втора категория членове на
алианса [НАТО не дозволить Росії створити другу категорію членів Альянсу] //
Дневник.
–
Sofia,
2022.
–
07.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/01/07/4300881_nato_niama_da_pozvoli_rusiia_da_
suzdade_vtora/.
Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг після онлайнрозмови з міністрами
закордонних справ країн-членів НАТО заявив, що вітає готовність Росії до
дипломатичних переговорів, але не може погодитися на створення другої категорії
союзників, яких вона не може захищати. За його словами, кожна країна має бути
вільною у виборі свого власного шляху.
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***
Джамбазов, Денис. САЩ: Когато руснаците дойдат у вас, понякога е много
трудно да ги накарате да си тръгнат [США: Коли до вас приїжджають росіяни,
іноді дуже важко змусити їх піти] / Д. Джамбазов // Факти. – Sofia, 2022. – 07.01. –
Режим доступу : https://fakti.bg/world/643088-sasht-kogato-rusnacite-doidat-u-vasponakoga-e-mnogo-trudno-da-gi-nakarate-da-si-tragnat.
Держсекретар США Е. Блінкен поставив під сумнів необхідність розміщення
іноземних військ у Казахстані та вважає, шо Росія прагне спровокувати дискусію
щодо НАТО, відвернути увагу від «гарячої теми» щодо її агресії в Україні. Водночас
він висловив упевненість, що «дипломатичне рішення все ще можливе».
***
JAV: per derybas su Maskva nebus diskutuojama dėl pajėgų NATO rytiniame
sparne [США: Жодних переговорів з Москвою щодо східного крила НАТО] //
Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 07.01. – Режим доступу :
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/07/news/jav-ziniasklaida-vasingtonasgali-svarstyti-maskvos-reikalavima-del-pajegu-rytu-europoje-21988664.
Білий дім спростував новину про те, що адміністрація президента США
Д. Байдена готова вести переговори з Росією про взаємне скорочення сил у Східній
Європі. Захід відкинув спробу Росії диктувати майбутнє незалежних країн. Тим не
менш, дипломати заявили, що між союзниками в Європі існують значні розбіжності
щодо позиції НАТО на переговорах з Росією.
***
Gutschker, Thomas. NATO: Recht der freien Bündniswahl nicht verhandelbar
[НАТО: право вільного вибору альянсу не підлягає обговоренню] / T. Gutschker
// Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 07.01. – Режим доступу :
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nato-aussenminister-beraten-vor-gipfelmit-russland-17720639.html.
Глави МЗС держав-членів НАТО обговорили свої позиції перед запланованим
засіданням Ради НАТО-Росія. Вони погодилися, що Альянс залишиться на жорсткій
позиції щодо свого розширення. Але є незрозумілими позиції ставлення до того, як
треба підтримувати Україну у військовій сфері. У той час як Німеччина постачає
лише нелетальну техніку для України, США та Туреччина постачають і системи
озброєння.
***
NATO odmítá podmínky Moskvy, Blinken ujistil Ukrajinu, že nebude z jednání
vyloučena [НАТО відкидає умови Москви, Блінкен запевнив Україну, що вона не
буде виключена з переговорів] // Aktualne.cz. – Praha, 2022. – 07.01. – Режим
доступу : https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nato-odmita-podminky-moskvy-pristityden-ale-bude-s-ruskou-s/r~9865777e6fdb11ec966d0cc47ab5f122/.
Країни-члени Північноатлантичного альянсу об’єднані у змістовному діалозі з
Росією, але не бажають йти на компроміс щодо своїх основних принципів, згідно з
якими Україна має право вирішувати питання про членство в НАТО. Міністр
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закордонних справ США Е. Блінкен запевнив міністра закордонних справ України Д.
Кулебу, що «питання щодо України не будуть обговорюватися без України».
***
US, NATO take firm line ahead of Russia talks on Ukraine [США та НАТО
займають тверду позицію напередодні переговорів Росії щодо України] // Herald
Sun.
–
Melbourne,
2022.
–
08.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/us-nato-take-firm-line-ahead-ofrussia-talks-on-ukraine/news-story/efd1d9c551dd17b71293eb5fc88ed11f.
США сподіваються на дипломатичне рішення щодо Росії, але вони не
поступатимуться її вимогам на переговорах, оскільки НАТО попереджає про реальні
ризики вторгнення Росії в Україну. Наразі між європейськими дипломати існують
ключові розбіжності щодо підходу, який НАТО має застосувати на переговорах з
Росією.
***
Busse, Nikolas. Europa à la Putin [Європа у Путіна] / N. Busse // Frankfurter
Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 08.01. – Режим доступу :
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/die-nato-und-russland-europa-a-la-putin17721171.html.
Президент Росії В. Путін домігся того, що розпочнуться переговори США і
НАТО щодо вимог Росії, які є настільки нездійсненними, коментує автор, що виникає
питання, чи не є метою Росії їх відхилення, що може стати приводом для військових
дій. Але те, за словами автора, що В. Путіну вдалося домогтися мінімальними
зусиллями, щоб переговори такого масштабу відбулися, можна пояснити лише тим,
що «страх Заходу перед Росією навряд чи менший, ніж страх В. Путіна перед НАТО».
***
USA schlagen beiderseitige Begrenzung von Militäraktivitäten vor [США
пропонують взаємне обмеження військової діяльності] // Frankfurter Аlgemeine. –
Frankfurt
am
Main,
2022.
–
08.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/usa-will-mit-russland-uebermilitaeraktivitaeten-sprechen-17722636.html.
США та їх союзники готові, за словами джерел в уряді США, вести переговори
з Росією про обмеження певної військової діяльності у Східній Європі.
Високопоставлений чиновник в уряді президента США Д. Байдена заявив, що на
майбутніх переговорах про українську кризу можуть обговорюватися взаємні
обмеження військових навчань і розміщення ракет у регіоні. Однак США не готові до
переговорів про те, що американські війська будуть розміщені в країнах-членах
НАТО в регіоні.
***
Ултиматуми и шантажи: финландската грешка на Путин [Ультиматуми і
шантаж: фінська помилка В. Путіна] // Дневник. – Sofia, 2022. – 09.01. – Режим
доступу
:
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https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/01/09/4301122_ultimatumi_i_shantaji_finlandskata
_greshka_na_putin/.
Питання європейської безпеки та загроз, які становлять спроби Росії змінити
міжнародний порядок, стали центральною темою новорічної промови фінського
президента С. Нійністе. Президент наголосив, що конфлікт на кордонах України – на
межі поглиблення і якщо Росія вторгнеться в Україну, то Фінляндія вступить в
НАТО.
***
Tandon, Shaun. Russia rules out concessions ahead of security talks with US
over Ukraine [Росія виключає поступки напередодні переговорів з США щодо
безпеки України] / S. Tandon // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 09.01. –
Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/russia-rules-out-concessions-aheadof-security-talks-with-us-over-ukraine/.
Заступник міністра закордонних справ Росії С. Рябков заявив, що Кремль
«розчарований» сигналами, які надходять з НАТО та Західної Європи перед
зустріччю із заступником держсекретаря США В. Шерманом у Женеві. За його
словами, Росія виключає будь-які поступки на переговорах з США щодо зростання
напруженості навколо України, оскільки Росія прагне до широкомасштабної нової
домовленості про безпеку із Заходом.
***
Raidījums: kāpēc Krievijas prasītās drošības garantijas nav pieņemamas
[Трансляція: Чому гарантії безпеки, яких вимагає Росія, неприйнятні] //
Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīga , 2022. – 09.01. – Режим доступу :
https://nra.lv/pasaule/368610-raidijums-kapec-krievijas-prasitas-drosibas-garantijasnav-pienemamas.htm.
Гарантії безпеки, яких вимагає Росія, радикально змінять систему оборони
Європи. Список бажань Росії з’явився в той час, коли вона продовжує стягувати
військові сили біля кордону з Україною. Ці вимоги західні політичні, дипломатичні та
експертні кола назвали «неприйнятними» і навіть «абсурдними», але вони будуть
обговорені з Росією в найближчі тижні.
***
Rusko je před rozhovory o Ukrajině zklamané signály ze Západu, řekl
náměstek ministra [Росія розчарована сигналами Заходу перед переговорами про
Україну, сказав заступник міністра] // Aktualne.cz. – Praha, 2022. – 09.01. – Режим
доступу : https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rusko-je-pred-rozhovory-o-ukrajinezklamane-signaly-ze-zapad/r~3544c208712a11eca1070cc47ab5f122/.
Заступник міністра закордонних справ Росії С. Рябков заявив, що Росія
розчарована сигналами Вашингтона та Брюсселя напередодні переговорів, які будуть
присвячені ситуації в Україні. Він зазначив, що не налаштований оптимістично щодо
майбутніх дипломатичних переговорів. США готові вести переговори з Росією про
взаємні обмеження на військові навчання у Східній Європі та про можливе
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розміщення ракет у регіоні, проте вони не мають наміру пропонувати Росії
скорочення військової присутності у Східній Європі, чого вимагає Росія.
***
Woods, Allan. What we learned from Russia-U.S. talks over Ukraine – as the
world watches on [Що ми дізналися з російсько-американських переговорів щодо
України – на очах усього світу] / A. Woods // The Toronto Star. – Toronto, 2022. –
10.01. – Режим доступу : https://www.thestar.com/news/analysis/2022/01/10/what-welearned-from-russia-us-talks-over-ukraine-as-the-world-watches-on.html.
Перша з трьох дипломатичних зустрічей, спрямована на нейтралізацію загрози
війни між Росією та Україною, показала наскільки далекі між собою погляди Росії та
Заходу. Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг на зустрічі з віцепрем’єрміністеркою України з питань європейської інтеграції О. Стефанішиною заявив, що
Альянс прагне допомогти Україні досягти можливого членства шляхом проведення
необхідних реформ, які дозволять їй відповідати стандартам НАТО.
***
Wicepremier Ukrainy: Agresor nie ma prawa stawiać żądań [Віцепрем’єрміністерка України: Агресор не має права висувати вимоги] // Do Rzeczy. –
Warsaw,
2022.
–
10.01.
–
Режим
доступу
:
https://dorzeczy.pl/opinie/249358/spotkanie-wicepremier-ukrainy-z-szefem-nato.html.
Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг зустрівся з віцепрем’єрміністеркою України О. Стефанішиною в рамках Комісії Україна-НАТО.
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу зазначив, що зустріч є
«початком важливого тижня для європейської безпеки», під час якого відбудеться
засідання Ради НАТО-Росія, а також двосторонні переговори між США та Росією. Як
підкреслив Є. Столтенберг, Україна є «цінним і довгостроковим партнером», який
має право обирати власний шлях. Він також висловив рішучу підтримку України з
боку НАТО та наголосив, що зустріч стала нагодою випрацювати спільну позицію
перед переговорами між представниками Альянсу та Росії.
***
Moore, Mark. US-Russia talks hit stalemate in Geneva after Kremlin pitches
‘non-starters’ [Переговори між США і Росією зайшли в глухий кут у Женеві після
того, як Кремль заявив про «непочаток»] / М. Moore // New York Post. – New
York, 2022. – 10.01. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/01/10/us-russianofficials-begin-security-talks-over-ukraine/.
У Женеві пройшли переговори між американськими та російськими
офіційними особами щодо вимог Рсії з питань безпеки. Заступниця держсекретаря
США В. Шерман повідомила журналістам, що американська делегація відкинула
вимоги Росії, яка наполягала на тому, щоб Захід не дозволяв Україні та іншим
країнам колишнього радянського блоку вступити в НАТО.
***
Stoltenberg: Barışçıl bir yol arıyoruz ama Rusya’ya açık mesaj vermemiz
gerekiyor [Є. Столтенберг: Ми шукаємо мирного шляху, але ми повинні дати
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чіткий сигнал Росії] // Star. – Istanbul, 2022. – 10.01. – Режим доступу :
https://www.star.com.tr/dunya/stoltenberg-bariscil-bir-yol-ariyoruz-ama-rusyayaacik-mesaj-vermemiz-gerekiyor-haber-1681324/.
Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг провів спільну пресконференцію з
віцепрем’єр-міністеркою України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
О. Стефанішиною. Є. Столтенберг зазначив, що НАТО наполегливо працює над
мирним політичним шляхом, який передасть чіткий сигнал Росії, що «ми єдині».
***
László, Dávid. Kibékíthetetlen volt az amerikai–orosz ellentét Genfben
[Американсько-російський конфлікт у Женеві був непримиренним] / D. László //
Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 10.01. – Режим доступу :
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/kibekithetetlen-volt-az-amerikai-oroszellentet-genfben.
Автор статті аналізує хід і результати американсько-російських переговорів у
Женеві на початку січня 2022 р., наголошуючи, що НАТО в принципі відкидає
холодну війну, вважаючи, що світ можна не розділяти на зони впливу. З іншого боку,
Росія не сприймає цей аргумент, вбачаючи в конкурентному блоці, загрозу безпеці.
Щодо першого пункту, Україна неодноразово давала зрозуміти, що хоче вступити в
НАТО якомога швидше.
***
Borger, Julian. Ukraine talks: Russia sees no grounds for optimism ahead of
Nato meeting [Україна повідомляє: Росія не бачить підстав для оптимізму перед
зустріччю НАТО] / J. Borger // The Guardian. – London, 2022. – 11.01. – Режим
доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/jan/11/ukraine-russia-nato-talkssergei-ryabkov.
Напередодні зустрічі в Брюсселі між Росією та 30-а державами-членами НАТО
Кремль заявив, що не бачить «важливих причин для оптимізму» щодо
дипломатичного вирішення української кризи. Переговори у Женеві не досягли
прогресу у виконанні центральної вимоги В. Путіна: гарантії того, що Україна ніколи
не стане членом НАТО і що американські війська та техніка будуть виведені з країн
колишнього радянського блоку в Східній Європі, які є членами НАТО.
***
Украина и НАТО обсудили пути деэскалации напряженности на границе с
РФ [Україна та НАТО обговорили шляхи деескалації напруженості на кордоні з
РФ] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 11.01. – Режим доступу :
http://russian.people.com.cn/31519/index.html.
У Брюсселі відбулося позачергове засідання Комісії Україна-НАТО, головною
темою якого стали шляхи деескалації напруженості на українсько-російському
кордоні. Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг назвав засідання можливістю
обмінятися оцінками ситуації на українсько-російському кордоні, висловити тверду
підтримку Україні та скоординувати дії перед переговорами з РФ.
***
92

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
«Україна у відгуках зарубіжної преси»

1–31 січня 2022 р.

Schütz, Birger. Nicht mit ausgestreckter Hand [Не з протягнутою рукою] / B.
Schütz // Neues Deutschland. – Berlin, 2022. – 11.01. – Режим доступу :
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1160299.genfer-gespraeche-nicht-mitausgestreckter-hand.html?sstr ukraine.
Американська переговорниця, замісниця держсекретаря США, В. Шерман та її
російський колега С. Рябков провели перший раунд Женевських переговорів, який
закінчився без конкретних результатів. Ще до того, як він почався, С. Рябков
приглушив і без того скромні надії на порозуміння з США. С. Рябков зазначив, що
сигнали Вашингтона і Брюсселя напередодні Женевського саміту щодо кризи в
Україні були вкрай невтішними.
***
Halmai, Katalin. Tárgyal a NATO, de kész a szankciókra [НАТО веде
переговори, але готова до санкцій] / K. Halmai // Nepszava. – Budapest, 2022. –
11.01. – Режим доступу : https://www.nepszava.hu/3143062_targyal-a-nato-de-kesz-aszankciokra.
Посолка США в НАТО Д. Сміт назвала «чудовою» єдність, з якою союзники
виступили проти російської загрози. За її словами, НАТО прагне припинення
напруженості навколо України шляхом діалогу, але у разі військової агресії державичлени запровадять жорсткі санкції проти Росії.
***
Anadolij, N. Aj.. Vijeće NATO – Rusija zasjedalo prvi put od 2019. godine: U
fokusu Ukrajina [Рада Росія-НАТО засідає вперше з 2019 року: у центрі уваги –
Україна] / N. Aj. Anadolij // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 12.01. – Режим доступу
:
https://avaz.ba/globus/svijet/709724/vijece-nato-rusija-zasjedalo-prvi-put-od-2019godine-u-fokusu-ukrajina.
Рада Росія-НАТО зібралася у Брюсселі для обговорення напруженої ситуації
після зосередження російських військ на кордоні з Україною. США та НАТО
неодноразово попереджали Росію не вмішуватися у внутрішні справи України.
Більшість західних країн оголосили про жорсткі економічні, фінансові та політичні
санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.
***
J. Stoltenbergas: NATO ir Rusija susitarė tęsti aukšto lygio derybas
[Є. Столтенберг: НАТО і Росія домовилися продовжити переговори на високому
рівні] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 12.01. – Режим доступу :
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/12/news/j-stoltenbergas-nato-ir-rusijasusitare-testi-auksto-lygio-derybas-22039194.
Виступаючи після засідання Ради НАТО-Росія в Брюсселі, генеральний
секретар Альянсу Є. Столтенберг сказав, що обидві сторони «висловили необхідність
[продовження] діалогу та встановлення календаря майбутніх зустрічей». За його
словами, «це позитивний знак, що всі союзники по НАТО і Росія сидять за одним
столом». Однак лідер Альянсу визнав, що будь-які переговори щодо України «не
будуть легкими».
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***
NATO surengė derybas su Rusija dėl įtampos prie Ukrainos sienų mažinimo
[НАТО веде переговори з Росією щодо зниження напруженості на кордонах
України] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 12.01. – Режим доступу :
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/12/news/nato-surenge-derybas-su-rusijadel-itampos-prie-ukrainos-sienu-mazinimo-22039000.
США та їхні союзники в Європі ведуть переговори з російськими
представниками в штаб-квартирі НАТО в надії на те, що поновлення дипломатичного
діалогу може допомогти запобігти конфлікту на кордоні України. Заступник міністра
закордонних справ Росії О. Грушко проводить переговори з генеральним секретарем
НАТО Є. Столтенбергом і заступницею держсекретаря США В. Шерман.
***
Russia has no ‘voting right’ on Ukraine’s Nato membership’ [Росія не має
«права голосу» щодо членства України в НАТО] // The News. – Islamabad, 2022. –
12.01. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/924467-russia-has-novoting-right-on-ukraine-s-nato-membership.
Міністр закордонних справ України Д. Кулеба заявив, що Росія не має права
голосу щодо того, чи зможе Україна вступити в НАТО. Це є основною темою
важливих переговорів між Заходом і Росією в штаб-квартирі НАТО.
***
Hennigan, W.J. Russia Weighs Arms Control Negotiations As Fear Of War In
Ukraine Looms [Росія проводить переговори щодо контролю над озброєнням,
оскільки в Україні насувається страх перед війною] / W.J. Hennigan // Time. –
New York, 2022. – 12.01. – Режим доступу : https://time.com/6138916/ukraine-russianuclear-missile-treaty/.
Журналіст американського журналу «Time» В. Дж. Хенніган зазначає, що
Сполучені Штати і НАТО відхилили список вимог Росії щодо врегулювання кризи
навколо України. Президент Росії В. Путін висловив стурбованість з приводу
можливої установки США ракет в Україні. Адміністрація Д. Байдена наполягає на
тому, що не збирається розміщувати ракети в Україні. Автор статті пише, що
генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг після чотиригодинної зустрічі
представників США, Росії та країн-членів НАТО сказав журналістам, що існує
реальна загроза нового збройного конфлікту в Європі і це позитивний знак, що всі
союзники по НАТО і Росія сіли за один стіл і зайнялися переговорами.
***
Дипломатія–2022:
зовнішньополітичні
очікування
українського
суспільства // Час і Події. – Чикаго, 2022. – 12.01. – Режим доступу :
https://www.chasipodii.net/article/27524/.
Хоча українці і бачать зовнішньополітичним пріоритетом курс на ЄС, водночас
зростає підтримка саме членства в НАТО, що, зокрема може пояснюватися
загостренням безпекової ситуації навколо України. Більше того, українці очікують від
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ЄС не стільки економічні преференції, але чіткі безпеково-політичні кроки включно з
рішучішою підтримкою України в оборонній і безпековій сферах.
***
‘2,5 aydır her seviyede çalışıyoruz’’ dedi, gözdağı verdi: Rusya üzerinde acı
verici bir etkisi olacak [«Ми працюємо на всіх рівнях 2,5 місяці», – сказав він,
залякаючи: «Це болісно вплине на Росію»] // Star. – Istanbul, 2022. – 12.01. –
Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/25-aydir-her-seviyede-calisiyoruzdedi-gozdagi-verdi-rusya-uzerinde-aci-verici-bir-etkisi-olacak-haber-1681753/.
Держсекретар США Е. Блінкен і міністр закордонних справ України Д. Кулеба
обговорили результати діалогу між США і Росією про стратегічну стабільність, що
відбувся в Женеві, та кроки, які необхідно зробити проти Росії перед засіданням Ради
НАТО-Росія, яке відбудеться в Брюсселі.
***
Katalin, Halmai. Megint nemet mondtak Moszkvának [Москві знову сказали
«ні»] / H. Katalin // Nepszava. – Budapest, 2022. – 12.01. – Режим доступу :
https://www.nepszava.hu/3143135_voros-zonaba-tette-a-koronavirus-bukarestet.
За словами генерального секретаря НАТО Є. Столтенберга, в Брюсселі
представники держав-членів Альянсу і Росії провели «нелегкий», але «серйозний і
прямий» обмін думками щодо кризи в Україні та навколо неї, а також ситуації з
безпекою в Європі. Політики вважають, що між сторонами існують значні
розбіжності, які подолати буде складно, закликавши Росію негайно знизити
напруженість на кордоні з Україною.
***
NATO odmítlo ruské požadavky o Ukrajině, chce další jednání, uvedl
Stoltenberg [Столтенберг заявив, що НАТО відхилило вимоги Росії щодо
України, хочуть подальших переговорів] // Aktualne.cz. – Praha, 2022. – 12.01. –
Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nato-odmitlo-ruske-pozadavkyo-ukrajine-uvedl-stoltenberg/r~8fa8bf5873ad11ec8fa20cc47ab5f122/.
Генеральний секретар Альянсу Є. Столтенберг після засідання Ради НАТОРосія сказав, що тридцять країн-членів одноголосно відхилили вимоги Росії
гарантувати, що Україна ніколи не стане членом НАТО, а також вивести війська та
зброю союзників із країн східного крила блоку. Росія, з іншого боку, вказала, що поки
не
готова
узгодити
план
подальших
переговорів.
Розбіжності
між
Північноатлантичним альянсом і Росією щодо безпеки України буде важко подолати,
але союзники прагнуть продовжити переговори.
***
NATO and Russia confront stark differences on Ukraine crisis [НАТО і Росія
стикаються з різкими розбіжностями щодо кризи в Україні] // Herald Sun. –
Melbourne,
2022.
–
13.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/nato-allies-close-ranks-for-russiatalks/news-story/4e4a674a4b7a0e577ee1c40653400910.
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НАТО і Росія виявили розбіжності щодо безпеки в Європі, коли союзники
закликали президента Росії В. Путіна відвести війська від кордонів України і
приєднатися до переговорів, щоб зменшити загрозу відкритого конфлікту. Уряд
В. Путіна вимагає від Заходу виключити прийняття до ЄС нових членів таких, як
Україна, Грузія чи Фінляндія і хоче обмежити розміщення військ союзників у
колишніх радянських союзниках, зокрема в Польщі та країнах Балтії, які приєдналися
до НАТО після холодної війни.
***
Russland-Krise überschattet EU-Außen- und Verteidigungsministerrat
[Російська криза затьмарює Раду закордонних справ і оборони ЄС] // Die Рresse. –
Vienna,
2022.
–
13.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.diepresse.com/6084929/russland-krise-ueberschattet-eu-aussen-undverteidigungsministerrat?from rss.
Відповідно до угоди про безпеку, до якої прагне Росія, держави НАТО
зобов’язуються, серед іншого, утримуватися від військових дій на території України
та інших держав Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії. Крім того,
прямо вимагається відмова України від вступу в НАТО. У Брюсселі тепер
припускають, що поточне розміщення російських військових поблизу України
безпосередньо пов’язане з цими пропозиціями. Відповідно, побоювання щодо
російського вторгнення в Україну мають підігріватися, щоб переконати НАТО піти на
поступки.
***
Fena, E. Ć.. Kremlj odbacio kritike SAD o novim vojnim vježbama u blizini
ukrajinske granice [Кремль відкинув критику США щодо нових військових
навчань на кордоні з Україною] / E. Ć. Fena // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. –
13.01. – Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/709810/kremlj-odbacio-kritikesad-o-novim-vojnim-vjezbama-u-blizini-ukrajinske-granice.
У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі високопосадовці Альянсу та Росії
розпочали перші за два роки переговори на найвищому рівні. У центрі уваги НАТО –
побоювання, що Росія готується до нового вторгнення на територію України.
***
Only NATO membership can secure Ukraine and Georgia [Тільки членство в
НАТО може убезпечити Україну та Грузію] // The Times of Israel. – Jerusalem,
2022. – 13.01. – Режим доступу : https://blogs.timesofisrael.com/only-natomembership-can-secure-ukraine-and-georgia/.
Нідерландський військово-політичний аналітик Мордехай де Хаас констатує,
що тоталітарні режими такі, як Росія дослухаються лише до погроз зброєю. Аналітик
впевнений, що нинішні переговорів між Росією та НАТО не запропонують нічого
нового. За його словами, вимога Росії про те, щоб Україні (і Грузії) ніколи не
дозволили приєднатися до західного військового альянсу, була постійною темою Росії
протягом десятиліть. Аналітик вважає, шо якщо НАТО щиро хоче стабільної та
безпечної Європи, є лише одне рішення: Україна та Грузія мають приєднатися до
НАТО якомога швидше.
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***
G. Nausėda po pokalbio su NATO vadovu apie Rusiją: Europoje negali būti
brėžiamos raudonos linijos [Ґ. Науседа після переговорів з главою НАТО щодо
Росії: в Європі не можна проводити червоних ліній] // Lietuvos rytas. – Vilniaus,
2022.
–
13.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/01/13/news/g-nauseda-po-pokalbiosu-nato-vadovu-apie-rusija-europoje-negali-buti-breziamos-raudonos-linijos22052364.
Президент Литви Ґ. Науседа по телефону обговорив з генеральним секретарем
НАТО Є. Столтенбергом результати переговорів між Альянсом і Росією та безпекову
ситуацію в регіоні. Згідно з повідомленням, президент Литви заявив главі НАТО, що
переговори з Росією в різних форматах щодо зниження напруженості на кордоні
України «не повинні порушувати основні принципи безпеки в трансатлантичному
просторі».
***
Über die Ukraine in den Westen? NATO-Insider befürchten Angriff Russlands
[Через Україну на Захід? Інсайдери НАТО побоюються нападу Росії] // Focus. –
Berlin,
2022.
–
13.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.focus.de/politik/ausland/warnung-vor-eskalation-nato-insiderbefuerchten-angriff-russlands-auf-breiter-front-ein-echtes-risiko_id_38308357.html.
Після засідання Ради НАТО-Росія ризик ескалації на українському кордоні
залишається високим. За словами інсайдерів НАТО, президент Росії В. Путін планує
збройний конфлікт із Заходом за межами України. Конфлікт ставить перед дилемою
країни-члени НАТО. Провокації В. Путіна невпинно викривають слабкі сторони
НАТО.
***
Ukraine crisis: Nato, Russia lay out stark differences [Українська криза:
НАТО і Росія виявили різкі розбіжності] // The News. – Islamabad, 2022. – 13.01. –
Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/924702-ukraine-crisis-natorussia-lay-out-stark-differences.
Союзники по НАТО попередили Росію, що вони не підуть на компроміс із
правом Альянсу захищати своїх східних членів, щоб уникнути подальшого конфлікту
в Україні, але запросили Росію до подальших переговорів. Генеральний секретар
Альянсу Є. Столтенберг сказав, що для 30-и країн-членів НАТО було б неможливо
погодитися з основними вимогами Росії щодо нового порядку безпеки в Європі і,
зокрема додав, що Росія не матиме права вето на прагнення України в кінцевому
підсумку приєднатися до Альянсу.
***
NATO: Krievijas uzvedība radījusi visnokaitētāko drošības situāciju Eiropā
kopš 1945.gada [НАТО: Поведінка Росії створила найбільшу безпеку в Європі з
1945 року] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīga, 2022. – 14.01. – Режим доступу :
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https://nra.lv/pasaule/369132-nato-krievijas-uzvediba-radijusi-visnokaitetakodrosibas-situaciju-eiropa-kops-1945-gada.htm.
На засіданні Військового комітету НАТО, на якому був присутнім Генеральний
секретар НАТО Є. Столтенберг, було наголошено, що агресивна поведінка Росії є
причиною найбільшої безпекової ситуації в Європі з 1945 р. Командувачі збройними
силами країн-членів НАТО висловили готовність надати всебічну підтримку Україні.
***
Schmidt, Friedrich. Lawrow fordert schriftliche Antworten von Washington
und NATO [Лавров вимагає письмових відповідей від Вашингтона та НАТО] / F.
Schmidt // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 14.01. – Режим
доступу
:
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russland-lawrow-willschriftliche-antworten-von-washington-und-nato-17731508.html.
Росія очікує від США і НАТО «письмових відповідей» на свої вимоги про
«гарантії безпеки», які передбачають відмову від будь-якого розширення НАТО та
будь-якої військової діяльності у Східній Європі, на Кавказі та в Центральній Азії. На
цьому наголосив міністр закордонних справ С. Лавров на своїй щорічній
пресконференції. За словами С. Лаврова, після отримання відповідей стане
зрозумілим, «чи є сенс поновлювати переговори». Вашингтон пообіцяв Москві
каральні заходи у разі нової інтервенції в Україну. С. Лавров підкреслив, що Росія
готова до можливих нових санкцій США.
***
Stoltenberg: Valós Ukrajna orosz megtámadásának veszélye [Є. Столтенберг:
Небезпека справжнього російського вторгнення в Україну] // Magyar Nemzet. –
Budapest,
2022.
–
14.01.
–
Режим
доступу
:
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/stoltenberg-valos-ukrajna-oroszmegtamadasanak-veszelye.
Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг підтвердив відмову Альянсу від
вимог Росії щодо юридично обов’язкових гарантій, які б унеможливили подальше
розширення Альянсу на схід. Водночас Є. Столтенберг наголосив на важливості
діалогу з Росією. За його словами, для цього Альянс готовий вести переговори щодо
контролю над озброєнням, прозорості військових навчань та зменшення факторів
ризику.
***
Eksperts par NATO un Krievijas sarunām: Krievijai vairs nav atkāpšanās ceļa
[Експерт з переговорів НАТО-Росія: Росії немає шляху назад] // Neatkarīgā Rīta
Avīze. – Rīga, 2022. – 16.01. – Режим доступу : https://nra.lv/politika/369236eksperts-par-nato-un-krievijas-sarunam-krievijai-vairs-nav-atkapsanas-cela.htm.
Науковий співробітник Латвійського інституту зовнішньої політики М.
Варгуліс вважає, що НАТО і союзники дали чіткі сигнали про те, що жодна країна чи
інший зовнішній фактор не зможе визначити, як буде розширюватися Альянс. М.
Варгуліс зазначив, що це є сигналом Росії щодо її ультиматиму неприєднання
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України до Альянсу. Експерт підкреслив, що в НАТО публічно заявляли, що такий
підхід ніколи не буде прийнятий.
***
Kimmage, Michael. Time for NATO to Close Its Door [НАТО час закрити свої
двері] / M. Kimmage // Foreign Affairs. – Washington, 2022. – 17.01. – Режим
доступу : https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2022-01-17/time-natoclose-its-door.
На думку професора історії Католицького університету США М. Кімміджа,
НАТО не підходить для Європи ХХІ ст. і це не тому, що так говорить президент Росії
В. Путін, і не тому, що В. Путін намагається використати загрозу масштабнішої війни
в Україні, щоб нав’язати країні нейтралітет і зупинити розширення Альянсу. М.
Кіммідж вважає, що швидше, це пов’язано з тим, що НАТО страждає серйозним
конструктивним недоліком: «вона занадто велика, занадто погано визначена і занадто
провокаційна для свого ж блага».
***
NATO ile Ukrayna arasında kritik iş birliği! İmzalar atıldı [Критична
співпраця НАТО та України! Підписали угоду] // Star. – Istanbul, 2022. – 17.01. –
Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/nato-ile-ukrayna-arasinda-kritik-isbirligi-imzalar-atildi-haber-1683156/.
НАТО та Україною було підписано угоду про посилену технологічну
співпрацю. Було поновлено меморандум про взаєморозуміння, який передбачає
продовження співпраці між двома сторонами щодо технологічних проєктів.
Генеральний директор Агентства зв’язку та інформації НАТО заявив, що завдяки
оновленню угоди підтримка НАТО в модернізації інформаційних технологій та
послуг зв’язку України буде поглиблена.
***
Емот, Робин. Ако Русия нахлуе в Украйна, НАТО трябва да подсили
членовете си в Черно море [Якщо Росія вторгнеться в Україну, НАТО має
зміцнити свої країни-члени у Чорному морі] / Р. Емот // Дневник. – Sofia, 2022. –
18.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.dnevnik.bg/analizi/2022/01/18/4303947_ako_rusiia_nahlue_v_ukraina_na
to_triabva_da_podsili/.
Якщо Росія вторгнеться в Україну НАТО має збільшити свою військову
присутність у Чорному та Балтійському морях. Хоча НАТО на саміті в Бухаресті у
2008 р. погодилася, що Україна одного дня стане членом НАТО, Альянс не
зобов’язаний своїм установчим договором захищати Україну. Генеральний секретар
НАТО Є. Столтенберг сказав, що важливо розрізняти союзників по НАТО і партнерів,
Україна є «високо цінним партнером».
***
Украина и НАТО продолжат сотрудничество в сфере развития технологий
[Україна та НАТО продовжать співпрацю у сфері розвитку технологій] //
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Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 18.01. – Режим
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0118/c31519-9946400.html.

доступу

:

Україна та Агентство НАТО із зв’язку та інформації уклали оновлений
Меморандум про продовження спільної роботи над проєктами у галузі розвитку
технологій. Голова місії України при НАТО Н. Галібаренко заявила, що оновлений
документ дозволить поглибити співпрацю між Україною та НАТО у галузі розвитку
інформаційних технологій та комунікаційних послуг.
***
Wintour, Patrick. UK’s Liz Truss warns Russia of ‘terrible quagmire’ if it
invades Ukraine [Британка Ліз Трасс попередила Росію про «жахливе болото»,
якщо вона вторгнеться в Україну] / Р. Wintour // The Guardian. – London, 2022. –
21.01. – Режим доступу : https://www.theguardian.com/politics/2022/jan/20/uks-trusswarns-russia-of-terrible-quagmire-if-it-invades-ukraine.
Державний секретар США Е. Блінкен заявив після переговорів з міністром
закордонних справ Росії, що Москва зіткнеться з «швидкою, суворою та єдиною
відповіддю», якщо вона вторгнеться в Україну. Вашингтон погодився надати
письмові коментарі Росії після того, як Москва зажадала гарантій безпеки,
включаючи обіцянку, що Україна ніколи не зможе приєднатися до НАТО.
***
В. Зеленский и Й. Столтенберг обсудили дипломатические усилия по
снижению напряженности вокруг Украины [В. Зеленський та Є. Столтенберг
обговорили дипломатичні зусилля щодо зниження напруженості навколо
України] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 21.01. – Режим доступу :
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0121/c31519-9947751.html.
Президент України В. Зеленський провів телефонну розмову з генеральним
секретарем НАТО Є. Столтенбергом, який поінформував Президента України про
результати засідання Ради Росія-НАТО та перспективи подальших переговорів з
російською стороною з питань європейської безпеки. В. Зеленський висловив
сподівання на посилення практичної допомоги з боку НАТО та країн-членів Альянсу
у зміцненні обороноздатності України та підвищенні її можливостей протидіяти
сучасним загрозам, зокрема кібератакам.
***
Patteson, Callie. Blinken warns Russia against Ukraine invasion [Е. Блінкен
застеріг Росію від вторгнення в Україну] / С. Patteson // New York Post. – New
York, 2022. – 21.01. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/01/21/blinken-warnsrussia-against-ukraine-invasion/.
Держсекретар США Е. Блінкен і міністр закордонних справ Росії С. Лавров
зустрілися в Женеві. Під час зустрічі, яку С. Лавров назвав «конструктивною та
корисною», США погодилися надати Росії письмову відповідь на її вимоги не
допустити приєднання України до НАТО.
***
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Gvosdev, Nikolas. The United States Needs a New Approach to Russia
[Сполученим Штатам потрібен новий підхід до Росії] / N. Gvosdev // The National
Interest.
–
Washington,
2022.
–
21.01.
–
Режим
доступу
:
https://nationalinterest.org/feature/united-states-needs-new-approach-russia-199831.
В статті для журналу «The National Interest» американський політолог Н.
Гвоздєв зазначає, що сьогодні НАТО є громіздкою бюрократичною угодою про
колективну безпеку з тридцятьма країнами-членами і гасла на кшталт «прийміть
Україну в НАТО зараз» звучали неодноразово. На думку політолога, сьогодні важко
уявити, що НАТО прийме Україну, але адміністрація Д. Байдена могла б укласти
угоду про безпеку з Україною, вони можуть зобов’язатися вжити всіх необхідних
засобів для запобігання будь-якому подальшому вторгненню в Україну.
***
Russia toughens its posture amid Ukraine tensions [Росія посилює свою
позицію на тлі напруженості в Україні] // The Independent. – London, 2022. – 22.01.
– Режим доступу : https://www.independent.co.uk/news/world/americas/uspolitics/russia-vladimir-putin-ukraine-kremlin-nato-b1998453.html.
Росія оголосила про додаткові військові навчання, які відображають спробу
Кремля зупинити розширення НАТО після закінчення холодної війни. У переговорах
з США Росія вимагає юридично зобов’язальних гарантій того, що НАТО не прийме
Україну до скаладу Альянсу та не розмістить там зброю. Хоча США та їх союзники
відхилили вимоги Росії, деякі аналітики відзначають, що наполягання Росії на
письмовій відповіді може відображати намір використати її як аргумент для можливої
ескалації.
***
Gutschker, Thomas. Kroatiens Präsident droht mit Rückzug aus der NATO
[Президент Хорватії погрожує вийти з НАТО] / T. Gutschker // Frankfurter
Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 25.01. – Режим доступу :
https://www.faz.net/aktuell/politik/kroatiens-praesident-droht-mit-nato-rueckzug-beiukraine-krieg-17752591.html.
Президент Хорватії З. Миланович погрожує, що якщо в Україні почнеться
війна, Хорватія вийде з НАТО. Раніше З. Миланович заявив, що ескалація «не
пов’язана з Україною, а з політикою Байдена, в якій я бачу непослідовність і
небезпечну поведінку», і Україні «не місце в НАТО». Міністр закордонних справ
Хорватії Г. Грлич-Радман відкинув заяви президента, наголосивши, що він говорить
не від імені Хорватії, а від себе особисто.
***
Czermiński, Jakub. Prezydent Chorwacji: Wycofamy żołnierzy z NATO w razie
konfliktu Rosji z Ukrainą [Президент Хорватії: Ми вийдемо з НАТО у разі
конфлікту між Росією та Україною] / J. Czermiński // Rzeczpospolita. – Warsaw,
2022. – 25.01. – Режим доступу : https://www.rp.pl/polityka/art19322481-prezydentchorwacji-wycofamy-zolnierzy-z-nato-w-razie-konfliktu-rosji-z-ukraina.
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Президент Хорватії З. Миланович заявив, що у разі збройного конфлікту між
Росією та Україною Хорватія відкличе своїх солдатів із сил НАТО. Як
головнокомандувач збройних сил, З. Миланович гарантував, що Хорватія не тільки не
надсилатиме військових, але й у разі ескалації виведе всі свої війська «до
останнього». З. Миланович зазначив, що «це не має жодного відношення до України
та Росії». За його словами, рішення НАТО пов’язані з «динамікою внутрішньої
політики США» президента США Д. Байдена.
***
US rejects Russian demand that Ukraine stay out of NATO [США відкидають
вимогу Росії залишити Україну поза НАТО] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. –
27.01. – Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/usrejects-russian-demand-that-ukraine-stay-out-of-nato/newsstory/b32aaae5227a9b9c6732a94959af39cd.
Сполучені Штати відхилили вимогу Росії заборонити Україні прагнути до
членства в Альянсі. НАТО наголосило, що Україна може самостійно обирати своїх
союзників, відкидаючи вимогу Росії про зобов’язання не вступати в НАТО.
***
Птров, Ангел. САЩ изключиха НАТО да се затвори за Украйна и
заплашиха Русия с блокаж на «Северен поток 2» [США заявили про вільний
вибір України щодо вступу в НАТО і пригрозили Росії блокадою «Північного
потоку-2»] / А. Птров // Дневник. – Sofia, 2022. – 27.01. – Режим доступу :
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/01/27/4306676_sasht_izkljuchiha_nato_da_se_zatv
ori_za_ukraina_i/.
США надали письмову відповідь на перелік вимог Росії, як умови для
деескалації української кризи. Згідно з документом, США не готові йти на поступки,
але запропонували «серйозний шлях дипломатії», «якщо Росія забажає». США і
НАТО відхилили вимогу Росії закрити двері для майбутнього членства України в
Альянсі, а також відмовитися від будь-якого подальшого розширення. Крім того
відповідно до документу, «Північний потік-2» не запрацює, якщо Росія вторгнеться в
Україну.
***
Джамбазов, Денис. НАТО ще разположи войски в Словакия [НАТО
розмістить війська в Словаччині] / Д. Джамбазов // Факти. – Sofia, 2022. – 27.01. –
Режим доступу : https://fakti.bg/world/648309-nato-shte-razpoloji-voiski-v-slovakia.
Міністр закордонних справ Словаччини І. Корчок повідомив, що НАТО
розглядає можливість розміщення ряду військ у Словаччині та інших країнах на
своєму східному фланзі у відповідь на нарощування Росією військ поблизу України.
США та Велика Британія розглядають можливість відправки 1000 військових до
Румунії, Болгарії та Угорщини.
***
AnadolijaParalelno sa SAD: NATO poslao odgovor na zahtjev Rusije
[Паралельно з США: НАТО надіслало відповідь на запит Росії] / E. Ć. Anadolija //
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Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 27.01. – Режим доступу :
https://avaz.ba/globus/svijet/712810/paralelno-sa-sad-nato-poslao-odgovor-na-zahtjevrusije.
Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг підкресливши, що суперечки
мають вирішуватися шляхом діалогу та дипломатії, запропонував НАТО та Росії
знову відкрити свої офіси у Москві та Брюсселі. Зазначивши, що НАТО готова до
реального діалогу з Росією, Є. Столтенберг закликав Росію не застосовувати силу
проти інших країн, а також вивести свої війська з України, Грузії та Молдови.
***
Patteson, Callie. ‘Ball is in their court’: US responds to Russia’s Ukraine
demands [«М’яч на їх боці»: США відповіли на вимоги Росії щодо України] / С.
Patteson // New York Post. – New York, 2022. – 27.01. – Режим доступу :
https://nypost.com/2022/01/26/ball-is-in-their-court-us-responds-to-russias-ukrainedemands/.
Згідно із заявою держсекретаря США Е. Блінкена, було надано письмову
відповідь на вимоги Росії не допустити вступу України в НАТО. Документ
підтверджує прихильність США дотримуватись принципу «відкритих дверей» НАТО
і був скоординований з Україною та нашими європейськими союзниками й
партнерами, з якими велись консультації.
***
Bennett, Brian. Why Biden Is Already Losing in Putin’s Ukraine Gambit [Чому
Байден уже програє у путінському українському гамбіті] / B. Bennett // Time. –
New York, 2022. – 27.01. – Режим доступу : https://time.com/6143191/joe-bidenputin-ukraine/.
Журналіст американського журналу «Time» Б. Беннет констатує, що російські
війська, танки та артилерія тепер оточують Україну з усіх боків: у Білорусі на півночі,
у Росії на сході, у Криму на півдні та в Молдові на заході. На думку автора, В. Путін
хоче затвердити значущість Росії на світовій арені, поставити Д. Байдена у незручне
становище та перевірити єдність країн НАТО. Автор пише, що кожна нація має свої
інтереси по відношенню до Росії, що в останні тижні викликало розбіжності у думках
про те, як краще надати підтримку Україні.
***
„Esélytelen, hogy teljesüljenek az orosz követelések” [«Шанси Росії не
реалізовані»] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 27.01. – Режим доступу :
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/eselytelen-hogy-teljesuljenek-az-oroszkovetelesek.
За словами генсека НАТО Є. Столтенберга, Альянс надіслав письмову
відповідь на вимоги Росії щодо безпеки. За його словами, Росія розірвала
дипломатичні відносини з НАТО, що ускладнює діалог, тому представництва Москви
та Брюсселя необхідно відновити, щоб повною мірою використовувати військові
канали комунікації, прозорість та зниження ризиків. Проте він додав, що кожна
країна має право будувати власну систему безпеки, тому Росія повинна утримуватися
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від примусових обмежень у цьому відношенні або від зловмисних дій проти
союзників та інших держав. За словами Є. Столтенберга, НАТО продовжить тісно
співпрацювати з Україною.
***
Moszkva nem akar háborút, de nem hagyja semmibe venni az érdekeit [Москва
не хоче війни, але не дозволить ігнорувати свої інтереси] // Magyar Nemzet. –
Budapest,
2022.
–
28.01.
–
Режим
доступу
:
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/moszkva-nem-akar-haborut-de-nem-hagyjasemmibe-venni-az-erdekeit.
Міністр закордонних справ Росії С. Лавров заявив, що Росія не хоче війни, але
не дозволить ігнорувати її інтереси безпеки. За словами С. Лаврова, переговори з
НАТО і США щодо гарантій безпеки, яких вимагає Росія, не завершені. Він сказав,
що Росія звернеться до НАТО з офіційним запитом, щоб з’ясувати, як вона має намір
виконувати свої зобов’язання щодо безпеки. С. Лавров висловив думку, що
Президент України В. Зеленський міг би поїхати до Москви, Санкт-Петербурга чи
Сочі для врегулювання двосторонніх відносин.
***
Борис Джосън подготвя самолети за България и елитен кораб в Черно
море [Борис Джонсон готує літаки для Болгарії та елітний корабель у Чорному
морі] // Дневник. – Sofia, 2022. – 30.01. – Режим доступу :
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/01/30/4307561_boris_djosun_podgotvia_samoleti_z
a_bulgariia_i_eliten/.
Прем’єр-міністр Великобританії Б. Джонсон пропонує посилити східний фланг
НАТО, включаючи винищувачів Typhoon для патрулювання повітряного простору
Болгарії та Румунії. Лондон солідарний з Україною, зокрема з Великобританії країна
отримала понад 2 тис. протитанкових ракет.
***
Лавров: НАТО није одбрамбени савез, Украјина није спремна да постане
чланица [С. Лавров: НАТО не є оборонним альянсом, Україна не готова стати
членом] // Политика. – Belgrad, 2022. – 30.01. – Режим доступу :
https://www.politika.rs/scc/clanak/498285/Lavrov-NATO-nije-odbrambeni-savezUkrajina-nije-spremna-da-postane-clanica.
Міністр закордонних справ Росії С. Лавров заявив, що Україна не готова стати
членом НАТО і її членство не принесе нічого корисного для Альянсу. Він також
заявив, що Україну хочуть «втягнути» в НАТО, додавши, що «кожного разу
виявляється, що лінія, яку НАТО має захищати, все більше рухається на схід». С.
Лавров зазначив, що після закінчення холодної війни НАТО по суті перестало бути
оборонним союзом.
***
Moore, Mark. Russia dismisses claims it is ready to invade Ukraine as
‘ridiculous’ [Росія відкидає заяви про готовність вторгнутися в Україну як
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«смішні»] / М. Moore // New York Post. – New York, 2022. – 30.01. – Режим доступу
: https://nypost.com/2022/01/30/russia-says-ukraine-invasion-claims-are-ridiculous/.
Росія назвала заяви про те, що вона готова вторгнутися в сусідню Україну,
«безглуздими» і звинуватила НАТО в посиленні напруженості. Президент В. Путін
зажадав низки гарантій безпеки від західних країн, зокрема заборони Україні та
іншим колишнім радянським державам стати членами НАТО.
***
A NATO biztonsági garanciája nem vonatkozik Ukrajnára [Гарантія безпеки
НАТО не поширюється на Україну] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 30.01. –
Режим
доступу
:
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/a-nato-biztonsagigaranciaja-nem-vonatkozik-ukrajnara.
Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг рішуче відповів на питання, чи
можуть сили НАТО в Україні зіткнутися з прямим збройним протистоянням з
російською армією: треба розрізняти союзників по НАТО та Україну. Генсек НАТО
наголосив, що Україна є партнером, якому Альянс допомагає розвивати
обороноздатність, і українська армія зараз набагато сильніша, ніж була під час
військових дій Росії в 2014 р.
***
Атанасова, Мария. Москва иска нови обяснения от НАТО [Москва хоче
нових пояснень від НАТО] / М. Атанасова // Факти. – Sofia, 2022. – 31.01. – Режим
доступу : https://fakti.bg/world/649169-moskva-iska-novi-obasnenia-ot-nato.
Росія хоче нових пояснень від НАТО, вважаючи, що відповіді, яку вона
отримала від Альянсу на свої вимоги у сфері безпеки, недостатньо. Міністр
закордонних справ Росії С. Лавров заявив, що НАТО на практиці не пояснила, чи має
намір забезпечити безпеку своїх країн-членів за рахунок Росії.
ООН
BM: Ukrayna’ya yönelik herhangi bir askeri harekat görmek istemiyoruz
[ООН: Ми не хочемо бачити жодних військових дій проти України] // Star. –
Istanbul, 2022. – 04.01. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/bmukraynaya-yonelik-herhangi-bir-askeri-harekat-gormek-istemiyoruz-haber-1680002/.
Організація Об’єднаних Націй повідомила, що зростання напруженості між
Росією та Україною викликає занепокоєння, що Росія вторгнеться в Україну, а також
зумовлює загострення стосунків між Заходом і Росією.
***
Vašingtonas nerimauja dėl Rusijos ir Baltarusijos bendrų karinių pratybų
[Вашингтон стурбований спільними військовими навчаннями Росії та Білорусі]
// Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 18.01. – Режим доступу :
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/18/news/vasingtonas-nerimauja-delrusijos-ir-baltarusijos-bendru-kariniu-pratybu-22102694.
Росія почала перекидати війська до північного сусіда України Білорусі для
проведення спільних військових навчань під назвою «Союзна рішучість – 2022».
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Посолка США в ООН Л. Томас-Грінфілд заявила, що навчання в Білорусі, а також
російські військові сили, зосереджені на кордоні з Україною, є сигналом про
агресивність Росії щодо України і це привід висловити свою стурбованість і
заохотити інших досить агресивно реагувати на цю ситуацію.
***
«Es esmu pārliecināts, ka tas nenotiks», ANO ģenerālsekretārs uzskata, ka
Krievija neiebruks Ukrainā [«Я впевнений, що цього не станеться», – вважає
генсек ООН, Росія не вторгнеться в Україну] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīga ,
2022. – 22.01. – Режим доступу : https://nra.lv/pasaule/369887-es-esmu-parliecinatska-tas-nenotiks-ano-generalsekretars-uzskata-ka-krievija-neiebruks-ukraina.htm.
Генеральний секретар ООН А. Гутерреш заявив, що вторгнення Росії в Україну
буде суперечити міжнародному праву і що він переконаний, що цього не відбудеться.
За словами А. Гутерреша, ООН не брала участі в переговорах щодо України, але
завжди готова допомогти домовитися про послаблення напруженості. За найкраще А.
Гутерреш вважає знайти дипломатичне рішення конфлікту.
***
Danas sastanak Vijeća sigurnosti UN-a zbog krize između Rusije i Ukrajine:
Mogu li članice učiniti više od razgovora [Сьогоднішнє засідання Ради Безпеки
ООН через кризу між Росією та Україною: чи можуть члени зробити більше, ніж
просто говорити] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 31.01. – Режим доступу :
https://avaz.ba/globus/svijet/713590/danas-sastanak-vijeca-sigurnosti-un-a-zbog-krizeizmedu-rusije-i-ukrajine-mogu-li-clanice-uciniti-vise-od-razgovora.
Рада Безпеки ООН збереться, щоб обговорити накопичення російських військ
на кордоні з Україною. Зустріч відбудеться на прохання США. Росія вже дала
зрозуміти, що може спробувати заблокувати зустріч. Рада навряд чи вдасться до будьяких дій, навіть якщо Росія вторгнеться в Україну. Навіть сама проста заява вимагає
підтримки консенсусу і Росія може накласти вето на будь-яку пропозицію рішення.
ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ
Kijeve būgštaujama, kad migrantai gali sukelti pavojų beviziam režimui tarp
Ukrainos ir ES [Київ побоюється, що мігранти можуть поставити під загрозу
безвізовий режим між Україною та ЄС] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 04.01. –
Режим доступу : https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/04/news/kijevebugstaujama-kad-migrantai-gali-sukelti-pavoju-beviziam-rezimui-tarp-ukrainos-ir-es21948208.
Голова Державної міграційної служби України Н. Науменко вважає, що потік
мігрантів з Білорусі в Україну може поставити під загрозу безвізовий режим з
країнами ЄС. За словами чиновниці, поки що ця міграційна криза обходить Україну.
Вона підкреслила, що відомство «постійно посилює боротьбу з нелегальною
міграцією, і не тільки з Білорусі, і вважає це одним із пріоритетних напрямів своєї
діяльності»
***
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Шумов, Тихомир. Тревога в САЩ: Русия прехвърлила кръвни банки към
границата с Украйна [Тривога в США: Росія перекинула банки крові на кордон
з Україною] / Т. Шумов // Факти. – Sofia, 2022. – 29.01. – Режим доступу :
https://fakti.bg/world/648735-trevoga-v-sasht-rusia-prehvarlila-kravni-banki-kamgranicata-s-ukraina.
Росія розширила військове нарощування поблизу України, перемістивши
запаси крові й інших медичних матеріалів, які дозволять їй лікувати поранених, що є
ще одним ключовим показником військової готовності щодо можливого вторгнення в
Україну.
ПРОБЛЕМИ ГАЗОГОНІВ
Gasstreit: Moskau am Pranger [Газова суперечка: Москва біля ганебного
стовпа] // Neues Deutschland. – Berlin, 2022. – 04.01. – Режим доступу :
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1160140.gasstreit-zwischen-russland-und-der-eugasstreit-moskau-am-pranger.html?sstr ukraine.
Оптова ціна на природний газ зросла майже на 80 %, що на думку політиків
Німеччини та ЄС, зумовлене тим, що державна російська компанія «Газпром» не
здійснює поставки. За словами автора, ЄС звинувачує Росію у використанні дефіциту
поставок як стратегічну зброю, через обмежені поставки влада Росії хоче
проштовхнути в експлуатацію газопровід «Північний потік-2» і водночас переконати
країни ЄС бути нейтральними в конфлікті між Росією та Україною.
***
Транзит руског гаса за Европу преко Украјине пао 25 одсто [Транзит
російського газу до Європи через Україну скоротився на 25 %] // Политика. –
Belgrad,
2022.
–
04.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.politika.rs/scc/clanak/496222/Tranzit-ruskog-gasa-za-Evropu-prekoUkrajine-pao-25-odsto.
Обсяг російського газу, який транспортується через Україну до Європи,
знизився минулого року на 25 %, що суттєво зменшило доходи української
економіки. Державний оператор української газової системи ТОВ «Оператор ГТС
України» повідомив, що в 2021 р. через Україну до Європи було транспортовано 41,6
млрд куб. російського газу, що відповідає добовій кількості в середньому 114 млн
куб. газу.
***
Стайков, Анатоли. «Северен поток 2» може да бъде средство за влияние
над Русия, но използването му е сложно [«Північний потік-2» може бути засобом
впливу на Росію, але його використання є складним] / А. Стайков // Факти. –
Sofia, 2022. – 05.01. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/642463-severen-potok-2moje-da-bade-sredstvo-za-vlianie-nad-rusia-no-izpolzvaneto-mu-e-slojno.
Колишній посол Німеччини в США вважає, що Росія втратить десятки
мільярдів доларів, якщо відмовиться від «Північного потоку-2» і цю загрозу Європа
може використати для тиску на Росію. Газопровід «Північний потік-2» з Росії до
Німеччини забезпечуватиме 55 млрд куб. природного газу до Європи щороку, якщо
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його схвалять регулятори, оминаючи такі країни, як Україна та Польща, які відкрито
протистоять газогону.
***
Iš Londono – perspėjimas partneriams: Europa turi sumažinti savo
priklausomybę nuo rusiškų dujų [З Лондона попередження партнерам: Європа має
зменшити залежність від російського газу] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. –
06.01. – Режим доступу : https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/06/news/islondono-perspejimas-partneriams-europa-turi-sumazinti-savo-priklausomybe-nuorusisku-duju-21974631.
Міністерка закордонних справ Великобританії Е. Трасс у парламенті сказала,
що Велика Британія виступає проти газопроводу «Північний потік-2», наголошуючи,
що Європа повинна зменшити свою залежність від російського газу. Вона, як і
більшість її західних колег, повторила, що Росія зіткнеться з суворими санкціями у
разі нападу на Україну.
***
Leithäuser , Johannes. Baerbocks sorgsam formulierte Zeichen [Ретельно
сформульовані персонажі Бербок] / J. Leithäuser // Frankfurter Аlgemeine. –
Frankfurt
am
Main,
2022.
–
06.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-in-washington-nord-stream-2-imgespraech-17718213.html.
Під час свого візиту до Вашингтона міністерка закордонних справ Німеччини
А. Бербок та держсекретар США Е. Блінкен обговорили таку делікатну тему, як
«Північний потік-2». А. Бербок повідомила, що новий уряд повністю підтримує заяву,
що запуск газопроводу «Північний поток-2» не може залишитися без наслідків, якщо
президент Росії В. Путін використовуватиме енергетику як зброю – і, наприклад,
припинить постачання газу Україні.
***
Зеленски позвао Сенат САД да подржи санкције „Северном току 2“
[В. Зеленський закликав Сенат США підтримати санкції щодо «Північного
потоку-2»] // Политика. – Belgrad, 2022. – 08.01. – Режим доступу :
https://www.politika.rs/scc/clanak/496496/Zelenski-pozvao-Senat-SAD-da-podrzisankcije-Severnom-toku-2.
Президент України В. Зеленський закликав Сенат США підтримати
пропозицію щодо санкцій проти газопроводу «Північний потік-2». Він подякував
сенаторам Т. Крузу і Ч. Шумеру за згоду поставити на голосування питання про
зупинку газогону.
***
Stuttaford, Andrew. Europe’s Energy Crisis: The Shape of Things to Come?
[Енергетична криза в Європі: форма майбутнього?] / А. Stuttaford // National
Review.
–
New
York,
2022.
–
08.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.nationalreview.com/2022/01/europes-energy-crisis-the-shape-of-things-tocome/.
108

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
«Україна у відгуках зарубіжної преси»

1–31 січня 2022 р.

За словами редактора «National Review» А. Статтафорда, Європа постійно
стикається з нестабільністю на своїх оптових ринках газу, що викликає занепокоєння
в усьому регіоні, що енергетична криза може стати ще гіршою. А. Статтафорд
наголошує, що ціни на газ в ЄС і Великобританії залишаються залежними від погоди,
темпів поставок і Росії. На думку А. Статтафорда, виникає питання: чи Росія
навмисно припиняє поставки через затримки узгодження газопроводу «Північний
потік-2» і кризу на кордоні з Україною чи це підкреслює невдалу політику в галузі
енергетики.
***
Wehner, Markus. Kühnert fordert Ende des Streits über Nord Stream 2
[Кюнерт закликав припинити суперечку щодо «Північного потоку-2»] / M.
Wehner // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 10.01. – Режим
доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/spd-generalsekretaer-kevinkuehnert-verteidigt-nord-stream-2-17724700.html.
Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини К. Кюнерт
закликав не змішувати ситуацію навколо газопроводу «Північний потік-2» та
розбіжності з Росією у політичній галузі, а також з питань, пов’язаних із захистом
прав людини. К. Кюнерт наголосив, що стосовно цих питань у Берліна є чітка позиція
та дипломатична стратегія.
***
Busse, Nikolaus. Kevin Kühnerts Garantie für Putin [Гарантія Кевіна
Кюнерта для Путіна] / N. Busse // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main,
2022. – 10.01. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nordstream-2-kevin-kuehnerts-garantie-fuer-putin-17725164.html.
Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччин К. Кюнерт
відкрито розповів про спосіб мислення, який, ймовірно, буде поширений у партії
канцлера щодо спірного питання про «Північний потік-2». К. Кюнерт наголошує, що
потрібно «залишити такі конфлікти позаду», даючи газопроводу гарантію існування.
За словами автора, західна переговорна позиція не зміцниться, якщо росіянам на
початку поточного раунду переговорів дадуть сигнал про те, що газовий бізнес не має
жодного відношення до їхньої агресії щодо України.
***
Veser, Reinhard. Gefährliche Liebe zur Röhre [Небеспечна любов до труби] /
R. Veser // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 13.01. – Режим
доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/die-spd-verteidigt-nord-stream-217730080.html.
Міністерка оборони Німеччини К. Ламбрехт спробувала провести чітку лінію
розмежування між проєктом газопроводу «Північний потік-2» та загрозою Росії проти
України. К. Ламбрехт заявила, що «Північний потік-2» не слід «втягувати в цей
конфлікт». Соціал-демократи все ще захищають трубопровід, що робить ситуацію в
Європі ще більш небезпечною.
***
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Судбина Северног тока 2 зависи од развоја догађаја у Украјини [Від
розвитку подій в Україні залежить доля «Північного потоку-2»] // Политика. –
Belgrad,
2022.
–
13.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.politika.rs/scc/clanak/496937/Sudbina-Severnog-toka-2-zavisi-od-razvojadogadaja-u-Ukrajini.
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Ж.
Боррель заявив, що доля газопроводу «Північний потік-2» пов’язана з потенційним
конфліктом з Росією через Україну. Міністерка оборони Німеччини К. Ламбрехт
сказала, що газопровід «Північний потік-2», тобто транспортування газу з Росії до
Німеччини, не слід пов’язувати з розбіжностями Росії щодо України. Вона додала, що
конфлікт «треба вирішувати шляхом переговорів».
***
Lohse, Eckart. Der Kanzler ändert seine Tonlage zu Nord Stream 2 [Канцлер
змінив тон щодо газопроводу «Північний потік-2»] / E. Lohse // Frankfurter
Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 18.01. – Режим доступу :
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ukraine-krise-scholz-aendert-tonlage-zunord-stream-2-17738132.html.
Федеральний канцлер Німеччини О. Шольц провів розмову з генеральним
секретарем НАТО Є. Столтенбергом про наслідки російського нападу на Україну.
Після зустрічі, відповідаючи на запитання, чи буде припинення «Північного потоку2» також однією з можливих санкцій у разі нападу Росії на Україну, О. Шольц не
повторив оцінку, що газопровід «Північний потік-2» є проєктом суто приватного
сектора, нагадав про німецько-американські домовленості щодо газопроводом у разі
конфлікту.
***
Moore, Mark. Germany signals it may halt Nord Stream 2 if Russia invades
Ukraine [Німеччина сигналізує, що може зупинити «Північний потік-2», якщо
Росія вторгнеться в Україну] / М. Moore // New York Post. – New York, 2022. –
18.01. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/01/18/germany-may-halt-nordstream-2-if-russia-invades-ukraine/.
Новий уряд Німеччини припустив, що він без вагань зупинить проєкт
газопроводу «Північний потік-2», якщо Росія вторгнеться в Україну. Міністерка
закордонних справ Німеччини А. Бербок зустрілася зі своїм російським колегою С.
Лавровим у Москві й чітко заявила, що трубопровід, побудований під Балтійським
морем для забезпечення російським газом Німеччини та Західної Європи, є одним з
варіантів стримувати Кремль.
***
Джамбазов, Денис. Германия е готова да спре «Северен поток 2»
[Німеччина готова зупинити «Північний потік-2»] / Д. Джамбазов // Факти. –
Sofia, 2022. – 19.01. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/646098-germania-egotova-da-spre-severen-potok-2.
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Німеччина дала сигнал про те, що може закрити російський газопровід
«Північний потік-2», якщо Росія вторгнеться в Україну. Канцлер Німеччини О.
Шольц заявив, що Німеччина відкрита для санкцій у разі нападу Росії на Україну.
Санкції будуть включати «Північний потік-2», який був побудований, але ще не
отримав дозвіл на запуск.
***
Müller-Vogg, Hugo. Geht es an den Geldbeutel der Bürger, wird Deutschland
bei Putin ganz schnell weich [Що стосується гаманців громадян, то Німеччина
швидко пом’якшується з Путіним] / H. Müller-Vogg // Focus. – Berlin, 2022. –
21.01. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/kommentar-von-hugomueller-vogg-geht-es-an-den-geldbeutel-der-buerger-wird-deutschland-vor-putinschnell-einknicken_id_41712676.html.
Автор вважає, що Німеччина намагається бути жорсткою щодо Росії в
українській кризі, але у неї мало засобів протидіяти. Вашингтон пропонує не вводити
в експлуатацію газопровід «Північний потік-2», але Німеччина залежить від
російського природного газу і політики несуть відповідальність за своїх громадян, які
вже страждають від зростання цін на енергоносії та продукти харчування. Автор
наголошує, шо якщо президент Росії В. Путін нападе на Україну і залишить
Німеччину без російського газу та нафти, це матиме серйозні економічні наслідки для
Німеччини.
***
Стайков, Анатоли. Проф. Йоханес Фарвик: Ако Русия нахлуе в Украйна,
това ще е краят на «Северен поток 2» [Професор Йоганнес Фарвік: Якщо Росія
вторгнеться в Україну, це буде кінцем «Північного потоку-2»] / А. Стайков //
Факти. – Sofia, 2022. – 22.01. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/646904-profiohanes-farvik-ako-rusia-nahlue-v-ukraina-tova-shte-e-kraat-na-severen-potok-2.
Як зазначив голова Товариства з питань безпекової політики Болгарії (GSP) Й.
Фарвік, якщо Росія вторгнеться в Україну, це буде кінцем «Північного потоку-2».
Експерт вважає, що Захід не повинен виконувати, а хоча б намагатися зрозуміти
логіку вимог Росії. Таку ж думку висловив і державний секретар США Е. Блінкен. Він
заявив, що можливість запуску Росією газогону «Північний потік-2» в обхід України
буде під питанням, якщо Кремль наважиться на вторгнення в Україну.
***
Netaikyti sankcijų rusiškoms dujoms ragina ir kitos šalys: mes esame
priklausomi [Інші країни закликають до санкцій проти російського газу: ми
залежні] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 23.01. – Режим доступу :
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/01/23/news/netaikyti-sankcijurusiskoms-dujoms-ragina-ir-kitos-salys-mes-esame-priklausomi-22152641.
Австрія традиційно прагне підтримувати добрі відносини з Росією. Свою роль
тут відіграє енергетика так, як австрійська нафтогазова компанія OMV є одним із
інвесторів проєкту «Північний потік-2», також в країні знаходиться важливий центр
розподілу природного газу, через який російський газ постачається в країни Європи.
Міністр закордонних справ Австрії А. Шалленберг заявив, що ЄС не повинен вводити
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санкції на газопровід, який поки не експлуатується і тому не може становити загрози.
За його словами, Європа залежна від російської енергетики і це не можна змінити
миттєво, однак дипломат запевнив, що економічні та фінансові санкції ЄС на випадок
вторгнення Росії в Україну готуються інтенсивно.
***
Ukrayna krizi, enerjide Rusya’ya bağımlı Almanya’yı endişelendiriyor
[Українська криза хвилює Німеччину, залежну від російських енергоносіїв] //
Star.
–
Istanbul,
2022.
–
24.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.star.com.tr/ekonomi/ukrayna-krizi-enerjide-rusyaya-bagimli-almanyayiendiselendiriyor-haber-1684829/.
Берлін, який забезпечує 55 % своїх потреб у природному газі з Росії,
дотримується більш обережної політики щодо Росії в українській кризі.
Передбачається, що поглиблення російсько-української кризи може мати негативні
наслідки для ЄС і особливо для Німеччини в енергетиці. Спроби Вашингтона
заблокувати проєкт «Північний потік-2», за яким планується транспортувати
російський газ з Балтійського моря до Німеччини, викликають занепокоєння в
Берліні.
***
Nord Stream 2 gründet deutsche Tochtergesellschaft [«Північний потік-2»
заснував німецьку дочірню компанію] // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am
Main,
2022.
–
26.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/gaspipeline-nord-stream-2gruendet-deutsche-tochtergesellschaft-17754926.html.
У німецькому місті Шверін зареєстрована дочірня компанія необхідна для
сертифікації газопроводу «Північний потік-2». Глава ТОВ «Оператор ГТС України»
попередив, що «Північний потік-2» не буде поставляти додатковий газ до Європи, як
планувалося спочатку, а замінить український маршрут.
***
Australien bereitet sich auf Konflikt mit Russland vor [Австралія готується до
конфлікту з Росією] // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 26.01. –
Режим
доступу
:
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ersatz-gesucht-fuerrussisches-gas-17753899.html.
Австралійський уряд заявив, що готовий брати участь у газовій ініціативі,
запропонованій президентом США Д. Байденом, якщо Росія перекриє подачу газу в
Європу через конфлікт між Україною та Росією, зокрема Австралія готова допомогти
поставками свого газу.
***
Стайков, Анатоли. Вашингтон: «Северен поток 2» няма да тръгне, ако
Русия нахлуе в Украйна [Вашингтон: «Північний потік-2» не запрацює, якщо
Росія вторгнеться в Україну] / А. Стайков // Факти. – Sofia, 2022. – 27.01. – Режим
доступу : https://fakti.bg/world/648253-vashington-severen-potok-2-nama-da-tragneako-rusia-nahlue-v-ukraina.
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Державний департамент США заявив, що газопровід «Північний потік-2» між
Росією та Німеччиною не працюватиме, якщо Росія вторгнеться в Україну. Подібну
думку висловили також канцлер Німеччини О. Шольц і міністерка закордонних справ
Німеччини А. Бербок.
***
Nugent, Ciara. Russia Tensions May Help Push Europe Towards a Cleaner
Energy Future [Ескалація напруженості у відносинах з Росією може допомогти
підштовхнути Європу до більш чистого енергетичного майбутнього] / C. Nugent
//
Time.
–
New
York,
2022.
–
27.01.
–
Режим
доступу
:
https://time.com/6142982/russia-ukraine-natural-gas-energy/.
ЄС імпортує 35 % свого газу з Росії. Військовий конфлікт навколо України
може призвести до ще більшого падіння постачань. Віцепрезидент із глобальних
газових досліджень в енергетичній консалтинговій компанії Wood Mackenzie М. Д.
Одоардо прогнозує, що якщо Росія вторгнеться в Україну і вступить у військовий
конфлікт з державами НАТО, ціни на природний газ цілком можуть подвоїтися
порівняно з їх і без того високим рівнем.
***
Hawkins, William. Nord Stream Shows That Economics Must Align With
Security [«Північний потік-2» показує, що економіка має узгоджуватися з
безпекою] / W.R. Hawkins // The National Interest. – Washington, 2022. – 29.01. –
Режим доступу : https://nationalinterest.org/feature/nord-stream-shows-economicsmust-align-security-199852.
В статті для журналу «The National Interest» президент Гамільтонського центру
національної стратегії В. Р. Хокінс пише про газопровід «Північний потік-2»
призначений для перекачування газу з Росії до Німеччини без транзиту через Польщу
чи Україну, який був завершений в 2021 р., але необхідна остаточна сертифікація від
уряду Німеччини, перш ніж він зможе почати роботу. Аналітик вважає, що з точки
зору США залежність Німеччини та ЄС від російської енергії послаблює рішучість
НАТО та підриває її здатність стримувати або реагувати на вторгнення Росії в
Україну.
***
Rusya-Ukrayna krizi Avrupa’daki enerji endişesini körüklüyor [Російськоукраїнська криза підігріває енергетичну тривогу в Європі] // Star. – Istanbul,
2022. – 31.01. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/rusya-ukrayna-kriziavrupadaki-enerji-endisesini-korukluyor-haber-1686673/.
Європа стурбована поглибленням енергетичної кризи, що триває через
ескалацію напруженості між Росією та Україною. Європа імпортує близько 40 %
природного газу, який вона споживає з Росії. З іншого боку, Росія відправляє свій газ
на континент переважно через «Ямал-Європа», який проходить через Білорусь і
Польщу, газопровід «Північний потік» через Балтійське море та Україну. ЄС
намагається планувати надзвичайні ситуації проти Росії, чия загроза вторгнення в
Україну зростає, ще більше скорочуючи постачання газу або повністю зупиняючи
його.
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УКРАЇНСЬКО-АВСТРАЛІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Australians urged to leave Ukraine as fears mount over Ukraine crisis
[Австралійців закликали покинути Україну, оскільки побоювання щодо кризи в
Україні наростають] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 25.01. – Режим доступу :
https://www.heraldsun.com.au/news/national/australians-urged-to-leave-ukraine-asas-fears-mount-over-ukraine-crisis-world-prepares/newsstory/ee26a14b0e22fdad0d06ef7bd4af5dbc.
Міністерство закордонних справ Австралії порадило громадянам не їздити в
Україну, наказавши членам родин дипломатів австралійського посольства в Києві
покинути країну.
***
Marise Payne says Aussie troops won’t be sent to Ukraine, but cyber assistance
to be rendered [М. Пейн каже, що австралійські війська в Україну не
направлятимуть, а надаватимуть кібердопомогу] // Herald Sun. – Melbourne,
2022.
–
25.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.heraldsun.com.au/business/work/marise-payne-says-aussie-troops-wontbe-sent-to-ukraine-but-cyber-assistance-to-be-rendered/newsstory/599899ff550ce1eeb6b99deb8728ceda.
Австралія не надсилатиме військову допомогу Україні, але розглядає
можливість підтримки з питань кібербезпеки, якщо Росія не відступить. На тлі
побоювань неминучого вторгнення Росії в Україну міністерство закордонних справ
Австралії закликало громадян не їздити в Україну, а 1400 австралійців, які
перебувають в Україні, залишити країну. Австралія має плани щодо евакуації членів
сімей дипломатів з Києва.
***
Maiden, Samantha. Peter Dutton slams ‘irrational’ Vladimir Putin as Ukraine
tension mounts [П. Даттон критикує «нераціонального» В. Путіна, оскільки
напруженість в Україні зростає] / S. Maiden // Herald Sun. – Melbourne, 2022. –
27.01. – Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/business/work/peter-duttonslams-irrational-vladimir-putin-as-ukraine-tension-mounts/newsstory/f6634fe940490a23a8b00117c351f79b.
Міністр оборони Австралії П. Даттон назвав президента Росії В. Путіна
«диктатором», який стає все більш «ірраціональним» у старості. Оскільки Росія
продовжує накопичувати війська біля кордону з Україною, словесна війна між Росією
та західними країнами продовжує загострюватися. П. Даттон вважає, що, російський
лідер, наближаючись до свого 70-и річчя, «дивиться на Україну як на незавершену
справу».
УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ВІДНОСИНИ
Madhani, Aamer. US and Russia face deep differences ahead of Ukraine talks
[США та Росія стикаються з глибокими розбіжностями напередодні переговорів
щодо України] / A. Madhani // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 01.01. – Режим
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доступу : https://www.thestar.com/news/world/us/2022/01/01/us-and-russia-face-deepdifferences-ahead-of-ukraine-talks.html.
За повідомленням Білого дому, президент США Д. Байден та Президент
України В. Зеленський планують в телефонному режимі провести огляд підготовки
до майбутніх дипломатичних переговорів. Група з 24 колишніх чиновників
національної безпеки США та експертів по Росії опублікувала заяву, в якій закликала
Д. Байдена негайно і публічно назвати суму штрафів, з якими зіткнеться Росія, якщо
В. Путін продовжить воєнні дії.
***
Biden will mit ukrainischem Präsidenten Selenskyj telefonieren [Байден хоче
зателефонувати Президенту України Зеленському] // Frankfurter Аlgemeine. –
Frankfurt
am
Main,
2022.
–
01.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/biden-telefoniert-mit-ukrainischempraesidenten-selenskyj-17711390.html.
Дипломатичні зусилля американського президента Д. Байдена щодо
українського конфлікту продовжуються. Після розмови з главою Кремля В. Путіним
Д. Байден планує поспілкуватися з Президентом України В. Зеленським. За
інформацією Білого дому, будуть обговорюватися питання про розміщення
російських військ біля кордону з Україною. Інша тема – заплановані переговори між
Москвою та Вашингтоном, які мають допомогти розрядити конфлікт в Україні.
***
Pengelly, Martin. Russia ‘very likely’ to invade Ukraine without ‘enormous
sanctions’ – Schiff [«Росія дуже ймовірно вторгнеться в Україну без величезних
санкцій», – А. Шифф] / М. Pengelly // The Guardian. – London, 2022. – 02.01. –
Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/jan/02/russia-invadeukraine-enormous-sanctions-schiff.
Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США А. Шифф
заявив, що Росія «дуже ймовірно» вторгнеться в Україну і її можуть стримати лише
«величезні санкції». Білий дім повідомив, що Д. Байден розмовляв з Президентом
України В. Зеленським і запевнив, що США та їх союзники і партнери дадуть рішучу
відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну.
***
Biden tells Ukraine leader US will ‘respond decisively’ if Russia invades
[Д. Байден сказав лідеру України, що США рішуче відповість, якщо Росія
вторгнеться] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 03.01. – Режим доступу :
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/biden-to-speak-with-ukraineleader-after-warning-russia-not-to-invade/newsstory/56824e447b3024f96666f4c936262567.
Згідно із заявою Білого дому, США дасть рішучу відповідь, якщо Росія
вторгнеться в Україну. Президент США Д. Байден сказав Президенту України
В. Зеленському під час телефонної розмови, що підтримає дипломатичні зусилля з
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реалізації Мінських угод і пообіцяв, що Вашингтон не ухвалюватиме рішень, які
стосуються партнерів, без їхнього відома.
***
Biden sichert Selenskyj im Konflikt mit Russland Hilfe zu [Д. Байден обіцяє
В. Зеленському допомогти у конфлікті з Росією] // Die Рresse. – Vienna, 2022. –
03.01. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6080913/biden-sichert-selenskyjim-konflikt-mit-russland-hilfe-zu?from rss.
Президент США Д. Байден запевнив свого українського колегу В. Зеленського,
що підтримає країну в конфлікті з Росією. Д. Байден дав зрозуміти, що США та їх
союзники відповідатимуть рішуче, якщо Росія почне вторгнення в Україну. Д. Байден
і В. Зеленський також підтримують дипломатичні зусилля щодо послаблення
напруженості у відносинах з Росією.
***
Стайков, Анатоли. Байдън към Зеленски: Със съюзниците ни ще отвърнем
на руска инвазия в Украйна [Д. Байден В. Зеленському: З нашими союзниками
ми відповімо на російське вторгнення в Україну] / А. Стайков // Факти. – Sofia,
2022. – 03.01. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/641892-baidan-kam-zelenskisas-sauznicite-ni-shte-otvarnem-na-ruska-invazia-v-ukraina.
Президент США Д. Байден у телефонній розмові запевнив свого українського
колегу В. Зеленського, що США та їх союзники дадуть рішучу відповідь, якщо Росія
вторгнеться в Україну. В. Зеленський повідомив, що обговорив з Д. Байденом спільні
дії для збереження миру в Європі та уникнення подальшої ескалації.
***
Bajden poručio predsjedniku Ukrajine: SAD i partneri će odlučno reagovati
ako Rusija napadne [Байден заявив Президенту України: США та партнери
рішуче відреагують на напад Росії] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 03.01. –
Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/707566/bajden-porucio-predsjednikuukrajine-sad-i-partneri-ce-odlucno-reagovati-ako-rusija-napadne.
Президент України В. Зеленський провів третю за останній час телефонну
розмову з президентом США Д. Байденом, яка тривала понад півтори години.
Ключова тема переговорів – ситуація на сході та на кордонах України. В. Зеленський
привітав активну роль США у її врегулюванні, відзначивши важливість запланованих
на січень 2022 р. міжнародно-правових заходів.
***
Mañueco, Rafael M.. Rusia reparte casi 100.000 pasaportes en las dos provincias
rebeldes de Ucrania [Росія роздала майже 100 тисяч паспортів у двох
повстанських «республіках» в Україні] / R. M. Mañueco // ABC. – Madrid, 2022. –
03.01. – Режим доступу : https://www.abc.es/internacional/abci-rusia-reparte-casi100000-pasaportes-provincias-rebeldes-ucrania-202201022052_noticia.html.
Президент США Д. Байден провів телефонну розмову з Президентом України
В. Зеленським, під час якої запевнив В. Зеленського у підтримці з боку США в
протистоянні з Росією, війська якої у великій кількості продовжують дислокуватися
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вздовж кордону з Україною в п’яти областях: Курській, Бєлгородській, Воронезькій,
Ростові-на-Дону і Криму. За даними Білого дому, президент США також
поінформував українського лідера про розмову, яку він мав з президентом Росії
В. Путіним, якому вкотре пригрозив жорсткими економічними заходами, якщо той
нападне на Україну.
***
Biden asegura al presidente de Ucrania que EEUU «responderá con decisión» si
Rusia la invade [Д. Байден запевнив Президента України, що США «рішуче
відповідатимуть», якщо Росія вторгнеться в країну] // El Mundo. – Madrid, 2022.
–
03.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.elmundo.es/internacional/2022/01/02/61d228c021efa045698b45a1.html.
Президент США Д. Байден повідомив Президенту України В. Зеленському в
телефонному режимі, що Вашингтон і його союзники «рішуче відповідатимуть»,
якщо Росія вторгнеться в Україну. Д. Байден також «підтвердив відданість
Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України».
***
Biden sichert Selenskyj Unterstützung zu [Байден запевняє Зеленського в
підтримці] // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 03.01. – Режим
доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-biden-sichert-selenskyjunterstuetzung-zu-17712848.html.
Президент США Д. Байден запевнив свого українського колегу В. Зеленського,
що допоможе йому вирішити конфлікт з Росією, завіривши, що якщо Росія
«продовжить вторгнення в Україну», США стануть на боці України.
***
Biden to speak with Ukraine leader after warning Russia [Д. Байден
поговорить з лідером України після попередження Росії] // The News. – Islamabad,
2022. – 03.01. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/921987-biden-tospeak-with-ukraine-leader-after-warning-russia.
Президент США Д. Байден і його український колега В. Зеленський проведуть
телефонну розмову. Демонстрація підтримки України з боку США з’явилася через
кілька днів після того, як Д. Байден попередив президента Росії В. Путіна про
серйозні наслідки, якщо Росія вторгнеться в Україну. Лідер США наголосив, що він
«ясно дав зрозуміти президенту В. Путіну, що будуть введені суворі санкції», якщо
Росія вторгнеться в Україну.
***
Kamm, Nicholas. Joe Biden Reaffirms U.S. Commitment in a Call With
Ukraine’s President [Джо Байден підтвердив відданість США у розмові з
Президентом України] / N. Kamm // Time. – New York, 2022. – 03.01. – Режим
доступу : https://time.com/6132351/biden-zelenskiy-ukraine/.
Президент США Д. Байден підтвердив підтримку суверенітету України з боку
США під час телефонної розмови з Президентом України В. Зеленським. Сторони
наголосили на важливості подальших дипломатичних зусиль через серію зустрічей,
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які розпочнуться в рамках двостороннього діалогу про стратегічну стабільність в
НАТО через Комісію Росія-НАТО та в Організації з безпеки та співробітництва в
Європі.
***
Biden válaszlépést ígér, ha Oroszország megtámadja Ukrajnát [Д. Байден
обіцяє відповідь, якщо Росія атакує Україну] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022.
– 03.01. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/bidenvalaszlepest-iger-ha-oroszorszag-megtamadja-ukrajnat.
Президент США Д. Байден провів телефонну розмову з Президентом України
В. Зеленським, пообіцявши рішучу «відповідь» у разі нападу Росії на Україну.
Вашингтон раніше дав зрозуміти Москві, що приймати рішення щодо вступу України
в НАТО можуть лише члени НАТО та Україна. В. Зеленський у повідомленні,
опублікованому в Twitter, зазначив, що в цьому році провів перші дипломатичні
переговори з президентом США, що, за його словами, свідчить про «особливість»
відносин між двома країнами.
***
Joe Biden promet, une nouvelle fois, une réponse des Etats-Unis et de leurs alliés
en cas d’invasion de l’Ukraine par la Russie [Джо Байден знову обіцяє відповідь
США та їх союзників у разі вторгнення Росії в Україну] // Le Monde. – Paris, 2022.
–
03.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/01/03/joe-biden-promet-unenouvelle-fois-une-reponse-energique-en-cas-d-envahissement-de-l-ukraine-par-larussie_6107969_3210.html.
Речниця Білого дому Д. Псакі після телефонної розмови між американським
президентом і його українським колегою В. Зеленським повідомила, що Д. Байден дав
зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники будуть енергійно реагувати, якщо
Росія й надалі буде намагатися вторгнутися в Україну. В свою чергу, В. Зеленський
заявив, що Україна цінує постійну підтримку України з боку Сполучених Штатів і
наголосив, що обговорив з Д. Байденом спільні дії України, США та їхніх партнерів
для підтримки миру в Європі та запобігання погіршенню ситуації.
***
Madhani, Aamer. Biden says U.S. will act decisively if Russia invades Ukraine
[Байден заявив, що США діятимуть рішуче, якщо Росія вторгнеться в Україну] /
A. Madhani // Japan today. – Tokyo, 2022. – 03.01. – Режим доступу :
https://japantoday.com/category/world/biden-conferring-with-ukraine’s-leader-overrussian-buildup.
Президент США Д. Байден 2 січня 2022 р. провів телефонну розмову з лідером
України з приводу нарощування російських військ біля українського кордону та
запобігання подальшій ескалації. Автор констатує, що Сполучені Штати майже не
просунулися у спробах переконати президента Росії В. Путіна послабити
напруженість у стосунках з Україною.
***
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Palomas, Francesco. «War games». Gli americani sconfitti da russi e cinesi in
Ucraina e a Taiwan [«Ігри у війну». Американці будуть розгромлені росіянами та
китайцями в Україні та на Тайвані] / F. Palomas // Avvenire. – Milano, 2022. –
04.01. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/mondo/pagine/war-games.
На думку ексзаступника міністра оборони США Р. Ворка, росіяни мають
величезні шанси досягти своєї мети щодо України задовго до того, як американці
встигнуть відреагувати масово. З одного боку, Д. Байден гарантував максимальну
підтримку Президенту України В. Зеленському, з іншого боку, він унеможливив
створення військових баз в Україні.
***
Президенты Украины и США обсудили вопросы региональной
безопасности [Президенти України та США обговорили питання регіональної
безпеки] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 04.01. – Режим доступу :
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0104/c31519-9940317.html.
Президент України В. Зеленський зазначив, що головними темами бесіди з
главою Білого дому стали спільні дії України, США та їхніх партнерів щодо
забезпечення миру в Європі та недопущення подальшого загострення напруженості
на українсько-російському кордоні. Також В. Зеленський обговорив з американським
президентом реформи та боротьбу з олігархами, що проводяться в Україні.
***
US pushes unity on Ukraine ahead of key Russia meetings [США наполягають
на єдності України напередодні ключових зустрічей з Росією] // The Independent.
–
London,
2022.
–
05.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/germany-ukrainevladimir-putin-joe-biden-russia-b1986945.html.
Адміністрація Д. Байдена та її європейські союзники починають серію
зустрічей, спрямованих на те, щоб продемонструвати Росії, що вторгнення в Україну
зустрінеться з силовою відповіддю. Але серйозність відповіді значною мірою
залежить від Німеччини, найбільшої економіки Європи. Розмова між президентом
США Д. Байденом і Президентом України В. Зеленським продемонструвала
підтримку США України.
***
Czermiński, Jakub. Blinken ostrzega Rosję przed konfrontacją i
konsekwencjami agresji na Ukrainę [Е. Блінкен застеріг Росію від конфронтації та
попередив про наслідки агресії проти України] / J. Czermiński // Rzeczpospolita. –
Warsaw,
2022.
–
09.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.rp.pl/dyplomacja/art19265911-blinken-ostrzega-rosje-przedkonfrontacja-i-konsekwencjami-agresji-na-ukraine.
Держсекретар США Е. Блінкен заявив, що Росія повинна вибрати між діалогом
і конфронтацією після того, як Москва виключила будь-які поступки щодо України
напередодні переговорів США і Росії. Раніше заступник міністра закордонних справ
Росії С. Рябков заявив, що Кремль розчарований сигналами від США і країн НАТО,
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оскільки Росія хоче «гарантій безпеки» від Заходу в обмін на відведення сил, зібраних
уздовж кордону з Україною.
***
Alandete, David. EE.UU. negocia este lunes con el Kremlin su retirada del
frente ucraniano [Цього понеділка США проведуть переговори з Кремлем про
відхід Росії від українського кордону] / D. Alandete // ABC. – Madrid, 2022. – 10.01.
– Режим доступу : https://www.abc.es/internacional/abci-eeuu-negocia-este-luneskremlin-retirada-frente-ucraniano-202201100125_noticia.html.
Американські переговорники беруть участь у довгоочікуваній двосторонній
зустрічі зі своїми російськими колегами з дуже конкретними пропозиціями, які
перевірять реальні плани В. Путіна щодо України. Як повідомили джерела Білого
дому, під час розмови з журналістами дипломатичні представники на переговорах в
Женеві озвучать конкретні пропозиції щодо переміщення американських військ у
Європі та можливі зміни або обмеження на спільних військових навчаннях з
партнерами по НАТО.
***
Атанасова, Мария. В САЩ внесоха законопроект за военна помощ за
Украйна [США підтримали проєкт щодо військової допомоги Україні] / М.
Атанасова // Факти. – Sofia, 2022. – 11.01. – Режим доступу :
https://fakti.bg/world/643801-v-sasht-vnesoha-zakonoproekt-za-voenna-pomosht-zaukraina.
Група конгресменів внесла на розгляд Палати представників США
законопроєкт, який передбачає додаткову допомогу Україні, у тому числі військову, а
також можливість Вашингтона вжити низку санкційних антиросійських заходів.
Конгресмени наполягають на тому, що США мають схвалити 450 млн дол. військової
допомоги Україні через Державний департамент у 2022 фінансовому році (який
почався 1 жовтня).
***
Hármas találkozót javasol az ukrán elnök Putyinnal és Bidennel [Президент
України В. Зеленський пропонує тристоронню зустріч з президентами
В. Путіним і Д. Байденом] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 14.01. – Режим
доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/harmas-talalkozot-javasol-azukran-elnok-putyinnal-es-bidennel.
Президент України В. Зеленський запропонував президенту США Д. Байдену
провести тристоронню зустріч, можливо, у формі відеоконференції, між
президентами Д. Байденом, В. Путіним та чинним Президентом України для
вирішення українсько-російської прикордонної кризи.
***
Moore, Mark. Senators meet with Ukraine’s president, reaffirm US support
amid Russia tensions [Сенатори зустрілися з Президентом України, підтвердивши
підтримку США на тлі напруженості з Росією] / М. Moore // New York Post. – New
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York, 2022. – 17.01. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/01/17/senators-meetwith-ukraine-president-zelensky-reaffirm-us-support/.
Президент України В. Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією
Конгресу США. Глава держави подякував Конгресу США за солідарність з народом
України на тлі нинішніх безпекових викликів. В. Зеленський поінформував сенаторів
США про безпекову ситуацію навколо України та кроки, які сприяли б деескалації і
запобіганню подальшій агресії РФ. Глава держави відзначив важливу роль Конгресу в
підтримці євроатлантичних прагнень України та поглибленні взаємодії між двома
державами. Американські сенатори висловили одностайну підтримку суверенітету й
територіальної цілісності України.
***
Chivvis, Christopher. If diplomacy fails with Russia, we all lose. Biden must not
abandon talks [Якщо дипломатія зазнає невдачі з Росією, ми всі програємо.
Д. Байден не повинен відмовлятися від переговорів] / C. Chivvis // The Guardian.
–
London,
2022.
–
18.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jan/18/if-diplomacy-fails-withrussia-we-all-lose-biden-must-not-abandon-talks.
Директор американської програми управління державою К. С. Чіввіс вважає,
що адміністрація Д. Байдена глибоко втягнута в кризу навколо України і є ризик
прямого конфлікту між США та Росією. К. С. Чіввіс наголошує, що наразі Д. Байден
використав збалансований підхід, санкції та підтримка України у разі вторгнення
Росії. Аналітик вважає, шо Україна заслуговує на підтримку Заходу, але вона не є
членом НАТО і США повинні докласти всіх зусиль для мирного врегулювання цього
питання.
***
Уместо да смирује Блинкен шири панику – Русија би могла да нападне у
врло кратком року [Замість того, щоб заспокоїти Е. Блінкена, він поширює
паніку – Росія може атакувати в дуже короткий час] // Политика. – Belgrad, 2022.
– 18.01. – Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/497384/Umesto-dasmiruje-Blinken-siri-paniku-Rusija-bi-mogla-da-napadne-u-vrlo-kratkom-roku.
Держсекретар США Е. Блінкен прибув до Києва в рамках дипломатичних
зусиль щодо послаблення напруженості між Києвом і Москвою, після чого відразу ж
попередив, що Росія може здійснити атаку «за дуже короткий час». Е. Блінкен
зустрінеться з Президентом України В. Зеленським та міністром закордонних справ
Д. Кулебою. Метою візиту Е. Блінкена є «підтвердження підтримки суверенітету та
територіальної цілісності України».
***
Ukrayna Başkanı Zelenskiy: Rusya gerginliği arttırmak için bahane arıyor
[Президент України В. Зеленський: Росія шукає приводи для ескалації
напруженості] // Star. – Istanbul, 2022. – 18.01. – Режим доступу :
https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-baskani-zelenskiy-rusya-gerginligi-arttirmakicin-bahane-ariyor-haber-1683219/.
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Президент України В. Зеленський зустрівся у Києві з делегацією сенаторів
США. Під час зустрічі В. Зеленський подякував Конгресу США за його солідарність з
українським народом. Американські сенатори також висловили підтримку
суверенітету та територіальній цілісності України. Президент України заявив, що
Росія шукає привід для ескалації напруженості під виглядом захисту громадян Росії,
продовжуючи видавати паспорти людям на «тимчасово окупованій території».
В. Зеленський звернув увагу на необхідність підготовки пакету санкцій проти Росії.
***
Джамбазов, Денис. Зеленски благодари на САЩ за военната помощ
[В. Зеленський подякував США за військову допомогу] / Д. Джамбазов // Факти.
– Sofia, 2022. – 19.01. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/646142-zelenskiblagodari-na-sasht-za-voennata-pomosht.
Держсекретар США Е. Блінкен перебуває у Києві. Його візит має на меті
підтвердити підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України.
Президент України В. Зеленський подякував держсекретарю США Е. Блінкену за
збільшення військової допомоги США Україні.
***
Situacijai vis labiau kaistant – JAV sekretoriaus kelionė į Ukrainą: pabrėžė V.
Putino kaltę dėl krizės [Оскільки ситуація загострюється, міністр США відвідав
Україну: підкреслюючи провину Путіна у кризі] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022.
–
19.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/19/news/situacijai-vis-labiau-kaistantjav-sekretoriaus-kelione-i-kijeva-pabreze-kad-krize-sukure-v-putinas-22104392.
Держсекретар США Е. Блінкен прибув до Києва, щоб провести переговори з
українськими лідерами щодо кризи і щоб продемонструвати рішучу підтримку
Україні. Потім він відправиться до Берліна, де працюватиме над забезпеченням
єдності Заходу після кризи під час переговорів з Німеччиною, Великою Британією та
Францією.
***
US allocates $200 million in defensive military aid to Ukraine [США виділили
Україні 200 мільйонів доларів на оборонну військову допомогу] // Daily Sabah. –
Istanbul,
2022.
–
19.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.dailysabah.com/world/europe/us-allocates-200-million-in-defensivemilitary-aid-to-ukraine.
Під час візиту держсекретаря США Е. Блінкена в Україну адміністрація
Д. Байдена заявила, що надає країні додаткові 200 млн дол. у вигляді оборонної
військової допомоги. Директор ЦРУ В. Бернс відвідав Київ, щоб проконсультуватися
зі своїми українськими колегами та обговорити оцінки ризику для України. В. Бернс
також обговорив поточну ситуацію з Президентом України В. Зеленським та зусилля
щодо деескалації напруженості.
***
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Americký ministr řekl v Kyjevě, že Rusko může zaútočit na Ukrajinu v brzké
době [Держсекретар США заявив у Києві, що Росія незабаром може напасти на
Україну] // Aktualne.cz. – Praha, 2022. – 19.01. – Режим доступу :
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/americky-ministr-rekl-v-kyjeve-ze-rusko-muzezautocit-na-ukr/r~0cba925c791511eca06bac1f6b220ee8/.
Держсекретар США Е. Блінкен під час візиту до Києва заявив, що Росія
незабаром може напасти на Україну. При цьому він попередив, що В. Путін може
віддати наказ про атаку в короткий час. Після переговорів зі своїм українським
колегою Д. Кулебою Е. Блінкен також запевнив, що США продовжать «невтомні»
дипломатичні зусилля для запобігання можливої агресії Росії проти України і
пообіцяв, що США нададуть Україні додаткову допомогу в разі потреби. На
пресконференції після зустрічі з Е. Блінкеном український дипломат Д. Кулеба
сказав, що Україна сподівається, що ЄС і США домовляться про жорсткі
антиросійські санкції.
***
Anýž, Daniel. Rok v Bílém domě: Biden si vede hůř, než si předsevzal. Dopady
to má i ve světě [Рік у Білому домі: у Байдена все гірше, ніж він планував. Це
також має наслідки для світу] / D. Anýž // Aktualne.cz. – Praha, 2022. – 19.01. –
Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rok-v-bilem-dome-biden-sivede-hur-nez-si-predsevzal/r~adeaea4e786811ecbdb0ac1f6b220ee8/.
Минув рік, як демократ Д. Байден вступив на посаду в Білому домі. За словами
автора, як у Сполучених Штатах, так і на міжнародній арені ситуація президента
Д. Байдена складна і невизначена. На думку аналітиків, внутрішньополітичні
проблеми Д. Байдена, серед іншого, спонукали президента Росії В. Путіна до
проведення агресивної, примусової політики щодо Заходу та рішення через загрозу
військового вторгнення в Україну підштовхнути США до поступок у сфері безпеки в
Європі.
***
В. Зеленский и Э. Блинкен обсудили ситуацию вокруг Украины
[В. Зеленський та Е. Блінкен обговорили ситуацію навколо України] //
Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 20.01. – Режим доступу :
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0120/c31519-9947531.html.
Президент України В. Зеленський зустрівся у Києві з державним секретарем
США Е. Блінкеном, щоб обговорити ситуацію навколо України та співпрацю двох
країн у військовій сфері. Співрозмовники обмінялися думками щодо ситуації навколо
України та кроків, що вживаються в рамках існуючих переговорних форматів та
інших модальностей політико-дипломатичного врегулювання.
***
Kiew schockiert über Aussage Bidens im Ukraine-Konflikt [Київ шокований
заявою Байдена щодо українського конфлікту] // Frankfurter Аlgemeine. –
Frankfurt
am
Main,
2022.
–
20.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/joe-bidens-aussage-im-ukraine-konfliktschockiert-kiew-17741227.html.
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Президент США Д. Байден викликав роздратування заявами про можливе
вторгнення Росії в Україну. На пресконференції в Білому домі демократ натякнув, що
погроза санкціями НАТО може залежати від масштабів потенційного російського
вторгнення. Проте після закінчення пресконференції прессекретарка Білого дому Д.
Псакі опублікувала заяву, згідно з якою Білий дім наголошує, що будь-яке вторгнення
російських військ в Україну спричинить жорстку реакцію з боку Сполучених Штатів
та союзників.
***
Bartkiewicz, Artur. Zełenski chce sankcji na Rosję już teraz. «Putin nie zna
słowa ‘jeśli’» [В. Зеленський хоче санкції проти Росії зараз. «Путін не знає слова
"якщо" »] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 20.01. – Режим
доступу : https://www.rp.pl/dyplomacja/art19306631-zelenski-chce-sankcji-na-rosjejuz-teraz-putin-nie-zna-slowa-jesli.
Американські сенатори працюють над законопроєктом про санкції проти Росії
у випадку, якщо Москва вирішить напасти на Україну. Сенатори від Демократичної
та Республіканської партій солідарно підтримують Україну, але розходяться щодо
того, чи варто вводити санкції зараз, напередодні потенційної агресії, чи у відповідь
на напад Росії на Україну. Білий дім попередив Росію про серйозні економічні санкції
у разі нападу на Україну. Під час візиту семи американських сенаторів до України
Президент України В. Зеленський подякував їм за міжпартійну підтримку країни, але
стверджував, що потрібно ввести санкції проти Росії, які будуть відчутні для неї вже
тепер, щоб показати президенту Росії В. Путіну, що він не може ігнорувати
попередження США.
***
Bartholomew, Jem. US embassy in Ukraine ‘requests staff evacuation’ amid
war fears [Посольство США в Україні «просить про евакуацію персоналу» через
побоювання війни] / J. Bartholomew // The Guardian. – London, 2022. – 22.01. –
Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/jan/22/us-embassy-inukraine-requests-staff-evacuation-amid-war-fears.
Посольство США в Україні звернулося з проханням про евакуацію всього
необов’язкового персоналу посольства США на тлі посилення побоювань неминучого
вторгнення Росії. Евакуація посольства США, ймовірно, почнеться вже наступного
тижня.
***
Zachary Evans State Dept. Tells Families of Embassy Workers in Ukraine to
Leave Starting Monday: Report [Держдеп закликав сім’ї працівників посольства в
Україні виїхати з понеділка: звіт] // National Review. – NewYork, 2022. – 22.01. –
Режим доступу : https://www.nationalreview.com/news/state-dept-tells-families-ofembassy-workers-in-ukraine-to-leave-starting-monday-report/.
Державний департамент США наказав сім’ям працівників посольства США в
Україні покинути країну. У зв’язку з тим, що російські винищувачі нині розміщені в
Білорусі, на північному кордоні України, Пентагон стурбований тим, що столиця
України Київ «зараз знаходиться під прицілом».
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***
Lee, Mattew. U.S. Orders Families of Embassy Staff to Leave Ukraine Over of
Fears of Russian Invasion [США наказали родинам співробітників посольства
залишити Україну через побоювання російського вторгнення] / M. Lee // Time. –
New York, 2022. – 23.01. – Режим доступу : https://time.com/6141380/us-withdrawsstaff-ukraine-russia/.
Державний департамент США наказав сім’ям усіх американських
співробітників посольства США в Україні покинути країну на тлі побоювань
російського вторгнення. Представники Держдепартаменту підкреслили, що
посольство в Києві залишиться відкритим і що це оголошення не є евакуацією. За
словами чиновників, цей крок розглядався деякий час і не відображає послаблення
підтримки України з боку США.
***
US vows ‘swift, severe response’ if Russia invades Ukraine [США обіцяють
«швидку та сувору відповідь», якщо Росія вторгнеться в Україну] // Herald Sun. –
Melbourne,
2022.
–
24.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.heraldsun.com.au/technology/innovation/us-vows-swift-severe-responseif-russia-invades-ukraine/news-story/f9f28cc678f4627f12e4e49e5de9db93.
Сполучені Штати наказали сім’ям своїх дипломатів у столиці України Києві
покинути країну через триваючу загрозу російських військових дій. Вашингтон також
санкціонував добровільний від’їзд співробітників свого посольства і закликав
громадян США в Україні «розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи
комерційний або інший приватний транспорт». Повідомлення держдепартаменту
з’явилося на тлі напруженості між Росією та Заходом щодо європейської безпеки та
побоювання щодо можливого вторгнення Росії в Україну.
***
Hennigan W.J. Puts 8,500 Troops on Alert for Possible Deployment to Europe
Amid Ukraine Crisis [США привели в бойову готовність 8500
військовослужбовців для можливого введення в Європу на тлі кризи в Україні] /
W.J. Hennigan // Time. – New York, 2022. – 24.01. – Режим доступу :
https://time.com/6141675/us-troops-alert-ukraine/.
Журналіст американського журналу «Time» В. Дж. Хенніган констатує, що
тисячі американських військових були переведені в режим очікування для
розгортання у Східній Європі, оскільки над європейським континентом нависає страх
російського наземного вторгнення в Україну. Рішення президента США Д. Байдена є
різкою зміною підходу до кризи. Протягом тижнів адміністрація Д. Байдена
утримується від мобілізації військових сил, намагаючись вирішити ситуацію з Росією
дипломатичним шляхом. На думку автора, відсутність прогресу і продовження
нарощування російських сил спонукали Д. Байдена переоцінити дії США.
***
Ukrajna elhagyására szólította fel az amerikai diplomatacsaládokat Washington
[Вашингтон закликав родини американських дипломатів залишити Україну] //
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Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 24.01. – Режим доступу
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/ukrajna-elhagyasara-szolitotta-fel-azamerikai-diplomatacsaladokat-washington.

:

Держдепартамент США закликав виїхати з України усі родини дипломатів
США, усіх співробітників іноземних представництв, чия присутність не є абсолютно
необхідною, та громадян США в Україні загалом, посилаючись на триваючу
російську військову загрозу та важку епідемію коронавірусу. Самі дипломати можуть
виїхати на власний розсуд, але посольство в Києві все ще працює.
***
США и Великобритания заявили о выводе части дипперсонала из
Украины из-за обострения напряженности на границе с РФ [США та
Великобританія заявили про виведення частини дипперсоналу з України через
загострення напруженості на кордоні з РФ] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. –
25.01. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0125/c315199949245.html.
США заявили про намір евакуювати частину дипперсоналу з України.
Коментуючи це рішення, речник МЗС України О. Ніколенко заявив, що офіційний
Київ поважає право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних
місій, проте вважає такий крок американської сторони «передчасним» та «виявом
надмірної обережності». О. Ніколенко зазначив, що фактично кардинальних змін у
ситуації з безпекою останнім часом не сталося.
***
Mikulski, Jakub. Biden rozważa nałożenie bezpośrednich sankcji na Putina
[Д. Байден розглядає можливість введення прямих санкцій проти В. Путіна] / J.
Mikulski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 25.01. – Режим доступу :
https://www.rp.pl/polityka/art19324411-biden-rozwaza-nalozenie-bezposrednichsankcji-na-putina.
Президент США Д. Байден заявив, що в разі російської агресії проти України
не виключає прямих санкцій проти президента Росії В. Путіна. Сполучені Штати
рідко накладають санкції безпосередньо на глав держав. Але раніше Д. Байден вже
погрожував Росії найсуворішими економічними покараннями, які можуть бути
накладені Сполученими Штатами та їх союзниками. Раніше Д. Байден попереджав,
що незабаром може прийняти рішення про переміщення 8,5 тис. солдат резерву до
Європи. Він також наголосив, що не має наміру розміщувати в Україні сили НАТО чи
США.
***
Az Egyesült Államok készenlétbe helyezett 8500 katonát [Сполучені Штати
перевели в режим готовності 8500 військовослужбовців] // Magyar Nemzet. –
Budapest,
2022.
–
25.01.
–
Режим
доступу
:
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/az-egyesult-allamok-keszenletbe-helyezett8500-katonat.
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Речник Пентагону Д. Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки готові в дуже
короткі терміни відправити до Східної Європи 8 500 військовослужбовців. Це
станеться, якщо НАТО вирішить привести в готовність сили швидкого реагування.
Представник військового відомства США наголосив, що рішення про розгортання
військ ще не ухвалене і що будь-яке розгортання відбуватиметься окремо від
переміщень військ США в Європі.
***
Malinowski, Przemysław. USA: Amerykanie powinni zastanowić się nad
opuszczeniem Ukrainy [США: Американці мають подумати про те, щоб покинути
Україну] / P. Malinowski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 26.01. – Режим
доступу
:
https://www.rp.pl/polityka/art19326841-usa-amerykanie-powinnizastanowic-sie-nad-opuszczeniem-ukrainy.
Влада США доручила своїм громадянам розглянути можливість виїзду з
України, враховуючи триваючу напруженість у відносинах з Росією та
«непередбачувану» ситуацію з безпекою. В посольстві США в Києві вважають, що
«ситуація з безпекою в Україні все ще залишається непередбачуваною через
посилення загрози російських військових дій і найближчим часом може
погіршитися». Посольство закликало громадян США в Україні «розглянути
можливість покинути країну зараз, використовуючи комерційний або інший
приватний транспорт».
***
Altinok, Melih. Who wants war the most in Ukraine? [Хто найбільше хоче
війни в Україні?] / M. Altinok // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 27.01. – Режим
доступу
:
https://www.dailysabah.com/opinion/who-wants-war-the-most-inukraine/news.
Автор вважає, що конфлікт та опосередкована війна в Україні «розпалюється
Заходом, а не російським президентом». На його думку, ситуація, яка потенційно
може втягнути Німеччину та Францію у конфлікт, неминуче викликає тривогу.
Опитування свідчать, що підтримка Д. Байдена впала до 30 %, а Україна виглядає
найкращою площадкою для продовження терміну адміністрації Д. Байдена.
***
US-Regierung: Einmarsch in Ukraine bedeutet Aus für Nord Stream 2 [Уряд
США: Вторгнення в Україну означає кінець «Північного потоку-2»] // Die Рresse.
– Vienna, 2022. – 28.01. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6091585/usregierung-einmarsch-in-ukraine-bedeutet-aus-fuer-nord-stream-2?from rss.
Уряд США знову закликав закрити газопровід «Північний потік-2» у разі
вторгнення Росії в Україну. Німеччина працюватиме разом із США, щоб забезпечити
зупинку газопроводу. Президентка Єврокомісії У. фон дер Ляєн наголосила, що в разі
російського вторгнення в Україну можливе виключення Росії з платіжної системи
SWIFT і закриття проєкту газопроводу «Північний потік-2».
***
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Biden beszélt Zelenszkijjel, határozott választ ígért az orosz támadásra [Байден
поговорив із Зеленським, пообіцявши жорстку відповідь на атаку Росії] //
Nepszava.
–
Budapest,
2022.
–
28.01.
–
Режим
доступу
:
https://nepszava.hu/3144702_joe-biden-oroszorszag-ukrajna.
Під час телефонної розмови з Президентом України В. Зеленським президент
США Д. Байден підтвердив, що США разом зі своїми союзниками та партнерами
готові дати рішучу відповідь, якщо Росія продовжить ескалацію конфлікту в Україні.
Лідери обговорили спільні дипломатичні зусилля щодо забезпечення європейської
безпеки, а Д. Байден заявив про свою підтримку зусиль щодо врегулювання
конфлікту в «нормандському форматі».
***
Russian invasion of Ukraine would be ‘horrific’: Pentagon [Російське
вторгнення в Україну було б «жахливим»: Пентагон] // Herald Sun. – Melbourne,
2022. – 29.01. – Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/breakingnews/russian-invasion-of-ukraine-would-be-horrific-pentagon/newsstory/13e9b28a5310a0a4eea8e0c52e903771.
Пентагон заявив, що руйнування та людські витрати повномасштабного
вторгнення російських військ в Україну будуть «жахливими», але у дипломатії ще є
час, щоб уникнути війни.
***
Biden will US-Truppen nach Osteuropa verlegen [Д. Байден хоче перекинути
американські війська до Східної Європи] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 29.01. –
Режим доступу : https://www.diepresse.com/6092176/biden-will-us-truppen-nachosteuropa-verlegen?from rss.
За словами президента Д. Байдена, США незабаром перекинуть додаткові
американські війська до східноєвропейських країн НАТО через кризу в Україні. Він
не уточнив, скільки там може бути солдатів і куди саме їх можуть перекинути й коли.
Тим часом Велика Британія також розглядає можливість відправки військ.
***
Ukraine calls on West to be ‘firm’ in Russia talks [Україна закликала Захід
бути «твердим» у переговорах з Росією] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 30.01. –
Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/ukraine-tellswest-not-to-panic-over-russian-troop-buildup/newsstory/cfe91c480f499e6149369cccf49a0715.
Україна закликала Захід залишатися «пильним і твердим» у своїх переговорах з
Росією, оскільки президент США Д. Байден оголосив про розгортання невеликих
військ у Східній Європі на тлі побоювання, що Росія може наказати вторгнення в
Україну.
УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКІ ВІДНОСИНИ
Rusko a Bělorusko uspořádají společné vojenské cvičení [Росія та Білорусь
проведуть спільні військові навчання] // Aktualne.cz. – Praha, 2022. – 17.01. –
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Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rusko-a-belorusko-usporadajispolecne-vojenske-cviceni/r~59cc3b3a777c11ecbdb0ac1f6b220ee8/.
Президент Білорусі О. Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь проведуть
спільні військові навчання на території Білорусі на тлі гострої напруженості у
відносинах із Заходом через Україну. За словами О. Лукашенка, метою навчань є
розробка плану військового протистояння з країнами Балтії та Польщею на заході та
Україною на півдні.
УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКІ ВІДНОСИНИ
Paris, Krister. Oudekki Loone hoiatab: Ukrainasse relvi saates hakataks neid
kasutama venelaste vastu [Оудеккі Лооне попереджає: відправка зброї в Україну
буде використана проти росіян] / K. Paris // Eesti Päevaleht. – Tallinn , 2022. –
06.01. – Режим доступу : https://epl.delfi.ee/artikkel/95577941/erisaade-oudekkiloone-hoiatab-ukrainasse-relvi-saates-hakataks-neid-kasutama-venelaste-vastu.
У той час, коли консенсус в Естонії, здається, однозначно спрямований на
підтримку України, у разі потреби й у військовому плані, депутатка парламенту
Естонії О. Лооне застерігає від Міністерство оборони від відправки озброєння в
Україну. Вона пояснила, що відправка боєприпасів суперечить Мінським угодам. За її
словами, ця зброя «буде використана проти росіян та мешканців Донбасу».
***
Estijos ambasada atsisakė evakuotis iš Kijevo: tai tik Maskvos gąsdinimai
[Посольство Естонії відмовляється евакуювати родини дипломатів з Києва: це
лише залякування з боку Москви] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 24.01. –
Режим доступу : https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/24/news/estijosambasada-atsisake-evakuotis-is-kijevo-tai-tik-maskvos-gasdinimai-22157814.
Посол Естонії в Україні К. Кууск повідомив, що евакуація співробітників
посольства з Києва не планується. Дипломат додав, що у столиці спокійно і немає
жодних ознак паніки через можливу атаку Росії. Посол наголосив, що його країна не
залишить тих, хто просить допомоги.
УКРАЇНСЬКО-ІРАНСЬКІ ВІДНОСИНИ
Canada court awards families CAN$100m compensation over airliner downed
by Iran [Суд Канади присудив сім’ям компенсацію в розмірі 100 мільйонів
канадських доларів за збитий Іраном авіалайнер] // The Times of Israel. –
Jerusalem, 2022. – 04.01. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/canadacourt-awards-families-can100m-compensation-over-airliner-downed-by-iran/.
Канадський суд присудив 84 млн дол. компенсації родинам шести канадських
громадян, які загинули в січні 2020 р., коли іранський Корпус вартових ісламської
революції збив поблизу Тегерана літак «Міжнародних авіаліній України».
***
Komşuya rekor tazminat! Yurt dışındaki varlıklarına da el konulacak
[Запишіть компенсацію сусіду! Їхні активи за кордоном також будуть
конфісковані] // Star. – Istanbul, 2022. – 04.01. – Режим доступу :
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https://www.star.com.tr/dunya/komsuya-rekor-tazminat-yurt-disindaki-varliklarinabile-el-konulacak-haber-1679755/.
Верховний суд провінції Онтаріо постановив виплатити родичам шести жертв
катастрофи літака МАУ в Тегерані 107 млн канадських дол., що еквівалентно близько
78,7 млн дол., а також відсотки. Відповідно до рішення судді Е. Белобаби, родичі
шести жертв, які подали позов до суду, повинні розділити між собою 100 млн
канадських доларів відшкодувань, а також 7 млн дол. компенсації за моральні
страждання.
***
Airliner downed by Iran: Canadian court awards compensation [Іран збив
авіалайнер: канадський суд присудив компенсацію] // The News. – Islamabad,
2022. – 05.01. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/922594-airlinerdowned-by-iran-canadian-court-awards-compensation.
Канадський суд присудив компенсацію в розмірі понад 100 млн канадських
дол. сім’ям шести людей, які загинули на борту українського пасажирського літака,
збитого над Тегераном у січні 2020 р., у результаті чого загинули 176 людей, в тому
числі 85 громадян Канади.
***
Iran says begins paying families over downed Ukraine jet [Іран заявив, що
починає платити сім’ям за збитий український літак] // The News. – Islamabad,
2022. – 08.01. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/923379-iran-saysbegins-paying-families-over-downed-ukraine-jet.
Влада Ірану заявила, що країна почала виплачувати компенсації сім’ям
загиблих в катастрофі літака МАУ під Тегераном два роки тому. За словами
віцепрезидента Управління цивільної авіації Ірану А. Ходаї, сума у 150 тис. дол.
перерахована деяким сім’ям загиблих, а для інших процес виплати компенсації вже
розпочався.
***
Ukrayna, düşürülen uçağına ilişkin 2 yıldır çözüm sağlanamamasında İran’ı
suçluyor [Україна звинувачує Іран у тому, що протягом 2-х р. не знайшов
рішення щодо збитого літака] // Star. – Istanbui, 2022. – 08.01. – Режим доступу :
https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-dusurulen-ucagina-iliskin-2-yildir-cozumsaglanamamasinda-irani-sucluyor-haber-1680898/.
Влада Ірану заявила, що країна почала виплачувати компенсації сім’ям
загиблих в катастрофі літака МАУ під Тегераном два роки тому. Віцепрезидент
Управління цивільної авіації Ірану А. Ходаї повідомив, що деяким сім’ям загиблих
вже перерахували 150 тис. дол., і процес виплат триває.
УКРАЇНСЬКО-ІТАЛІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
SolCrisi Ucraina-Russia. L’Italia, con l’Ue, «monitora». Gli Usa allertano 8.500
soldati [Українсько-російська криза. Італія разом з ЄС «спостерігає»] / I. Sol //
Avvenire.
–
Milano,
2022.
–
24.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-ritiro-staff-ambasciate.
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Італія у постійній координації з іншими країнами ЄС уважно стежить за
розвитком ситуації в Україні: поки що позиція полягає в тому, щоб ретельно стежити
за ситуацією, перш ніж приймати будь-які рішення про скорочення дипломатичного
персоналу в Києві або про евакуацію членів сім’ї та персоналу посольства.
УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКІ ВІДНОСИНИ
Canadian foreign minister to visit Ukraine [Міністерка закордонних справ
Канади відвідає Україну] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 16.01. – Режим
доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/world/canadian-foreign-minister-tovisit-ukraine/video/b5d49e70dd7784796af0780830c45fc9.
Міністерка закордонних справ Канади М. Джолі відвідає Україну, щоб
підтвердити підтримку суверенітету країни та посилити зусилля щодо стримування
«агресивних дій» Росії. М. Джолі вважає, що скупчення російських військ і техніки в
регіоні та навколо нього ставить під загрозу безпеку і ці агресивні дії Росії необхідно
стримувати.
***
Канадска Влада позвала грађане да избегавају пут у Украјину [Уряд
Канади закликав громадян уникати поїздок в Україну] // Политика. – Belgrad,
2022.
–
16.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.politika.rs/scc/clanak/497127/Kanadska-Vlada-pozvala-gradane-daizbegavaju-put-u-Ukrajinu.
Уряд Канади закликав своїх громадян уникати поїздок в Україну, якщо в цьому
немає необхідності. Представники США попередили, що ризик російського
вторгнення в Україну залишається високим. Міністерка закордонних справ Канади
відвідає Київ наступного тижня, щоб підтвердити підтримку Канадою суверенітету
України та активізувати зусилля щодо стримування «агресивних дій» Росії.
***
Dėl Rusijos veiksmų – įspėjimas iš Kanados: ragina atsisakyti nebūtinų kelionių
į Ukrainą [Дії Росії: попередження з Канади: заклик до відкладення поїздок в
Україну] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 17.01. – Режим доступу :
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/17/news/del-rusijos-veiksmu-ispejimasis-kanados-ragina-atsisakyti-nebutinu-kelioniu-i-ukraina-22083452.
Міністерка закордонних справ Канади М. Джолі приїде з візитом до Києва, щоб
зустрітися з прем’єр-міністром України Д. Шмигалем і підтвердити підтримку
України проти «агресивних дій Росії». Раніше прем’єр-міністр Канади Д. Трюдо
розмовляв з Президентом України В. Зеленським, наголосивши, що «будь-яке
військове вторгнення в Україну матиме серйозні наслідки, включаючи скоординовані
санкції». Канада, де проживає велика кількість емігрантів з України, зайняла жорстку
позицію щодо Росії після подій 2014 р.
***
Blanchfield, Mike. Joly wraps Ukraine trip amid fears of Russian invasion in
standoff with West, NATO [Жолі завершує поїздку в Україну на тлі побоювань
російського вторгнення в протистоянні із Заходом і НАТО] / M. Blanchfield // The
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Toronto Star. – Toronto, 2022. – 18.01. – Режим доступу
https://www.thestar.com/politics/2022/01/18/joly-wraps-ukraine-trip-amid-fears-ofrussian-invasion-in-standoff-with-west-nato.html.

:

Міністерка закордонних справ Канади М. Жолі на спільній пресконференції в
Києві зі своїм українським колегою Д. Кулебою зазначила, що чітко почула вимоги з
боку українського уряду. Прем’єр-міністр Д. Трюдо в Оттаві поспілкувався з деякими
зі своїх ключових міністрів і чиновників про ситуацію в Україні.
***
MacCharles, Tonda. ‘‘We do fear an armed conflict in Ukraine’’, – Justin
Trudeau says [«Ми боїмося збройного конфлікту в Україні», – каже Джастін
Трюдо] / T. MacCharles // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 19.01. – Режим
доступу : https://www.thestar.com/politics/federal/2022/01/19/we-do-fear-an-armedconflict-in-ukraine-justin-trudeau-says.html.
Уряд Канади заявив, що готовий до подальших дипломатичних та економічних
санкцій проти Росії і посилення підтримки України в рамках багатосторонніх зусиль
щодо стримування будь-якого російського вторгнення в Україну. Візит міністерки
закордонних справ М. Джолі до України, а також до Парижа та Брюсселя для
координації з європейськими союзниками є важливим сигналом для України та
європейських партнерів, що Канада підтримуватиме їх.
***
Украина и Канада обсудили пути укрепления сотрудничества в сфере
безопасности и обороны [Україна та Канада обговорили шляхи зміцнення
співпраці у сфері безпеки та оборони] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 19.01. –
Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0119/c31519-9946747.html.
Віцепрем’єр-міністерка України з європейської та євроатлантичної інтеграції
О. Стефанишина провела у Києві зустріч із міністеркою закордонних справ Канади
М. Жолі, щоб обговорити шляхи зміцнення співпраці двох країн у сфері безпеки та
оборони. М. Жолі підтвердила намір Канади продовжувати плідну співпрацю з
Україною та заявила, що держави-члени НАТО є єдиними у підтримці офіційного
Києва.
***
MacCharles, Tonda. Ukraine wants weapons and more soldiers from Canada
[Україна хоче зброю і більше солдатів з Канади] / T. MacCharles // The Toronto
Star.
–
Toronto,
2022.
–
21.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.thestar.com/politics/federal/2022/01/21/ukraine-wants-weapons-andmore-soldiers-from-canada.html.
Посольство України в Канаді заявило, що «тверду політичну» підтримку
Оттави можна «посилити» за рахунок розширення канадської військової навчальної
місії та постачання оборонної зброї і спорядження. Прем’єр-міністр країни Д. Трюдо
заявив, що він шукає «всі інструменти», якими Канада може допомогти, і не
виключає спрямування додаткової військової допомоги, зброї чи персоналу для
підтримки навчальної місії.
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***
Canada gives $120M loan to help bolster Ukraine against Russia threats
[Канада надасть позику в розмірі 120 мільйонів доларів для підтримки України
проти загроз Росії] // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 21.01. – Режим доступу :
https://www.thestar.com/politics/2022/01/21/canada-gives-120m-loan-to-help-bolsterukraine-against-russia-threats.html.
Канада надає Україні позику в розмірі 120 млн дол., щоб допомогти зміцнити її
економіку, оскільки країна стикається з ворожим нарощуванням російських військ на
своїх кордонах. Прем’єр-міністр Канади Д. Трюдо оголосив про кредит, заявивши, що
вивчає варіанти фінансової та «іншої» підтримки.
***
Canada withdraws ‘‘non-essential’’ personnel from embassy in Ukraine
[Канада відкликала «непотрібних» співробітників з посольства в Україні] // The
Toronto Star. – Toronto, 2022. – 30.01. – Режим доступу :
https://www.thestar.com/politics/2022/01/30/canada-withdraws-non-essentialpersonnel-from-embassy-in-ukraine.html.
Прем’єр-міністр Д.Трюдо оголосив на пресконференції що, взявши на себе
зобов’язання виділити 340 млн дол. на продовження навчальної місії Канади в
Україні на три роки, він уповноважив канадські збройні сили розгорнути 60
додаткових військовослужбовців, які приєднаються до 200 військовослужбовців в
Україні. Д. Трюдо також виділив 50 млн дол. на розвиток та гуманітарну допомогу
Україні на додаток до кредиту у розмірі 120 млн дол., запропонованого для
стабілізації її економіки.
УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
В Киеве состоялся прием по случаю 30-летия установления дипотношений
между КНР и Украиной [У Києві відбувся прийом з нагоди 30-и річчя
встановлення дипвідносин між КНР та Україною] // Жэньминь жибао. – Пекін,
2022. – 20.01. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0120/c315199947103.html.
Посол КНР в Україні Ф. Сяньжун провів у Києві прийом з нагоди 30-ї річниці
встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та Україною. КНР є найбільшим
торговим партнером України, а Україна є найбільшим постачальником кукурудзи,
соняшникової олії та соняшникового шроту на китайський ринок. Ф. Сяньжун
підкреслив, що Китай завжди рішуче розвиватиме відносини дружньої співпраці з
Україною.
УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКІ ВІДНОСИНИ
G. Nausėda dėl Rusijos keliamų įtampų šaukia Valstybės gynimo tarybą [Ґ.
Науседа скликав Державну раду оборони через напруженість, викликану Росією]
// Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 06.01. – Режим доступу :
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/01/06/news/g-nauseda-del-rusijoskeliamu-itampu-saukia-valstybes-gynimo-taryba-21966880.
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Радник президента Литви з національної безпеки Д. Кулєшюс повідомив, що
президент Ґ. Науседа скликав Державну раду національної оборони, де основними
питаннями для обговорення будуть безпекова ситуації в регіоні в контексті
напруженості на кордонах України, а також посилення безпеки в Литві. За словами Д.
Кулєшюса, важливим є посилення безпеки щодо України та Балтійського регіону.
***
Černiauskaitė, Agnė. Dėl Rusijos veiksmų – Lietuvos viršūnių susitikimas:
sutarė dėl naujos ginkluotės, šauktinių skaičiaus didinimo [З огляду на дії Росії, на
литовському саміті домовилися про нове озброєння та збільшення кількості
призовників] / A. Černiauskaitė // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 10.01. – Режим
доступу : https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/01/10/news/del-rusijosveiksmu-lietuvos-virsuniu-susitikimas-sutare-del-naujos-ginkluotes-sauktiniuskaiciaus-didinimo-22010245.
Високопоставлені дипломати США та Росії розпочали важливі переговори у
Женеві щодо загрози військового наступу на кордонах України. Водночас у Литві
відбулося засідання Ради національної оборони, скликане президентом Ґ. Науседою,
на якому обговорювалося питання зміцнення безпеки країни за допомогою
національних заходів та міжнародних форматів. На засіданні був затверджений план
підтримки України. Найближчим часом Литва передасть Україні обладнання для
тепловізуального спостереження, для чого готується проєкт постанови уряду.
***
G. Landsbergio interviu „The Financial Times“: Europa turi atremti neteisėtą
Kinijos spaudimą Lietuvai [Інтерв’ю Ґ. Ландсбергіса «The Financial Times»:
Європа має протистояти тиску Китаю на Литву] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022.
–
13.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/01/13/news/g-landsbergio-interviuthe-financial-times-europa-turi-atremti-neteiseta-kinijos-spaudima-lietuvai-22046882.
Міністр закордонних справ Литви Ґ. Ландсбергіс заявив, що Литва зазнає тиску
не лише з боку Китаю, а й з боку Білорусі та Росії, які загрожують її східним
кордонам. Ґ. Ландсбергіс назвав Росію «геополітичним підривником» і сказав, що її
дії на українському кордоні викликають резонанс у Литви та її сусідів. За його
словами, Вільнюс стурбований будь-якими поступками Росії, а також можливістю
того, що Росія може перекинути свої війська до Білорусі, яка ближче до Литви. Ґ.
Ландсбергіс закликав допомогти Україні продовжити шлях, який вона обрала у 2014
р., шлях приєднання до європейської спільноти.
***
Kilus karui Ukrainoje Vakarų sankcijų Rusijai grįžtamasis efektas būtų
skaudus visiems: dujų kaina šoktų į neregėtas aukštumas [У разі війни в Україні
ретроактивна дія західних санкцій проти Росії була б болюча для всіх: ціни на
газ підскочили б до небувалих висот] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 23.01. –
Режим доступу : https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/01/23/news/kiluskarui-ukrainoje-vakaru-sankciju-rusijai-griztamasis-efektas-butu-skaudus-visiemsduju-kaina-soktu-i-neregetas-aukstum-22151227.
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Захід говорить про надзвичайно жорсткі економічні санкції проти Росії, якщо
вона вирішить вторгнутися в Україну. Економісти відзначають, що економіка Литви
істотно не постраждає, а перевізники, які постачають європейську продукцію східним
сусідам, зазнають збитків. Однак найбільше занепокоєння викликає загроза ще
більшої енергетичної кризи та інфляції. Економіст комунікаційного агентства
Brandonomika вважає, що конфлікт може відкрити для Литви певні можливості. Він
вважає, що у разі війни український бізнес шукатиме безпечніші зони для розвитку
бізнесу і вважає найідеальнішим варіантом залучення українських компаній до Литви.
УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ
Steingart, Gabor. Impfpflicht, Putin, Inflation: Die drei großen Fehler des
neuen Kanzlers Scholz [Обов’язкова вакцинація, Путін, інфляція: три великі
помилки нового канцлера Шольца] / G. Steingart // Focus. – Berlin, 2022. – 10.01. –
Режим доступу : https://www.focus.de/politik/deutschland/gastbeitrag-von-gaborsteingart-impfpflicht-putin-inflation-die-drei-grossen-fehler-des-neuen-kanzler-olafscholz_id_36904607.html.
За словами відомого у світових колах німецького журналіста Г. Штайнгарта,
вислів канцлера Німеччини О. Шольца про «кваліфікований новий початок» з Росією
не узгоджується з розміщенням російських солдатів у Казахстані, розміщенням
близько 100 тис. російських солдатів на кордоні з Україною, а також не узгоджується
з кінцевою вимогою В. Путіна, щоб уся американська ядерна зброя з Європи була
вивезена. Позиція міністерки закордонних справ Німеччини А. Бербок, на думку
автора, тобто її воля протистояти владі Кремля і не активувати газопровід «Північний
потік-2», не є лівою чи правою, а є «розумною».
***
Ukraiński ambasador w Berlinie: Oczekujemy dostaw broni od Niemiec [Посол
України в Берліні: Ми очікуємо поставок зброї з Німеччини] // Do Rzeczy. –
Warsaw,
2022.
–
11.01.
–
Режим
доступу
:
https://dorzeczy.pl/opinie/249385/ambasador-ukrainy-w-berlinie-oczekujemy-dostawbroni.html.
Посол України в Берліні А. Мельник повідомив, що Україна очікує на поставки
оборонної зброї з Німеччини. А. Мельник також заявив, що Німеччина «несе за
Україну таку ж історичну відповідальність, як і за Ізраїль», а тому очікує, що Берлін
«надасть серйозну військову підтримку, щоб підвищити ціну Путіну за очікувану
атаку і запобігти їй». За словами посла, ризик російського вторгнення в Україну
залишається дуже високим.
***
Baerbock soll Weg für Waffenlieferungen an die Ukraine freimachen [Бербок
має розчистити шлях для поставок зброї в Україну] // Frankfurter Аlgemeine. –
Frankfurt
am
Main,
2022.
–
16.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-annalena-baerbock-soll-fuerwaffenlieferungen-sorgen-17733965.html.
Міністерка закордонних Німеччини А. Бербок їде в Україну, де планується
спільний візит з міністром закордонних справ Франції Ж.-І. Ле Дріаном до зони
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конфлікту на сході України, а потім їде до Москви, щоб зустрітися з міністром
закордонних справ С. Лавровим. За словами А. Бербок, у нинішній кризовій ситуації
вона хоче використовувати «канали розмови на всіх рівнях». Незадовго до візиту А.
Бербок до Києва посол України в Берліні А. Мельник закликав німецького А. Бербок
пообіцяти Україні постачання зброї для національної оборони.
***
Джамбазов, Денис. Германия: Не водим никакви преговори за Украйна,
заобикаляйки Украйна [Німеччина: Ми ведемо переговори про Україну,
минаючи Україну] / Д. Джамбазов // Факти. – Sofia, 2022. – 17.01. – Режим доступу
:
https://fakti.bg/world/645424-germania-ne-vodim-nikakvi-pregovori-za-ukrainazaobikalaiki-ukraina.
Міністерка закордонних справ Німеччини А. Бербок повідомила, що
обговорить у Києві ініціативи щодо модернізації енергетичного сектору України, а
також пропозиції щодо захисту кіберпростору. А. Бербок також зустрінеться з
Президентом України В. Зеленським та міністром МЗС Д. Кулебою.
***
Vācijas ārlietu ministre: Vācija darīs visu, kas tās spēkos, lai garantētu
Ukrainas drošību [Міністерка закордонних справ Німеччини: Німеччина зробить
все можливе, щоб гарантувати безпеку України] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīga,
2022. – 17.01. – Режим доступу : https://nra.lv/pasaule/369394-vacijas-arlietuministre-vacija-daris-visu-kas-tas-spekos-lai-garantetu-ukrainas-drosibu.htm.
Міністерка закордонних справ Німеччини А. Бербок на пресконференції після
зустрічі з міністром закордонних справ України Д. Кулебою заявила, що Німеччина
зробить все можливе, щоб гарантувати безпеку України. Д. Кулеба вкотре заявив про
бажання України отримати зброю від Заходу і повідомив, що діалог з Німеччиною з
цього питання триває. Візит А. Бербок до Києва відбувається в той час, коли
намагаються відновити переговори у, так званому, «нормандському форматі» між
Німеччиною, Францією, Росією та Україною.
***
Vokietijos URM vadovė: Berlynas netieks ginklų Ukrainai [Глава МЗС
Німеччини: Берлін не буде постачати Україні зброю] // Lietuvos rytas. – Vilniaus,
2022. – 17.01. – Режим доступу : https://www.lrytas.lt/pasaulis/konfliktai-irsaugumas/2022/01/17/news/vokietijos-urm-vadove-berlynas-netieks-ginklu-ukrainai22086565.
Міністерка закордонних справ Німеччини А. Бербок заявила у Києві, що
позиція Берліна щодо поставок зброї, у тому числі в Україну, залишається
обмежувальною і закликала зосередитися на дипломатії. Міністерка нагадала, що така
позиція визначена в коаліційній угоді і вона не може її змінити. Візит А. Бербок до
України був частиною поточних зусиль з відновлення, так званої, «нормандської
четвірки», до якої входять Німеччина, Франція, Росія та Україна.
***
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Leithäuser, Johannes. Baerbocks Befriedungsversuche [Спроби Бербок до
утихомирення] / J. Leithäuser // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022.
– 17.01. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/baerbock-inder-ukraine-und-russland-diplomatische-loesungen-ausloten-17735427.html.
Міністерка закордонних справ Німеччини А. Бербок, запланувавши візит до
Києва і Москви, чітко дає зрозуміти, що мова йде насамперед про спроби заспокоїти
нинішні російські загрозливі жести, вивчити готовність знайти дипломатичні рішення
у Києві та Москві. Це, перш за все, відновлення переговорів у «нормандському
форматі». Однак міністерка закордонних справ Німеччини каже, що якщо Росія піде
на шлях ескалації, її країна сповнена рішучості відреагувати.
***
Guimarães, Maria João. Ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha diz
que “cada acção da Rússia” na Ucrânia terá um preço [Міністерка закордонних
справ Німеччини заявила, що «дії Росії» в Україні матимуть ціну] / M. J.
Guimarães // Público. – Lisboa, 2022. – 17.01. – Режим доступу :
https://www.publico.pt/2022/01/17/mundo/noticia/ministra-negocios-estrangeirosalemanha-accao-russia-ucrania-tera-preco-1992181.
Міністерка закордонних справ Німеччини А. Бербок відвідала Київ, щоб
запевнити Україну, що з Росією не буде компромісів щодо базових принципів таких,
як недоторканність території України. Зустріч відбулася перед тим, як А. Бербок
відправиться до Москви, де проведе переговори зі своїм російським колегою С.
Лавровим.
***
Broń dla Ukrainy? Szefowa niemieckiego MSZ: Nasze stanowisko jest znane i
zakorzenione w historii [Зброя для України? Глава міністерства закордонних
справ Німеччини: Наша позиція відома й укорінена в історії] // Do Rzeczy. –
Warsaw, 2022. – 18.01. – Режим доступу : https://dorzeczy.pl/obserwatormediow/252481/baerbock-nie-bedzie-dostaw-broni-z-niemiec-na-ukraine.html.
Глава МЗС Німеччини А. Бербок заявила, що Німеччина не буде постачати
Україні зброю. Водночас вона застерегла Росію від ескалації конфлікту і заявила, що
в разі агресії проти України Росія заплатить високу ціну. А. Бербок додала, що
дипломатія є ключем до запобігання ескалації, тому Німеччина та Україна хочуть
почати нову дипломатичну ініціативу в суперечці з Кремлем.
***
FDP pro Waffenlieferungen für Ukraine: «Nicht hinter Koalitionsvertrag
verstecken» [Вільна демократична партія про поставки зброї для України: «Не
ховайтеся за коаліційною угодою»] // Focus. – Berlin, 2022. – 19.01. – Режим
доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/gegen-die-koalitions-plaene-fdp-willwaffenlieferungen-fuer-die-ukraine-koennen-uns-nicht-hinter-dem-koalitionsvertragverstecken_id_40811634.html.
Очільниця комітету з питань оборони німецького Бундестагу, представниця
Вільної демократичної партії М.-А. Штрак-Ціммерман виступила за надання
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оборонної зброї Україні з огляду на загрозу Україні з боку Росії і висловилася за
перегляд угоди в коаліції про поставки озброєння. Ця ініціаива викликала обурення в
уряді Німеччини.
***
Heilig, René. Kiew will auch deutsche Waffen [Київ також хоче німецьку
зброю] / R. Heilig // Neues Deutschland. – Berlin, 2022. – 19.01. – Режим доступу :
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1160575.ukraine-konflikt-kiew-will-auch-deutschewaffen.html?sstr ukraine.
Україна вимагає від Німеччини постачання зброї. У списку бажань є
електроніка, кулемети, базуки та бронетехніка, а також військові кораблі, гелікоптери
та винищувачі. Посол України в Берліні А. Мельник повідомив, що існує «величезна
потреба» в «найсучасніших системах ППО». Наразі йдеться про зброю та боєприпаси
лише для самооборони. Прихильники постачання наголошують на цьому і
посилаються на право України захищатися від атак Росії. Однак міністерка
закордонних справ А. Бербок, перебуваючи у Києві, заявила, що Німеччина не буде
постачати Україні зброю.
***
Reitz , Ulrich. Kommentar von Ulrich ReitzBaerbock und der russische Eisbär:
Was sie alles nicht gesagt hat, lässt tief blicken [Бербок і російський білий ведмідь:
на те, чого вона не сказала, давайте подивимося більш поглиблено] / U. Reitz //
Focus.
–
Berlin,
2022.
–
20.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.focus.de/politik/ausland/kommentar-von-ulrich-reitz-bezeichnend-fuerdie-ampel-politik-ist-was-baerbock-in-russland-alles-nicht-gesagthat_id_40778680.html.
Після розмови з російським міністром закордонних справ Росії С. Лавровим
міністерка закордонних справ Німеччини А. Бербок повернулася до Берліна як
відносна переможниця. В українській кризі вона робить ставку на діалог. За словами
автора, щоб зрозуміти політику А. Бербок важливо знати, чого міністерка не сказала
С. Лаврову. На думку автора, А. Бербок, як і канцлер О. Шольц, зробила дещо
«туманну» погрозу.
***
Markwort, Helmut. Warum wir als feige Freunde gelten und worauf Robert
Habeck achten muss [Чому нас вважають боягузливими друзями і на що повинен
звернути увагу Роберт Хабек] / H. Markwort // Focus. – Berlin, 2022. – 22.01. –
Режим доступу : https://www.focus.de/politik/deutschland/helmut-markwortstagebuch-warum-wir-als-feige-freunde-gelten-und-worauf-robert-habeck-achtenmuss_id_41640897.html.
За словами автора, Україна, а також східноєвропейські партнери по ЄС
Польща, Естонія, Латвія та Литва відчувають себе включеними в гру В. Путіна щодо
розширення його влади і очікували більшої підтримки від могутньої Німеччини.
Східноєвропейські партнери сподіваються, що російсько-німецький газопровід
«Північний потік-2» у Балтійському морі не буде запущений.
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***
Berlin dementiert Plan für Botschaftsangehörige zum Verlassen der Ukraine
[Берлін заперечив плани евакуації співробітників посольства з України] //
Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 22.01. – Режим доступу :
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/bereitet-berlin-den-abzug-vonbotschaftsangehoerigen-aus-der-ukraine-vor-17746128.html.
Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини спростувало
інформацію про те, що працює над планом евакуації родичів співробітників
німецького посольства в Україні.
***
Deutscher Marine-Chef muss gehen [Командувач ВМС Німеччини має піти з
посади] // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 22.01. – Режим
доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/deutscher-marine-chef-mussnach-aussage-ueber-putin-gehen-17746244.html.
Міністерство оборони в Берліні дистанціювалося від заяв німецького
віцеадмірала і голоснокомандувача ВМС ФРН К.-А. Шенбаха про президента
В. Путіна та можливе вторгнення Росії в Україну і підтвердило його звільнення. МЗС
України заявило про «неприйнятність заяв головнокомандувача ВМС Німеччини КаяАхіма Шенбаха».
***
Németország nem szállít fegyvert Ukrajnának [Німеччина не постачатиме
Україні зброю] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 22.01. – Режим доступу :
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/nemetorszag-nem-szallit-fegyvertukrajnanak.
Очільниця міністерства оборони Німеччини К. Ламбрехт сказала, що
Німеччина ні в якому разі не буде постачати зброю Україні зараз, у часи
напруженості у відносинах з Росією. Але вона додала, що кілька караїн-членів НАТО
допоможуть Україні зброєю.
***
Az ukrán külügyminiszter csalódott Németországban [Міністр закордонних
справ України розчарувався в Німеччині] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. –
22.01. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/az-ukrankulugyminiszter-csalodott-nemetorszagban.
Міністр закордонних справ України Д. Кулеба сказав, що заява Німеччини про
те, що вона не поставлятиме зброю Україні суперечить її підтримці України та не
відповідає рівню відносин між двома країнами. За його словами, єдина позиція щодо
Росії ніколи не була такою важливою, як зараз. Тим не менш, Д. Кулеба подякував
Німеччині за надану наразі підтримку та її дипломатичні зусилля щодо врегулювання
конфлікту на Донбасі.
***
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Командващият военноморските сили на Германия се оттегли след
коментар какво искал Путин [Командувач ВМС Німеччини подав у відставку
після коментарів щодо того, чого хоче В. Путін] // Дневник. – Sofia, 2022. – 23.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/01/23/4305494_komandvashtiiat_vmf_na_germanii
a_se_ottegli_sled/.
Командувач Військово-морських сил Німеччини К.-А. Шенбах був змушений
подати у відставку через скандал, спричинений його заявами про те, що В. Путін
заслуговує на повагу, а окупований Росією Крим ніколи не повернеться до складу
Української держави.
Міністерство оборони
Німеччини
розкритикувало
висловлювання К. Шенбаха, заявляючи, що ні змістом, ні формулюваннями вони не
відображають позицію Німеччини. К. Шенбах вибачився за свої слова. МЗС України
закликало Німеччину публічно відкинути коментарі командувача ВМС.
***
Oltermann, Philip. German navy chief quits after saying Putin deserves respect
over Ukraine [Командувач ВМС Німеччини подав у відставку після того, як
сказав, що В. Путін заслуговує на повагу в контексті подій в Україні] / P.
Oltermann // The Guardian. – London, 2022. – 23.01. – Режим доступу :
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/23/german-navy-chief-quits-aftersaying-putin-deserves-respect-over-ukraine.
Командувач Військово-морських сил Німеччини К.-А. Шенбах був змушений
подати у відставку та йде на пенсію на тлі скандалу, який спричинили його заяви про
те, що окупований Росією Крим ніколи не повернеться до складу Української
держави. Висловлювання командувача про те, що Крим ніколи не повернеться до
складу України та що наша держава не може відповідати критеріям членства в НАТО
викликало негативну реакцію з боку уряду Німеччини.
***
Valero, Carmen. Crisis entre Berlín y Kiev: «Los ucranianos hemos recordado
los horrores de la ocupación nazi» [Криза між Берліном і Києвом: «Ми, українці,
згадали жахи нацистської окупації»] / C. Valero // El Mundo. – Madrid, 2022. –
23.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.elmundo.es/internacional/2022/01/23/61ed78defc6c8397058b4577.html.
Командувач Військово-Морських сил Німеччини К.-А. Шенбах заявив, що
Кримський півострів втрачено і він ніколи не повернеться до складу України. Пізніше
стало відомо, що командувач подав у відставку після заяв, в яких він засумнівався в
поверненні Україні окупованого Криму і перспектив членства в НАТО.
***
Stuttaford, Andrew. Ukraine and Our German Allies [Україна та наші
німецькі союзники] / А. Stuttaford // National Review. – New York, 2022. – 23.01. –
Режим доступу : https://www.nationalreview.com/corner/ukraine-and-our-germanallies/.
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Як стверджує в статті редактор американського журналу «National Review» Е.
Статтафорд, якщо протягом наступних кількох тижнів ситуація з Україною
погіршиться, то немає впевненості в тому, що Німеччина буде найнадійнішим із
союзників. На відміну від США, Великобританії, Польщі та інших союзників, уряд
Німеччини відмовився експортувати летальну зброю безпосередньо в Україну. У
випадку Естонії, Берлін також відмовляється дозволити країні відправити артилерію в
Україну, оскільки зброя походить з Німеччини. На думку автора, це є частиною нової
німецької мирної політики, яка спрямована на обмеження експорту зброї та сприяння
миру за допомогою дипломатії.
***
Lemondott a német haditengerészet parancsnoka [Командувач німецьким
флотом подав у відставку] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 23.01. – Режим
доступу
:
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/lemondott-a-nemethaditengereszet-parancsnoka.
Командувач ВМС Німеччини віцеадмірал К.-А. Шенбах зробив ряд
скандальних заяв, зокрема про те, що Україна ніколи не поверне контроль над
Кримом і її разом з Грузією не можна приймати в НАТО. Наступного дня він назвав
свій виступ помилкою і пішов у відставку.
***
Blinken says has ‘no doubts’ Germany is resolute on Ukraine [Е. Блінкен «не
сумнівається», що Німеччина підтримує Україну] // Herald Sun. – Melbourne,
2022. – 24.01. – Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/breakingnews/blinken-says-has-no-doubts-germany-is-resolute-on-ukraine/newsstory/650ee3ebae5e439685892c1bed6cea4d.
Держсекретар США Е. Блінкен заявив, що він не сумнівається в тому, що
Німеччина підтримує єдиний фронт з НАТО в українській кризі після того, як Берлін
зіткнувся з тиском, щоб посилити свою позицію проти потенційної російської агресії.
Але Е. Блінкен відкинув ідею покарання Росії перед будь-яким потенційним
вторгненням в Україну, заявивши, що санкції мають бути використані як засіб
«відрадити» Росію від подальшої агресії проти України.
***
Mixed signals in Ukraine crisis: Germany under fire [Змішані сигнали в
українській кризі: Німеччина під обстрілом] // The News. – Belgrad, 2022. – 24.01.
– Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/927618-mixed-signals-inukraine-crisis-germany-under-fire.
Після тижня шаленої дипломатії, яка включала візит до Берліна держсекретаря
США Е. Блінкена, уряд канцлера О. Шольца намагався запевнити Україну у своїй
підтримці через побоювання російського вторгнення. Міністр закордонних справ
України Д. Кулеба звинуватив Німеччину в тому, що вона «заохочувала» В. Путіна до
нападу на Україну. Основним яблуком розбрату між Німеччиною та західними
союзниками є відмова Берліна відправляти зброю Україні. США, Великобританія та
країни Балтії вже погодилися надіслати озброєння, зокрема протитанкові та зенітні
ракети.
141

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
«Україна у відгуках зарубіжної преси»

1–31 січня 2022 р.

***
Njemačka nudi Ukrajini 5.000 kaciga, Kličko poručio: Kakvu će podršku
sljedeće poslati, jastuke? [Німеччина пропонує Україні 5000 шоломів, Кличко
сказав: Яку підтримку вони надішлють далі, подушки?] // Dnevni avaz. –
Sarajevo,
2022.
–
26.01.
–
Режим
доступу
:
https://avaz.ba/globus/svijet/712756/njemacka-nudi-ukrajini-5-000-kaciga-klickoporucio-kakvu-ce-podrsku-sljedece-poslati-jastuke.
Міністерка оборони Німеччини К. Ламбрехт на тлі зростаючої критики щодо
відмови Берліна постачати Україні зброю для захисту від можливого російського
вторгнення, заявила, що Німеччина поставить Україні 5 тис. військових шоломів,
додавши, що Німеччина працює над досягненням мирного вирішення цього
конфлікту в центрі Європи.
***
Lambrecht verspricht der Ukraine 5000 Helme [Ламбрехт обіцяє Україні 5
тисяч шоломів] // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 26.01. –
Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/lambrecht-versprichtukraine-5000-helme-im-konflikt-mit-russland-17752622.html.
Міністерка оборони Німечинни К. Ламбрехт вважає, що важливо «зберігати
холодну голову». За її словами, існуючі формати переговорів повинні
використовуватися «для того, щоб знайти мирне вирішення цього конфлікту» і
наголосила, що якщо Росія та Україна сядуть за стіл переговорів у «нормандському
форматі», це буде «важливим, реальним знаком». К. Ламбрехт оголосила про
поставку в Україну 5 тис. військових шоломів. Міністерство оборони розглядає
доставку шоломів як «дуже чіткий сигнал», що Німеччина на боці України.
***
Rónay, Tamás. Csak óvatoskodnak a németek Oroszországgal, mindenki
csodálkozik, hogy mi történt [Німці насторожено ставляться до Росії, всім цікаво,
що сталося] / T. Rónay // Nepszava. – Budapest, 2022. – 27.01. – Режим доступу :
https://www.nepszava.hu/3144497_nemetorszag-oroszorszag-ukrajna-olaf-scholzvlagyimir-putyin-pragmatizmus-angela-merkel.
Берлінське керівництво ставиться до Росії досить обережно, дратуючи дедалі
більше своїх європейських партнерів на тлі загострення кризи в Україні. Хоча
урядова програма та міністерка закордонних справ Німеччини А. Бербок пообіцяли
більш рішучі дії проти Росії, поки немає жодних вказівок на те, що Берлін готовий
пожертвувати газопроводом «Північний потік-2». Німеччина також відкидає
допомогу Україні зброєю.
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ
W czwartek ruszają konsultacje prezydentów Dudy i Zełenskiego [В четвер
починаються консультації президентів А. Дуди та В. Зеленського] // Do Rzeczy. –
Warsaw,
2022.
–
18.01.
–
Режим
доступу
:
https://dorzeczy.pl/kraj/252712/bezpieczenstwo-i-rosja-konsultacje-prezydentowdudy-i-zelenskiego.html.
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Предметом консультацій між президентом Польщі А. Дудою та Президентом
України В. Зеленським стане ситуація з безпекою в регіоні. Попередня зустріч лідерів
Польщі та України відбулася 20 грудня 2021 р. в Гуті на заході України у форматі
«Люблінського трикутника» – за участю Президента Литви Ґ. Науседи. Під час саміту
було підписано спільну декларацію президентів країн «Люблінського трикутника», в
якій, зокрема підведено підсумки 30-и річних відносин між державами.
***
Soloch: Oprócz wsparcia politycznego rozważane jest wsparcie innego rodzaju
dla Ukrainy [П. Солох: Окрім політичної підтримки, розглядаються й інші види
підтримки України] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 19.01. – Режим доступу :
https://dorzeczy.pl/opinie/252973/soloch-polska-ma-przygotowane-scenariusze-nawypadek-eskalacji.html.
Голова Бюро національної безпеки Польщі П. Солох заявив про ймовірність
нападу Росії на Україну. За його оцінкою, Росія справді зібрала значні сили навколо
України та вже розпочала кібератаки й інформаційну війну. П. Солох запевнив, що і
Польща і Північноатлантичний альянс підготували сценарії реакції на можливу
російську агресію. За його словами, «розглядають кожен варіант». П. Солох вважає,
що можливо, це здається малоймовірним, але треба враховувати можливість
повномасштабної агресії, спрямованої на захоплення столиці, якщо не всієї території
України. П. Солох запевнив у підтримці України Польщею.
***
Sondaż: Co powinien zrobić polski rząd w przypadku inwazji na Ukrainę?
Polacy nie mają wątpliwości [Опитування: Що повинен робити польський уряд у
разі вторгнення в Україну? Поляки не сумніваються] // Do Rzeczy. – Warsaw,
2022. – 25.01. – Режим доступу : https://dorzeczy.pl/opinie/255481/sondaz-polacy-niemaja-watpliwosci-ws-pomocy-dla-ukrainy.html.
Переважна більшість поляків виступає за допомогу Україні в разі агресії з боку
Росії. Однак респонденти розходяться за формою, яку ця допомога буде мати. Згідно з
опитуванням United Surveys для RMF FM та «Dziennik Gazeta Prawna», поляки хочуть,
щоб Польща підтримала Україну в разі російського вторгнення. 66,2 % респондентів
вважають, що польський уряд має будь-яким чином підтримати Україну у разі агресії
з боку Росії. Протилежної думки дотримуються 26,6 %. Лише 7,2 % респондентів не
мали думки з цього приводу. Відмінності помітні у формі допомоги Польщі Україні.
42,4 % респондентів хочуть, щоб Польща дипломатично підтримувала Україну. 41 %.
вважає, що польський уряд має надіслати українцям зброю. 38,9 % обирали
економічну підтримку у вигляді грошових переказів або постачання продуктів
харчування. 26,4 % респондентів хотіли б прийняти біженців з України, а 14,7 %
відправив би польських солдатів воювати з росіянами.
***
Kucharski, Bartłomiej. Czy Polska udzieli pomocy wojskowej Ukrainie? [Чи
надасть Польща військову допомогу Україні?] / B. Kucharski // Rzeczpospolita. –
Warsaw, 2022. – 25.01. – Режим доступу : https://radar.rp.pl/wojskopolskie/art19323221-czy-polska-udzieli-pomocy-wojskowej-ukrainie.
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Голова Бюро національної безпеки Польщі П. Солох надав багато інформації
про поточну та можливу майбутню польську військову допомогу Україні. За
інформацією глави БНБ, під час зустрічі президента Польщі А. Дуди з Президентом
України В. Зеленським питання військової підтримки були предметом консультацій.
Польща має бути готова розпочати «іншу діяльність з надання допомоги» (крім
поточної політичної або навчальної підтримки, яка наразі реалізується) в рамках
НАТО. Також ведуться переговори про можливу передачу зброї та боєприпасів
Україні, але подробиць поки що немає.
***
Kowal: Los Ukrainy jest ściśle powiązany z polskim bezpieczeństwem [Коваль:
Доля України тісно пов’язана з польською безпекою] // Do Rzeczy. – Warsaw,
2022. – 26.01. – Режим доступу : https://dorzeczy.pl/opinie/255910/sytuacja-ukrainykowal-to-jest-powiazane-z-bezpieczenstwem.html.
На думку польського депутата від Громадянської платформи П. Коваля, доля
України тісно пов’язана з польською безпекою. Політик вважає, що якщо В. Путін
увійде в Україну, у Польщі буде заблокований кордон на сході, величезні проблеми
розвитку, ще більші проблеми з постачанням енергоносіїв, подорожчання,
пропагандистський тиск, біженці та політичні емігранти. П. Коваль наголосив, що
поляки «повинні мобілізувати союзників з ЄС та НАТО» щодо допомоги Україні у
різних сферах.
***
Bartkiewicz, Artur. Ambasador Ukrainy: Rozmawiamy z Polską o dostawach
broni i amunicji [Посол України: Ми говоримо з Польщею про постачання зброї
та боєприпасів] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 26.01. – Режим
доступу
:
https://www.rp.pl/dyplomacja/art19324661-ambasador-ukrainyrozmawiamy-z-polska-o-dostawach-broni-i-amunicji.
Посол України в Польщі А. Дещиця в інтерв’ю наголосив, що Україна готова
до найгірших подій, у тому числі до можливого військового вторгнення Росії.
Президент України В. Зеленський з президентом Польщі А. Дудою ведуть переговори
щодо надання Україні зброї, бойової техніки та боєприпасів, які Польща може
передати Україні в разі потреби.
***
Ikonowicz, Karol. Fogiel: Decyzja Niemiec, by nie zapewniać broni Ukrainie,
jest niepokojąca [Р. Фогель: Рішення Німеччини не надавати Україні зброю
викликає занепокоєння] / K. Ikonowicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 26.01. –
Режим доступу : https://www.rp.pl/dyplomacja/art19326511-fogiel-decyzja-niemiecby-nie-zapewniac-broni-ukrainie-jest-niepokojaca.
Віцеречник польської партії ПіС Р. Фогель в інтерв’ю для польського радіо
зазначив, що Польща має твердо сказати Росії, що відповідь західного світу та ЄС
буде дуже сильною і дуже однозначною, виразивши сподівання, що військового
конфлікту не виникне. Відповідь Польщі залежить від рішень НАТО, яке приймає
Альянс, звісно, за участю Польщі.
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***
Malinowski, Przemysław. Sejm nie wyrazi przez aklamację solidarności z
Ukrainą. Sprzeciw Konfederacji [Сейм не буде висловлювати солідарність з
Україною акламацією. Опозиція Конфедерації] / P. Malinowski // Rzeczpospolita. –
Warsaw, 2022. – 26.01. – Режим доступу : https://www.rp.pl/polityka/art19326771sejm-nie-wyrazi-przez-aklamacje-solidarnosci-z-ukraina-sprzeciw-konfederacji.
Ліві депутати польського Сейму прийняли проєкт постанови, в якому депутати
висловлять «солідарність з українським народом перед обличчям посилення кібератак
та загрози прямого військового вторгнення Російської Федерації».
УКРАЇНСЬКО-ПОРТУГАЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ
Governo em contacto com portugueses residentes na Ucrânia continua a
desaconselhar viagens [Уряд, який контактує з португальцями в Україні,
продовжує рекомендувати їм не подорожувати] // Correio da Manhã. – Lisboa,
2022. – 24.01. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/governoem-contacto-com-portugueses-residentes-na-ucrania-continua-a-desaconselharviagens?ref Pesquisa_Destaques.
В уряді Португалії заявили, що вони контактували з португальцями, які
проживають в Україні, у зв’язку з переміщенням російських військ вздовж кордону з
Україною і не радять їм подорожувати. Наразі Португалія не планує відкликати
дипломатичний персонал. Міністр закордонних справ Португалії наголосив, що на
даний момент в Україні проживає 216 громадян Португалії, більшість з яких мають
подвійне громадянство і Португалія знає хто вони і їх місце знаходження.
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Američki predsjednik Bajden: Putinu sam poručio da ne smije napasti Ukrajinu
[Д. Байден: Я сказав Путіну, що він не повинен нападати на Україну] // Dnevni
avaz.
–
Sarajevo,
2022.
–
01.01.
–
Режим
доступу
:
https://avaz.ba/globus/svijet/707216/bajden-putinu-sam-porucio-da-ne-smije-napastiukrajinu.
Президент США Д. Байден заявив у телефонній розмові з президентом Росії
В. Путіним, що Москва зіткнеться з жорсткими санкціями, якщо вона почне військові
дії проти України. Переговори з безпеки між США та Росією щодо України
розпочнуться 10 січня 2022 р.
***
T. Pyne, David. Negotiate Peace With Russia to Prevent War Over Ukraine
[Домовленість про мир з Росією, щоб запобігти війні в Україні] / D. T. Pyne // The
National Interest. – Washington, 2022. – 01.01. – Режим доступу :
https://nationalinterest.org/feature/negotiate-peace-russia-prevent-war-over-ukraine198738.
На думку американського дослідника з питань національної безпеки
Д. Т. Пайна, висловлену на сторінках американського журналу «The National Interest»,
щоб скористатися можливістю запобігти третьої світової війни Д. Байдену слід
домовитися про всеосяжну угоду з Росією, спираючись на те, що окреслив В. Путін.
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Д. Т. Пайн вважає, що в якості прелюдії до двосторонніх американсько-російських
переговорів, які повинні початися в січні, адміністрація Д. Байдена повинна надати
Росії письмові гарантії того, що вона ніколи не дозволить Україні вступити в НАТО,
не буде вмішуватися ні в один з російсько-українських конфліктів.
***
Ramos, Ricardo. Ameaças de guerra e incerteza política [Загрози війни та
політична невизначеність] / R. Ramos // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 02.01.
– Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/domingo/detalhe/ameacas-de-guerra-eincerteza-politica?ref Pesquisa_Destaques.
2022 р. почався із загрози війни, яка нависає над Східною Європою. Росія
понад 100 тис. військовослужбовців зосередила на кордоні з Україною і погрожує
застосувати силу, якщо США та НАТО не нададуть їй «гарантії безпеки», а саме
обіцянку не розташовувати війська та зброю в країнах сходу, які приєдналися до
Альянсу після розпаду Радянського Союзу.
***
Nagyon valószínű, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát – véli az amerikai
képviselőház hírszerzési bizottságának elnöke [За словами голови комітету з
розвідки палати представників США, Росія швидше за все нападе на Україну] //
Nepszava.
–
Budapest,
2022.
–
02.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.nepszava.hu/3142283_letartoztattak-egy-ferfit-a-fokvarosi-parlamentbenpusztito-tuzzel-osszefuggesben.
Глава комітету з розвідки Палати представників США А. Шифф вважає дуже
ймовірним російське вторгнення в Україну і, на його думку, стримати президента РФ
можуть лише величезні санкції. Угорське видання пише, що якби почалася війна між
Росією та Україною, то багато угорців на Закарпатті можуть піти на фронт, а також
може похитнутися енергопостачання Угорщини.
***
G. Landsbergis, Bukarešto devintuko ministrai su A. Blinkenu aptarė saugumo
situaciją [Ґ. Ландсбергіс, один із міністрів «Бухарестської дев’ятки», обговорив
ситуацію щодо безпеки з Е. Блінкеном] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 03.01. –
Режим доступу : https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/01/03/news/glandsbergis-bukaresto-devintuko-ministrai-su-a-blinkenu-aptare-saugumo-situacija21943417.
Міністр закордонних справ Литви Ґ. Ландсбергіс та інші міністри закордонних
справ «Бухарестської дев’ятки» обговорили ситуацію з безпекою на східному фланзі
НАТО та в Україні з держсекретарем США Е. Блінкеном. Згідно з повідомленням, під
час розмови глава литовської дипломатії відзначив важливість єдиної відповіді на
загрози з боку Росії. Міністр наголосив на необхідності продовження практичної та
політичної підтримки України.
***
Turkish, US top diplomats discuss bilateral ties, Ukraine crisis [Головні
дипломати Туреччини та США обговорили двосторонні відносини та кризу в
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Україні] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 03.01. – Режим доступу :
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkish-us-top-diplomats-discussbilateral-ties-ukraine-crisis.
Міністр закордонних справ Туреччини М. Чавушоглу і його американський
колега Е. Блінкен провели телефонну розмову і обговорили напруженість між Росією
та Україною і створення спільного стратегічного механізму перед переговорами між
США та Росію. М. Чавушоглу сказав, що Туреччина підтримує контакти як з Росією,
так і з Україною, наголосивши, що Анкара порадила обом сторонам зберігати спокій
та знизити ескалацію ситуації.
***
Washington attól tart, Oroszország lerohanja Ukrajnát [Вашингтон
побоюється, що Росія вторгнеться в Україну] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022.
– 03.01. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/washingtonattol-tart-oroszorszag-lerohanja-ukrajnat.
Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США від
Демократичної партії А. Шифф вважає «дуже ймовірним», що Росія вторгнеться в
Україну. За словами А. Шиффа, щоб цього не сталося, необхідно ввести санкції проти
Росії. Він підкреслив, що союзники США також повинні твердо підтримувати цю
позицію, щоб Росія зрозуміла, що західні країни дотримуються такої ж думки щодо
російсько-українського конфлікту.
***
Rinkēvičs: Jāgatavojas scenārijam, ka Krievija pret Ukrainu izdarīs
hibrīduzbrukumu [Рінкевичc: треба готуватися до сценарію гібридної атаки Росії
на Україну] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīga , 2022. – 05.01. – Режим доступу :
https://nra.lv/pasaule/368227-rinkevics-jagatavojas-scenarijam-ka-krievija-pretukrainu-izdaris-hibriduzbrukumu.htm.
Міністр закордонних справ Латвії Е. Рінкевичс заявив, що ЄС і НАТО мають
бути активнішими у підготовці до сценарію, згідно з яким Росія здійснює гібридну
атаку на Україну, а не починає класичну війну та повномасштабне вторгнення. Він
пропонує звернути увагу на це на майбутніх зустрічах на високому рівні – як на
засіданні НАТО, так і на зустрічах міністрів закордонних справ і оборони ЄС.
***
Leithäuser, Johannes. Ein Antrittsbesuch im Zeichen der russischen Aggression
[Перший візит під знаком російської агресії] / J. Leithäuser // Frankfurter
Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 05.01. – Режим доступу :
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/annalena-baerbock-in-den-usa-im-zeichender-russischen-aggression-17717210.html.
Міністерка закордонних справ ФРН А. Бербок здійснить візит до Вашингтона,
де обговорить актуальні проблеми міжнародних відносини, але в центрі уваги –
ситуація на кордонах України. Перед початком переговорів А. Бербок оголосила, що
бачить зусилля щодо врегулювання російсько-української кризи «на вирішальній
стадії».
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***
Daalder, Ivo. Europe Strong and Safe [Європа сильна та безпечна] / I. H.
Daalder // Foreig Affairs. – Washington, 2022. – 05.01. – Режим доступу :
https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2022-01-05/europe-strong-and-safe.
На думку американського експерта В. Далдера, справжня мета В. Путіна –
обмежити здатність України керувати своєю долею, зокрема прагнучи відмовити
Україні в її незалежності та здатності приєднатися до НАТО та Європейського Союзу
і загалом приєднатися до Заходу. Експерт вважає, що В. Путін також хоче завадити
Україні стати успішною демократією, бо це може створити політичну модель по
сусідству з Росією, яка, як він боїться, може надихнути його власних громадян.
***
Zubrin, Robert. Biden Slouches towards Catastrophe in Ukraine [Д. Байден
схиляється до катастрофи в Україні] / R. Zubrin // National Review. – New York,
2022. – 05.01. – Режим доступу : https://www.nationalreview.com/2022/01/bidenslouches-towards-catastrophe-in-ukraine/.
Президент Росії В. Путін направив президенту США Д. Байдену ультиматум,
фактично вимагаючи від НАТО відмовитися від роширення в Східну Європу, зокрема
стосовно вступу в НАТО України. Д. Байден повідомив В. Путіну, що якщо він
продовжить накопичувати війська на кордоні з Україною, він зіткнеться з сильними
економічними санкціями з боку США та європейських партнерів. В. Путін відповів,
що такі санкції призведуть до «повного розриву відносин» між Росією та США.
***
Blinken says no Russia progress with ‘gun to Ukraine’s head’ [Е. Блінкен
заявив, що Росія приставила «пістолет до голови України»] // Herald Sun. –
Melbourne,
2022.
–
06.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/blinken-says-no-russia-progresswith-gun-to-ukraines-head/news-story/29d9be5d4ebcc5f4ddd451f4f801118d.
Високопоставлений дипломат США Е. Блінкен не очікує проривів на
переговорах США і Росії з питань безпеки. При цьому він сподівається, що можуть
бути якісь сфери, де США і Росія зможуть домовитися. За словами держсекретаря,
будь-який прогрес на переговорах залежатиме від дій обох сторін.
***
Matthew, Matthew. U.S., Germany say Russia poses ‘‘urgent’’ challenge to
stability [США та Німеччина заявили, що Росія є «невідкладним» викликом
стабільності] / M. Matthew // Japan today. – Tokyo, 2022. – 06.01. – Режим доступу :
https://japantoday.com/category/world/us-pushes-unity-on-ukraine-ahead-of-keyrussia-meetings.
Державний секретар США Е. Блінкен та міністерка закордонних справ
Німеччини А. Бербок після зустрічі у Вашингтоні заявили, що нарощування
військової могутності Росії біля кордону з Україною є викликом європейської
безпеки. Але вищі дипломати Німеччини залишили відкритим питання про те, як
будуть вирішені розбіжності щодо озброєння України та спірного російського
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газопроводу. Е. Блінкен сказав, що США поставили зброю в Україну, а А. Бербок
зазначила, що Берлін надав допомогу у лікуванні українських військових.
***
Townsend, Jim. What It Will Take to Deter Russia [Що потрібно для
стримування Росії] / J. Townsend // Foreign Affairs. – Washington, 2022. – 07.01. –
Режим доступу : https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2022-01-07/whatit-will-take-deter-russia.
Експерт з Програми трансатлантичної безпеки Д. Таунсенд на сторінках
американського журналу «Foreign Affairs» наголосив, що російські провокації
показали, що економічні санкції західних союзників щодо Росії після її вторгнення в
Україну в 2014 р, не тільки не були неадекватним засобом стримування, а й, можливо,
фактично створили у В. Путіна відчуття безкарності. На думку автора статті, новий
пакет ще жорсткіших економічних санкцій допоможе, але тільки в тому випадку,
якщо він супроводжуватиметься потужною військовою відповіддю.
***
Казахстан може да промени плановете на Путин за Украйна [Казахстан
може змінити плани В. Путіна щодо України] // Факти. – Sofia, 2022. – 07.01. –
Режим
доступу
:
https://fakti.bg/world/642968-kazahstan-moje-da-promeniplanovete-na-putin-za-ukraina.
Експерт Атлантичної ради Д. Гербст, який був послом США в Україні та
Узбекистані, вважає, що війна Росії проти України є основним доказом того, що Росія
прагне повернути СРСР. Д. Гербст наголошує, що ставки для В. Путіна високі як в
Казахстані, так і в Україні, але цього разу йому може бути важко досягти успіху
одночасно в обох країнах.
***
Wintour, Patrick. US secretary of state says diplomatic solution to Ukraine
crisis still possible [Держсекретар США каже, що дипломатичне вирішення кризи
в Україні все ще можливе] / Р. Wintour // The Guardian. – London, 2022. – 07.01. –
Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/jan/07/nato-chief-warnsof-real-risk-of-ukraine-conflict-as-russian-buildup-continues.
Держсекретар США Е. Блінкен заявив, що дипломатичне врегулювання кризи в
Україні все ще можливе і бажане, але попередив, що прогрес неможливий, поки Росія
продовжує накопичувати війська на кордоні.
***
Северни ток 2 на ревизији у случају руске инвазије на Украјину
[«Північний потік-2» переглянуть у разі вторгнення Росії в Україну] // Политика.
–
Belgrad,
2022.
–
07.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.politika.rs/scc/clanak/496482/Severni-tok-2-na-reviziji-u-slucaju-ruskeinvazije-na-Ukrajinu.
Міністр закордонних справ Франції Ж.-І. Ле Дріан заявив, що військове
вторгнення Росії в Україну призведе до «серйозних стратегічних наслідків» і одним із
варіантів стане перегляд газопроводу «Північний потік-2». Він також зазначив, що,
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незважаючи на запевнення В. Путіна, що він почав відводити свою армію від кордону
з Україною, Париж цього ще не побачив.
***
Quinn, Jimmy. Biden Admin Denies NBC Report on Euro-Force Drawdown
[Адміністрація Д. Байдена спростувала звіт NBC про скорочення євросили] / J.
Quinn // National Review. – New York, 2022. – 07.01. – Режим доступу :
https://www.nationalreview.com/corner/biden-admin-denies-nbc-report-on-euroforce-drawdown/.
На сторінках американськго журналу «National Review» експерт з питань
політичної журналістики Д. Квінн пише про те, що адміністрація Д. Байдена готує
потенційний план скорочення збройних сил США в Європі, що може розглядатися як
не що інше, як значна зрада. На думку експерта, для будь-якої зміни військової
присутності США в Європі Росія повинна буде вжити взаємних, рівноцінних кроків
для скорочення своїх сил і відведення російських військ з України буде недостатньо.
***
Hennigan, W.J. U.S. Willing to Strike Deal With Russia Over Missiles And
Military Exercises as Ukraine Crisis Deepens [США готові укласти угоду з Росією,
оскільки українська криза поглиблюється] / W.J. Hennigan // Time. – New York,
2022. – 08.01. – Режим доступу : https://time.com/6137966/russia-military-missilesukraine/.
Журналіст американського журналу «Time» В. Дж. Хенніган наголошує, що
держсекретар США Е. Блінкен не став загрожувати військовими діями США, але
пообіцяв широкомасштабні економічні санкції у разі її вторгнення в Україну. Е.
Блінкен заявив, що Росія все ще може вирішити проблему щодо напруження навколо
України дипломатичним шляхом і зазначив, що Сполучені Штати «не
відволікатимуться» на вимоги Росії.
***
Как кризата в Казахстан отложи войната в Украйна [Як криза в
Казахстані відклала війну в Україні] // Факти. – Sofia, 2022. – 09.01. – Режим
доступу : https://fakti.bg/world/643347-kak-krizata-v-kazahstan-otloji-voinata-vukraina.
Масові протести в Казахстані ненадовго затьмарили найважливіше
геополітичне питання в Європі останніх тижнів: чи існує небезпека війни між Росією
та Україною? Події в Казахстані значно зменшили ймовірність російської військової
операції на території України. На це є дві причини. По-перше, можливе російське
військове втручання може призвести до внутрішньополітичних заворушень як у Росії,
так і в Казахстані. По-друге, Кремль зараз занадто зайнятий кризою в Казахстані.
***
Merchant, Nomaan. Kazakhstan unrest adds uncertainty to US-Russia talks on
Ukraine [Заворушення в Казахстані додають невизначеності американськоросійським переговорам щодо України] / N. Merchant // The Times of Israel. –
Jerusalem,
2022.
–
09.01.
–
Режим
доступу
:
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https://www.timesofisrael.com/kazakhstan-unrest-adds-uncertainty-to-us-russia-talkson-ukraine/.
Події у Казахстані додають невизначеності у майбутні переговори НАТО-Росія
щодо можливого вторгнення Росії в Україну. Одні стверджують, що президент Росії
В. Путін, можливо, не захоче брати участь у двох конфліктах одночасно, в той час як
інші кажуть, що Росія має військовий потенціал для того, щоб підтримувати
конфлікти в обох країнах. Законодавці розходяться щодо того, як ситуація в
Казахстані може вплинути на Україну.
***
Lee, Matthew. Prospects dim as US, Russia prepare to meet over Ukraine
[США та Росія готуються зустрітися для обговорення питань щодо України, але
перспективи туманні] / M. Lee // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 09.01. –
Режим доступу : https://www.thestar.com/news/world/us/2022/01/09/prospects-dimas-us-russia-prepare-to-meet-over-ukraine.html.
Сполучені Штати та Росія проводять важливі стратегічні переговори щодо
ситуації в Україні. Доля України та, можливо, ширша європейська стабільність після
холодної війни поставлені на карту, але перспективи «туманні». Існує ціла низка
суперечок, починаючи від контролю над озброєнням та закінчуючи кіберзлочинністю
і дипломатичними питаннями, які Вашингтон та Москва мають подолати, якщо
напруженість ослабне.
***
ASV pirms sarunām brīdina Krieviju par konfrontācijas risku [США
попереджають Росію про ризик конфронтації напередодні переговорів] //
Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīga , 2022. – 09.01. – Режим доступу :
https://nra.lv/pasaule/368615-asv-pirms-sarunam-bridina-krieviju-par-konfrontacijasrisku.htm.
США і Росія проведуть у Женеві переговори щодо напруженості навколо
України та «гарантій безпеки», яких вимагає Росія. Делегацію США очолить
заступниця держсекретаря В. Шерман, а російську – заступник міністра закордонних
справ С. Рябков. Держсекретар США Е. Блінкен сказав, що позитивний результат
переговорів частково залежить від готовності Росії відмовитися від своєї агресивної
позиції щодо України.
***
Ribeiro, João Ruela. Moscovo rejeita fazer qualquer concessão sobre a Ucrânia
[Москва відмовляється йти на будь-які поступки Україні] / J. R. Ribeiro //
Público.
–
Lisboa,
2022.
–
09.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.publico.pt/2022/01/09/mundo/noticia/moscovo-rejeita-qualquerconcessao-ucrania-1991281.
Сполучені Штати та Росія беруть участь у переговорах в Женеві з малою
перспективою досягти значного прогресу для припинення напруженості на російськоукраїнському кордоні. Обидві сторони публічно показали, що не мають наміру
відступати від своїх вихідних позицій.
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***
Moore, Mark. Blinken: Success of Geneva talks hinge on Russia deescalating
Ukraine threat [Е. Блінкен: Успіх Женевських переговорів залежить від
деескалації Росією загрози Україні] / М. Moore // New York Post. – New York, 2022.
– 09.01. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/01/09/blinken-geneva-talks-hingeon-russia-deescalating-ukraine-threat/.
Держсекретар США Е. Блінкен знизив очікування щодо переговорів між
Росією та США щодо гарантій безпеки, але сказав, що будь-який прогрес залежить
від того, чи буде президент Росії В. Путін послаблювати військову загрозу щодо
України. На думку Е. Блінкена, будь-які угоди залежатимуть від взаємних зобов’язань
і включення європейських держав у будь-яке рішення.
***
Russia demands NATO security deal ahead of US talks over Ukraine [Росія
вимагає угоди з НАТО щодо безпеки перед переговорами США щодо України] //
Daily
Sabah.
–
Istanbul,
2022.
–
09.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.dailysabah.com/world/europe/russia-demands-natosecurity-deal-aheadof-us-talks-over-ukraine.
Росія повторила свої заклики до укладання обов’язкових угод з НАТО в галузі
безпеки напередодні намічених переговорів з Сполученими Штатами, спрямованих на
ослаблення напруженості навколо України. Заступник міністра закордонних справ
Росії С. Рябков заявив, що країна вимагає «гарантій» від Альянсу, що він не
розширюватиметься на східж. Держсекретар США Е. Блінкен назвав вимоги Росії
«газлайтингом».
***
Lee, Matthew. U.S. open to limiting military exercises, missiles with Russia
[США готові обмежити військові навчання та озброєння в переговорах з Росією]
/ M. Lee // Japan today. – Tokyo, 2022. – 09.01. – Режим доступу :
https://japantoday.com/category/world/us-open-to-limiting-military-exercises-missileswith-russia.
Сполучені Штати відкриті для переговорів з Росією щодо скорочення
можливого майбутнього розгортання наступальних ракет в Україні та обмеження
військових навчань США та НАТО у Східній Європі в рамках стратегічних
переговорів. Коментарі офіційного представника США, зроблені журналістам на
умовах анонімності в ході телефонної конференції, організованої Білим домом, були
першими, які вказували на готовність йти на компроміс з питань України.
Високопосадовець адміністрації Д. Байдена сказав, що будь-які угоди з будь-якого
питання залежатимуть від того, чи Росія усуне загрози Україні і, що жодних рішень
не прийматимуть без згоди України чи НАТО.
***
US, Russia kick off ‘difficult’ talks on Ukraine [США і Росія розпочинають
«важкі» переговори щодо України] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 10.01. –
Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/russia-rules-out152
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any-concession-at-ukraine-security-talks-with-us/newsstory/72830026ed1f10f22820f102c42ee603.
Заступник міністра закордонних справ Росії С. Рябков сказав, що у нього була
складна розмова з його американським колегою, оскільки попередні переговори щодо
України почалися на тлі побоювання російського вторгнення в Україну.
Держсекретар США Е. Блінкен закликав Росію утриматися від агресії та обрати
дипломатичний шлях, оскільки Кремль, зіткнувшись із сильним тиском, вимагає
нових домовленостей із Заходом щодо безпеки. Напередодні переговорів С. Рябков
заявив російським інформаційним агентствам, що Росія «розчарована» сигналами, які
надходять з Вашингтона та Брюсселя, де базуються НАТО та Європейський Союз.
***
US, Russia open high-stakes talks on Ukraine [США та Росія розпочинають
переговори щодо України] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 10.01. – Режим
доступу
:
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/us-russia-openhighstakes-talks-on-ukraine/news-story/012ad32dc167659dadfce677938cd1cb.
Високопоставлені дипломати США і Росії розпочали важливі переговори щодо
зростання напруженості на кордоні з Україною. Заступниця держсекретаря США В.
Шерман та її російський колега, заступник міністра закордонних справ С. Рябков,
відкрили зустріч у представництві США в Женеві. С. Рябков сказав, що розмова була
«діловою» і «важкою».
***
Цитат на деня: НАТО е подготвен за война в Европа [Цитата дня: НАТО
готується до війни в Європі] // Дневник. – Sofia, 2022. – 10.01. – Режим доступу :
https://www.dnevnik.bg/citat_na_deniia/2022/01/10/4301286_citat_na_denia_nato_e_p
odgotven_za_voina_v_evropa/.
Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг заявив, що Альянс «готується до
нового збройного конфлікту в Європі», якщо переговори з Росією зайдуть у глухий
кут. Глава російської делегації на переговорах США в Женеві С. Рябков стверджує,
що військова сила проти України може бути використана, якщо США та НАТО
проігнорують вимоги щодо нових гарантій, які фактично послаблять потенціал США
та НАТО в Європі. Є. Столтенберг сподівається, що буде знайдений компроміс.
***
Шумов, Тихомир. САЩ: Няма да обсъждаме европейската сигурност с
Русия без европейците [США: Ми не будемо обговорювати європейську безпеку з
Росією без європейців] / Т. Шумов // Факти. – Sofia, 2022. – 10.01. – Режим доступу
:
https://fakti.bg/world/643455-sasht-nama-da-obsajdame-evropeiskata-sigurnost-srusia-bez-evropeicite.
Заступниця держсекретаря США В. Шерман і заступник міністра закордонних
справ Росії С. Рябков провели переговори в Женеві напередодні двосторонніх
переговорів, які почнуться 10 січня і будуть спрямовані на деескалацію напруженості
вздовж російсько-українського кордону.
***
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Borger, Julian. Ukraine crisis: tense talks between US and Russia open in
Geneva [Українська криза: у Женеві розпочалися напружені переговори між
США та Росією] / J. Borger // The Guardian. – London, 2022. – 10.01. – Режим
доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/jan/09/ukraine-fate-hangs-inbalance-as-critical-week-of-talks-begins.
Офіційні особи Росії та США провели переговори з питань безпеки в Женеві.
Держсекретар США Е. Блінкен заявив, що переговори є моментом істини для
В. Путіна. Основна тема переговорів – це нарощування російської військової
присутності поблизу кордонів з Україною.
***
US, Russia meet for talks amid tensions linked to Ukraine [США і Росія
зустрілися для переговорів на тлі напруженості, пов’язаної з Україною] // The
Independent.
–
London,
2022.
–
10.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.independent.co.uk/news/russia-joe-biden-europe-nato-swissb1989787.html.
Високопоставлені чиновники США та Росії офіційно розпочали спеціальні
переговори щодо стратегічної стабільності через нарощування російських військ на
кордоні з Україною. Американські офіційні особи висловили відкритість до ідей,
таких як скорочення можливого майбутнього розміщення наступальних ракет в
Україні та обмеження військових навчань США та НАТО у Східній Європі – якщо
Росія готова відступити від України.
***
Kressa, Kaarel. USA on valmis Venemaaga õppuste piiramisest rääkima [США
готові поговорити з Росією про обмеження навчань] / K. Kressa // Eesti Päevaleht.
– Tallinn , 2022. – 10.01. – Режим доступу : https://epl.delfi.ee/artikkel/95594173/usaon-valmis-venemaaga-oppuste-piiramisest-raakima.
США і Росія проведуть у Женеві переговори щодо напруженості навколо
України та «гарантій безпеки», яких вимагає Росія. США в принципі готові
обговорювати скорочення кількості навчань сил НАТО і США у Східній Європі та
можливу домовленість про нерозміщення американських ракет в Україні. У Білому
домі також наголосили, що такі рішення будуть прийняті лише за згодою інших країн
НАТО та України.
***
Larson, Nina. US and Russia hold high-stakes talks on Ukraine [США і Росія
ведуть серйозні переговори щодо України] / N. Larson // The Times of Israel. –
Jerusalem, 2022. – 10.01. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/us-andrussia-hold-high-stakes-talks-on-ukraine/.
Заступниця держсекретаря США В. Шерман і заступник міністра закордонних
справ Росії С. Рябков, в Постійному представництві США в Женеві, провели важливі
переговори щодо зростання напруженості навколо України та вимог безпеки з боку
Росії, без надії на дипломатичний прорив. С. Рябков сказав російським
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інформаційним агентствам, що перша зустріч була «важкою» і він побоюється, що
Вашингтон не сприймає всерйоз вимогу Росії припинити розширення НАТО на схід.
***
Colás, Xavier. Cumbre EEUU-Rusia: Washington no cede sobre Ucrania y
Moscú amenaza con medidas «militares» [Саміт США-Росія: Вашингтон не
поступається щодо України, а Москва погрожує «військовими» заходами] / X.
Colás // El Mundo. – Madrid, 2022. – 10.01. – Режим доступу :
https://www.elmundo.es/internacional/2022/01/10/61dc74defc6c8395618b45b5.html.
З поєднанням недовіри та низьких очікувань Росія та США розпочали
переговори, щоб зменшити напруженість навколо українського конфлікту. Заступник
міністра закордонних справ Росії С. Рябков наполягав на тому, що для Росії
абсолютно необхідно забезпечити, щоб Україна ніколи не стала членом НАТО.
Заступник радника США з національної безпеки Д. Файнер підтвердив позицію США
про те, що Росія не має права визначати відносини Україна-НАТО.
***
Gutschker, Thomas. NATO: Russland setzt Truppenaufmarsch fort [НАТО:
Росія продовжує розгортання військ] / T. Gutschker // Frankfurter Аlgemeine. –
Frankfurt
am
Main,
2022.
–
10.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nato-russland-setzt-truppenaufmarschnahe-der-ukraine-fort-17724465.html.
Віцепрем’єр-міністерка України О. Стефанішина приїхала до Брюсселя на
засідання комісії Україна-НАТО, до якого передбачалося залучити Україну
напередодні засідання Ради НАТО-Росія. О. Стефанішина оцінила консультації як
підтвердження принципу «нічого про Україну без України». Вона відкинула вимоги
Росії і зажадала вивести російські війська до початку переговорів. Генеральний
секретар НАТО Є. Столтенберг послабив очікування напередодні переговорів з
Росією, він вважає, що на цих зустрічах є можливість тільки домовитися про
продовження діалогу.
***
W Genewie trwają rosyjsko-amerykańskie rozmowy. Kułeba: Czas nazwać
rzeczy po imieniu [У Женеві тривають російсько-американські переговори. Д.
Кулеба: Настав час називати речі своїми іменами] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. –
10.01. – Режим доступу : https://dorzeczy.pl/swiat/249340/kuleba-putin-wymaga-odusa-uznania-strefy-wplywu-rosji.html.
Під час російсько-американських переговорів у Женеві замісник міністра МЗС
Росії С. Рябков і замісник держсекретаря США В. Шерман обговорили питання
стратегічної стабільності в регіоні Східної Європи. Обидві сторони обережно
сигналізували, що переговори навряд чи принесуть прорив. Україна, якій вже кілька
тижнів загрожує чергове вторгнення Росії, із занепокоєнням спостерігає за цими
переговорами. В. Путін вимагає від США, НАТО та ЄС визнати сферу впливу Росії,
до якої належали б суверенні сусідні держави. Міністр закордонних справ України Д.
Кулеба вважає, що настав час називати речі своїми іменами, а вимоги В. Путіна
незаконні та загрожують міжнародному миру й безпеці.
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***
Quinn, Jimmy. Sherman Hopeful about Russia Talks Because She Negotiated
Iran Deal, Syria Chemical-Weapons Deal [В. Шерман сподівається на переговори з
Росією, оскільки вона домовилася про угоду з Іраном та Сирією щодо хімічної
зброї] / J. Quinn // National Review. – New York, 2022. – 10.01. – Режим доступу :
https://www.nationalreview.com/corner/sherman-hopeful-about-russia-talks-becauseshe-negotiated-iran-deal-syria-chemical-weapons-deal/.
Заступниця держсекретаря США В. Шерман заявила, що сподівається на
досягнення угоди зі своїм російським колегою на переговорах про стратегічну
стабільність. Вона завершила раунд переговорів із заступником міністра закордонних
справ Росії С. Рябковим у Женеві. На порядку денному: діалог про «стратегічну
стабільність», узгоджену президентами Д. Байденом і В. Путіним у червні, а також
нарощування військових сил Росії на кордоні з Україною.
***
De Petris, Daniel. U.S.-Russia Talks Must Continue [Переговори між США і
Росією необхідно продовжувати] / D. De Petris // The National Interest. –
Washington,
2022.
–
10.01.
–
Режим
доступу
:
https://nationalinterest.org/blog/skeptics/us-russia-talks-must-continue-199263.
На шпальтах американського журналу «The National Interest» олядач із
закордонних справ Д. Р. Де Петріс дав оцінку відносинам Росії та України, які
ознаменували початок довгої та складної розмови про те, щоб звести коло двох
конкуруючих позицій: наполягання Росії на гарантіях безпеки від НАТО та віра в те,
що Україна не вступить в НАТО. Журналіст наголошує, що продовження діалогу з
Росією – єдиний спосіб запобігти вторгненню Росії в Україну.
***
Stavridis, James. A Former Supreme Commander of NATO on What Putin’s
Up to in the [Колишній Верховний головнокомандувач НАТО про те, чим
займається Путін] / J. Stavridis // Time. – New York, 2022. – 10.01. – Режим доступу
: https://time.com/6138110/putin-strategy-ukraine/.
Кореспондент американського журналу «Time» Д. Ставрідіс в статті пише, що
США та НАТО повинні зробити все можливе, зокрема використати дипломатію, щоб
розрядити ситуацію та не дати В. Путіну легкої та очевидної перемоги. Д. Ставрідіс
наголошує, шо необхідно використовувати наступні місяць або два, щоб відправити в
Україну оборонну зброю, яка стане додатковим стримуючим фактором.
***
No progress between Russia, US in Geneva talks on Ukraine, NATO [Немає
прогресу між Росією та США у Женевських переговорах щодо України та
НАТО] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 10.01. – Режим доступу :
https://www.dailysabah.com/world/europe/no-progress-between-russia-us-in-genevatalks-on-ukraine-nato.
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Росія та Сполучені Штати не дали жодних ознак того, що вони звузили свої
розбіжності щодо України та ширшої європейської безпеки на переговорах у Женеві,
оскільки Росія повторила вимоги, які Вашингтон не може прийняти.
***
Horváth, Gábor. Orosz külügyminiszter-helyettes: nem támadunk [Заступник
міністра закордонних справ Росії: ми не плануємо нападати] / G. Horváth //
Nepszava.
–
Budapest,
2022.
–
10.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.nepszava.hu/3142965_orosz-kulugyminiszter-helyettes-nem-tamadunk.
Делегації США та Росії вісім годин обговорювали Україну, але поки що єдина
хороша новина полягає в тому, що тепер вони краще розуміють одна одну. Міністр
закордонних справ Росії С. Рябков запевнив, що Росія не планує нападати на Україну,
немає причин побоюватися ескалації конфлікту. Двоє дипломатів, схоже, погодилися
з тим, що ніякого прориву очікувати не доводиться.
***
Odmítáme garantovat, že Ukrajina nevstoupí do NATO, vzkázaly Spojené státy
Moskvě [«Ми відмовляємося гарантувати, що Україна не вступить в НАТО», –
заявили США Росії] // Aktualne.cz. – Praha, 2022. – 10.01. – Режим доступу :
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/neukoncime-politiku-otevrenych-dveri-vzkazalonato-rusko-zad/r~1136d7c4723911ecb02dac1f6b220ee8/.
Під час переговорів у Женеві представників США (В. Шерман) і Росії (С.
Рябков) прозвучала заява, що Сполучені Штати нікому не дозволять припинити
відкриту політику Північноатлантичного альянсу. За словами російського дипломата,
у питанні членства України в НАТО не досягнуто прогресу.
***
US says offered Russia reciprocal action, warned on Ukraine [США кажуть,
що запропонували Росії взаємні дії, попередивши Україну] // Herald Sun. –
Melbourne,
2022.
–
11.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/us-says-offered-russia-reciprocalaction-warned-on-ukraine/news-story/80850aa4e206c87080d554543b88d586.
Після більш ніж семигодинних переговорів у Женеві з заступником міністра
закордонних справ Росії С. Рябковим заступниця державного секретаря США В.
Шерман заявила, що США готові зустрітися знову, але Росія не дала гарантій, що
вона відведе війська від кордонів з Україною. За її словами, якщо Росія вторгнеться в
Україну, будуть значні витрати та наслідки, які значно перевищують ті, з якими вони
зіткнулися у 2014 р., коли Росія захопила Кримський півострів і підтримала
повстання на сході України.
***
Russia, US make no breakthrough on Ukraine but agree to keep talking [Росія
та США не зробили прориву в питаннях щодо України, але погодились
продовжити переговори] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 11.01. – Режим
доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/russia-rules-out-any157
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concession-at-ukraine-security-talks-with-us/newsstory/72830026ed1f10f22820f102c42ee6033.
Росія заявила США під час напружених переговорів, що не планує вторгнення
в Україну, оскільки обидві сторони погодилися докладати більше зусиль, щоб
напруженість не переросла в повномасштабне протистояння.
***
Стайков, Анатоли. Русия провежда бойни учения близо до Украйна [Росія
проводить військові навчання поблизу України] / А. Стайков // Факти. – Sofia,
2022. – 11.01. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/644034-rusia-provejda-boiniuchenia-blizo-do-ukraina.
Три тисячі російських військовослужбовців розпочали навчання в регіонах
поблизу України. Навчання проходять у Смоленській області, поблизу Білорусі, а
також у ближчих до України Бєлгородській, Брянській та Воронезькій областях. У
навчаннях задіяно 300 одиниць військової техніки, у тому числі танки Т-72Б3 та
бронетехніки БМП-2.
***
Oko 3.000 ruskih vojnika započelo manevre sa bojevom municijom u blizini
granice sa Ukrajinom [Близько 3000 російських військових розпочали маневри з
бойовою технікою біля кордону з Україною] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. –
11.01. – Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/709608/oko-3-000-ruskihvojnika-zapocelo-manevre-sa-bojevom-municijom-u-blizini-granice-sa-ukrajinom.
Росія повідомила, що близько 3 тис. російських військовослужбовців
розпочали маневри з використанням бойової техніки та танків на заході країни, у
тому числі в районах поблизу кордону з Україною. Було оголошено, що
відпрацьовуватимуться дії проти супротивника, диверсійно-розвідувальна діяльність
та оснащення опорних пунктів.
***
Alfieri, Paolo. Ucraina. Muro contro muro a Ginevra. I colloqui Usa-Russia
partono in salita [Україна. Стінка на стінку в Женеві. Переговори між США та
Росією] / P. M. Alfieri // Avvenire. – Milano, 2022. – 11.01. – Режим доступу :
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-muro-contro-muro-a-ginevra-icolloqui-usa-russia-partono-in-salita.
Представники США та Росії розпочали переговори, щоб дійти угоди, яка
закладе основи як для майбутніх відносин між двома країнами, так і для майбутньої
структури на Старому континенті. За словами заступниці держсекретаря США В.
Шерман, Вашингтон не отримав від Росії жодної відповіді щодо деескалації в
Україні.
***
Ukraine crisis: No breakthrough, US-Russia to continue talks [Українська
криза: прориву немає, США і Росія продовжать переговори] // The News. –
Islamabad,
2022.
–
11.01.
–
Режим
доступу
:
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https://www.thenews.com.pk/print/924292-ukraine-crisis-no-breakthrough-us-russiato-continue-talks.
Під час напружених переговорів в Женеві Росія заявила США, що не планує
вторгнення в Україну. Російські та американські переговорники запропонували
продовжити розмову, хоча жодних ознак серйозного прориву не було. Генеральний
секретар НАТО Є. Столтенберг заявив, що Альянс попередить Росію про «серйозні
витрати» в разі вторгнення в Україну.
***
Quinn, Jimmy. State Department Wants the Kremlin to Focus on ‘Building
Back Better,’ Not Invading Ukraine [Держдепартамент хоче, щоб Кремль
зосередився на «проблемах вдома», а не на вторгненні в Україну] / J. Quinn //
National Review. – New York, 2022. – 11.01. – Режим доступу :
https://www.nationalreview.com/2022/01/state-department-wants-the-kremlin-tofocus-on-building-back-better-not-invading-ukraine/.
Журналіст американського журналу «National Review» Д. Квінн вважає, що
Росія повинна зосередитися на «побудові кращого вдома», а не на загрозі Україні.
Автор наголошує, що в Росії існує багато проблем, які потрібно вирішувати і Кремль
має виправдовуватися перед російським народом, чому він розпалює потенційно
кривавий конфлікт в Україні.
***
Elliott, Philip. If Anyone Can Talk Russia Out of Invading Ukraine, It’s
Probably Wendy Sherman [Якщо хтось і може відговорити Росію від вторгнення в
Україну, то це Венді Шерман] / P Elliott // Time. – New York, 2022. – 11.01. –
Режим доступу : https://time.com/6138496/wendy-sherman-russia-ukraine-talks/.
Вашингтонський кореспондент американського журналу «Tіме» Ф. Елліотт
пише, що заступниця держсекретаря США В. Шерман веде переговори з
представниками Росії, шукаючи спосіб знизити напруженість ситуації на російськоукраїнському кордоні, де 100 тис. російських військовослужбовців нині оточують
Україну з трьох сторін під виглядом звичайних навчань. Автор наголошує, що Росія,
як і Сполучені Штати, зобов’язана діяти у своїх інтересах і в цьому випадку, як і в
більшості випадків, Росія – це В. Путін, єдиний наказ якого може активувати
військову мобілізацію через український кордон і перевірити реакцію Заходу. На
думку журналіста, мета В. Шерман цього тижня переконати свою російську колегу,
що це погана ідея.
***
‘No reason for optimism’’: Russia doubts continuing US negotiations [«Немає
підстав для оптимізму»: Росія сумнівається у продовженні переговорів із США] //
Daily
Sabah.
–
Istanbul,
2022.
–
11.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.dailysabah.com/world/europe/no-reason-for-optimism-russia-doubtscontinuing-us-negotiations.
Влада Росії заявила, що переговори щодо питань безпеки із Сполученими
Штатами на тлі напруженості навколо України не дають особливих приводів для
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оптимізму, додавши, що чекатиме на результати інших зустрічей, перш ніж вирішити,
чи варто продовжувати переговори. Президент України В. Зеленський зустрівся з
французькими та німецькими офіційними особами, які відвідали Київ після
переговорів, щоб обговорити перспективи ще однієї чотиристоронньої зустрічі
лідерів Росії, України, Франції та Німеччини щодо конфлікту на сході країни.
***
Kreml po jednání s Američany o NATO: Nevidíme důvod k optimismu [Кремль
після переговорів з американцями щодо НАТО: Ми не бачимо підстав для
оптимізму] // Aktualne.cz. – Praha, 2022. – 11.01. – Режим доступу :
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/kreml-po-jednani-s-americany-o-nato-nevidimeduvod-k-optimis/r~ac30ae9272cc11eca7d80cc47ab5f122/.
Речник президента Росії Д. Пєсков заявив, що Росія не бачить підстав для
оптимізму після переговорів з США в Женеві. Росія вимагає гарантій, що Україна не
приєднається до Північноатлантичного альянсу, але американські дипломати
наголосили, що США не дозволять нікому припинити свою політику «відкритих
дверей» в НАТО. Речник Кремля визнав, що заступник міністра закордонних справ
Росії С. Рябков після зустрічі з американською колегою В. Шерман позитивно оцінив
переговори, однак ця оцінка стосувалась форми зустрічі, а не її результату.
***
Rahu meie, mitte Putini tingimustel [Мир на наших умовах, а не на умовах
Путіна] // Eesti Päevaleht. – Tallinn , 2022. – 12.01. – Режим доступу :
https://epl.delfi.ee/artikkel/95615935/juhtkiri-rahu-meie-mitte-putini-tingimustel.
Після зустрічі між Росією та США в у Женеві з коментарів представників Росії
не можна було зрозуміти, чи справді вони зацікавлені в продовженні дипломатії. На
думку редакції видання, особливої відкритості очікувати не варто, адже В. Путін хоче
не тактичного послаблення напруженості, а прийняття власної системи влади в
«ближньому зарубіжжі». Видання наголошує, що президент Росії В. Путін може не
змиритися, якщо не будуть виконані його власні умови, і він, безумовно, має багатий
арсенал для покарання України.
***
Nordlinger, Jay. Things Russian, Things Human [Речі російські, речі людські]
/ J. Nordlinger // National Review. – New York, 2022. – 12.01. – Режим доступу :
https://www.nationalreview.com/corner/things-russian-things-human.
Редактор американського журналу «National Review» Д. Нордлінгер аналізує
минуле і сьогодення Росії в контексті відносин з Україною. Аналітик наголошує, що
єдине, чого дійсно прагне В. Путін, це влади, грошей та якомога довше залишатися
при владі. Крім того, наголошує автор, в Україні відбулося демократичне повстання, а
такі повстання нервують диктаторів, де б вони не відбувалися.
***
Litvinova, Dasha. Russia, U.S. take tough stands ahead of more talks on
Ukraine [Росія та США займають жорстку позицію напередодні нових
переговорів щодо України] / D. Litvinova // Japan today. – Tokyo, 2022. – 12.01. –
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Режим доступу : https://japantoday.com/category/world/kremlin-russia-us-talksinspire-no-significant-optimism.
Москва та Вашингтон зайняли безкомпромісну позицію напередодні нових
переговорів на тлі нарощування російських військ поблизу України. Заступник
міністра закордонних справ Росії С. Рябков, який очолював російську делегацію в
Женеві, сказав, що буде важко досягти будь-якого прогресу з інших питань, якщо
США та їхні союзники будуть перешкоджати вимогам Росії щодо гарантій, які
виключають розширення НАТО. Міністр закордонних справ України Д. Кулеба після
розмови з держсекретарем США Е. Блінкеном заявив, що Київ та Вашингтон єдині у
прагненні до деескалації за допомогою дипломатії.
***
Ukraine-Krise: Russland bezeichnet ranghohe Treffen als «erfolglos»
[Українська криза: Росія назвала зустрічі на високому рівні «невдалими»] // Die
Рresse.
–
Vienna,
2022.
–
13.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.diepresse.com/6085011/ukraine-krise-russland-bezeichnet-ranghohetreffen-als-erfolglos?from rss.
Росія вимагає від НАТО гарантій безпеки, зокрема обіцянки, що Україна не
буде включена до трансатлантичного військового Альянсу. У свою чергу, Альянс
категорично відкидає цю вимогу з боку Росії. 13 січня 2022 р. у Відні триватимуть
переговори щодо зниження напруженості між Росією та Заходом у рамках Організації
з безпеки і співробітництва в Європі. Міністр закордонних справ Польщі З. Рау, чия
країна головуватиме в ОБСЄ у 2022 р., попереджає про нову загрозу війни через
напруженість навколо України.
***
Маринкова, Илияна. Мартин Табаков за ФАКТИ: Интересите на Русия не
могат да бъдат за сметка на интересите на съседните ѝ държави [Мартін Табаков
Фактам: Інтереси Росії не можуть бути вирішені за рахунок інтересів сусідніх
країн] / И. Маринкова // Факти. – Sofia, 2022. – 13.01. – Режим доступу :
https://fakti.bg/mnenia/644485-martin-tabakov-za-fakti-interesite-na-rusia-ne-mogatda-badat-za-smetka-na-interesite-na-sasednite-darjavi.
«Факти» публікують думку доктора
проаналізував відношення Росії і України, а
Російської Федерації. За його словами,
позитивних результатів від переговорів, а
завершення.

політичних наук М. Табакова, який
також зустріч НАТО з представниками
російська сторона отримала більше
загроза безпеці в Європі далека від

***
Велизар Шаламанов за ФАКТИ: В период на хибридна война сме. Тя е
доста по-рискова от Студената война [Велізар Шаламанов для Фактів: Ми в
період гібридної війни. Це набагато ризикованіше, ніж холодна війна] // Факти. –
Sofia, 2022. – 13.01. – Режим доступу : https://fakti.bg/mnenia/644620-velizarshalamanov-za-fakti-v-period-na-hibridna-voina-sme-ta-e-dosta-po-riskova-otstudenata-voina.
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Колишній міністр оборони Болгарії В. Шаламанов висловив свою думку щодо
відносин Росії та України. Зокрема, ексміністр наголосив, що з Росією треба
домовлятись, але ризик повномасштабного військового вторгнення в Україну існує.
***
Troianovski, Anton. Russia, at an impasse with the West, warns it is ready to
abandon diplomacy [Росія попереджає, що готова відмовитися від дипломатії] / A.
Troianovski // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 13.01. – Режим доступу :
https://www.thestar.com/news/world/2022/01/13/russia-at-an-impasse-with-the-westwarns-it-is-ready-to-abandon-diplomacy.html.
Російські офіційні особи дали зрозуміти, що вони можуть відмовитися від
дипломатичних зусиль щодо врегулювання кризи безпеки навколо України,
розвіявши надії на те, що учасники переговорів зможуть прокласти шлях до
ослаблення напруженості у Східній Європі. На думку аналітиків це, швидше за все,
спричинить нові військові дії Росії проти України.
***
Консультации между Россией и США завершились безрезультатно из-за
серьезных разногласий [Консультації між Росією та США завершилися
безрезультатно через серйозні розбіжності] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. –
13.01. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0113/c315199944189.html.
Через серйозні розбіжності новий раунд переговорів між Росією та США з
питань безпеки завершився без дипломатичного прориву. За словами заступниці
держсекретаря США В. Шерман, Вашингтон запропонував найближчим часом знову
зустрітися з російськими офіційними особами для детальнішого обговорення питань
про Україну. Росія на переговорах з США пояснила, що не має жодних планів чи
намірів «напасти» на Україну і не вважає, що описана у ЗМІ загроза такого сценарію
може бути предметом торгу із Заходом.
***
Senatis nusikaltimų žmogiškumui bylose neleistina, nes tai – ir perspėjimas
būsimiems karo nusikaltėliams [Термін давності злочинів проти людства
неприпустимий, оскільки він також є попередженням для майбутніх військових
злочинців] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 13.01. – Режим доступу :
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/01/13/news/senatis-nusikaltimuzmogiskumui-bylose-neleistina-nes-tai-ir-perspejimas-busimiems-karo-nusikalteliams22044401.
Видання висловлює сподівання на малоймовірність військового конфлікту в
Україні. На думку деяких американських політичних експертів, адміністрація
президента Д. Байдена допустила помилку, заявивши, що Сполучені Штати не
відправлять свої війська, щоб допомогти Україні захиститися від російського
військового вторгнення. Це може стати сигналом для Росії для агресивних дій.
***

162

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
«Україна у відгуках зарубіжної преси»

1–31 січня 2022 р.

Rusijos senatorius: Maskvos derybos su NATO buvo „nei žuvis, nei mėsa“
[Російський сенатор: Переговори Москви з НАТО були «ні рибою, ні м’ясом»] //
Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 13.01. – Режим доступу :
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/13/news/rusijos-senatorius-maskvosderybos-su-nato-buvo-nei-zuvis-nei-mesa--22049031.
Заступник голови верхньої палати російського парламенту К. Косачов заявив,
що після засідання Ради НАТО-Росія обидві сторони залишилися при своїх думках.
Він також припустив, що переговори ОБСЄ у Відні можуть бути схожими. Росія
вимагає серйозних поступок від Вашингтона та його союзників, а Захід, зі свого боку,
погрожує ввести жорсткі санкції в разі нападу на Україну. Кремль заявляє, що будьякі санкції США проти особисто президента Росії В. Путіна перетнуть межу і можуть
остаточно «розірвати зв’язки».
***
„Wir brauchen keinen Frieden um jeden Preis“ [«Нам не потрібен мир за
будь-яку ціну»] // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 13.01. –
Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russland-warnt-natokein-frieden-um-jeden-preis-17729598.html.
У Відні відбулося засідання Постійної ради ОБСЄ, в якій взяла участь Україна.
Росія наполягала на тому, щоб ОБСЄ якомога швидше вирішила питання щодо
гарантій безпеки. Постійний представник Росії при ОБСЄ О. Лукашевич на зустрічі
заявив, що затягування переговорів може призвести до «неминучого погіршення
безпекової ситуації в усіх без винятку державах». Заступник міністра закордонних
справ Росії С. Рябков не бачить підстав для подальших переговорів, натомість Росія
використовуватиме «інші заходи та прийоми» по відношенню до Заходу.
***
Löwenstein, Stephan. OSZE-Vorsitzender: „Kriegsgefahr so groß wie seit 30
Jahren nicht mehr“ [Голова ОБСЄ: «Ризик війни більший, ніж за останні 30
років»] / S. Löwenstein // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 13.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russlandsmilitaeraufmarsch-osze-vorsitz-sieht-grosse-kriegsgefahr-17729890.html.
Серія переговорів з безпеки між Росією та західними країнами в рамках ОБСЄ
завершилася, не пом’якшивши жорсткі позиції обох сторін. Міністр закордонних
справ Польщі З. Рау зробив різке попередження про найбільший за 30 років ризик
війни, маючи на увазі розміщення російських військ біля кордону з Україною. Посол
США в ОБСЄ М. Карпентер сказав, що «треба рішуче відмовитися від шантажу і
ніколи не дозволяти, щоб агресія та погрози були винагороджені».
***
Schütz, Birger. Kein Durchbruch in Wien [Ніякого прориву у Відні] / B.
Schütz // Neues Deutschland. – Berlin, 2022. – 13.01. – Режим доступу :
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1160396.ukrainekonflikt-kein-durchbruch-inwien.html?sstr ukraine.
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Після американсько-російського саміту в Женеві та засідання Ради НАТО-Росія
в Брюсселі конференція ОБСЄ стала третім форматом переговорів щодо гарантій
безпеки, яких вимагає Росія від НАТО. На засіданні ОБСЄ домінували такі питання,
як конфлікт в Україні та гарантії безпеки, яких вимагає Росія. Сесія ОБСЄ у Відні
завершилася без дипломатичного прориву. З. Рау, міністр закордонних справ Польщі
та нинішній голова ОБСЄ, попередив, що «ризик війни в зоні ОБСЄ виглядає
більшим, ніж будь-коли за останні 30 років».
***
Jennings, Peter. Who is the Greatest Threat to World Peace in 2022? [Хто є
найбільшою загрозою світовому миру у 2022 році?] / Р. Jennings // The National
Interest.
–
Washington,
2022.
–
13.01.
–
Режим
доступу
:
https://nationalinterest.org/blog/reboot/who-greatest-threat-world-peace-2022-199426.
Виконавчий директоро ASPI і колишній заступник секретаря зі стратегії в
Міністерстві оборони США П. Дженнінгс на шпальтах американського журналу «The
National Interest» аналізує до чого може вдатися в 2022 р. Росія. Зокрема, аналітик
вважає, що президент Росії В. Путін може домагатися створення сухопутного мосту
між Донбасом і окупованим Росією Кримом, розширюючи фронт, з якого Росія могла
б атакувати Україну.
***
Duran, Burhanettin. On Putin’s moves, from Kazakhstan to Ukraine [Про
кроки Путіна з Казахстану до України] / B. Duran // Daily Sabah. – Istanbul, 2022.
– 13.01. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/opinion/columns/on-putinsmoves-from-kazakhstan-to-ukraine.
Президент Росії В. Путін має намір використати українську кризу для
укладання «великої угоди» з США та Європою. Росія, яка відіграла активну роль у
Сирії та Лівії, хоче, щоб НАТО зробило крок назад, щоб посилити свій вплив на
пострадянські республіки та Східну Європу. Сполучені Штати та Європа, навпаки,
опинилися між молотом та ковадлом, погрожуючи Росії лише економічними
санкціями у разі окупації України.
***
Negotiations or conflict with Russia, US ‘‘ready either way’’ [Переговори чи
конфлікт із Росією, США «готові у будь-якому випадку»] // Daily Sabah. –
Istanbul,
2022.
–
13.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.dailysabah.com/world/americas/negotiations-or-conflict-with-russia-usready-either-way.
Радник з національної безпеки США Д. Салліван після тижневих переговорів
між США, їхніми західними союзниками та Росією заявив журналістам, що США не
вірять, що Росія вирішила вторгнутися в Україну, але США готові до будь-якої
розв’язки, незалежно від того, яким шляхом піде Росія.
***
Russia sees possibility of sending troops to Cuba, Venezuela [Росія бачить
можливість введення військ на Кубу та Венесуелу] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022.
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– 13.01. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/world/europe/russia-seespossibility-of-sending-troops-to-cuba-venezuela-diplomat.
Росія змусила США та їхніх союзників сісти за стіл переговорів. США
заявляють, що вимоги Росії накласти вето на членство України та припинити
військову діяльність НАТО у Східній Європі не мають сенсу. Глава
зовнішньополітичного відомства ЄС Ж. Боррель заявив, що не слід вести переговори
з російською владою про долю України тоді, як Росія концентрує війська на кордоні
країни.
***
Josep Borrell: Semmit sem fognak eldönteni az európaiak nélkül [Ж. Боррель:
Без європейців нічого не вирішиться] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 13.01.
– Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/josep-borrell-semmitsem-fognak-eldonteni-az-europaiak-nelkul.
На думку Верховного представника Європейського Союзу з питань
закордонних справ і політики безпеки Ж. Борреля, переміщення російських військ на
кордоні з Україною є частиною тиску, який Росія чинить, але немає сумнівів, що
Європа буде вести переговори під тиском.
***
Gál, Mária. Európa nem akar újabb Jaltát [Європі не потрібна ще одна Ялта]
/ M. Gál // Nepszava. – Budapest, 2022. – 13.01. – Режим доступу :
https://www.nepszava.hu/3143277_europa-nem-akar-ujabb-jaltat.
Європейські держави скаржаться, що їх залишили осторонь переговорів щодо
зростання напруженості навколо України, але президент Росії В. Путін наполягає на
ексклюзивних російсько-американських переговорах. За словами міністра
закордонних справ Франції Л. Фабіуса, Росія висунула умови угоди дуже схожі на
повернення до статусу-кво, що існував до 1975 р., формату «Ялта-2». Росія фактично
хоче перерозподілити Європу на зразок 1945 р.
***
Kreml: Uvalení amerických sankcí na Putina by se rovnalo přerušení vztahů
[Кремль: запровадження санкцій США проти Путіна буде рівносильним розриву
відносин] // Aktualne.cz. – Praha, 2022. – 13.01. – Режим доступу :
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/kreml-uvaleni-americkych-sankci-na-putina-byse-rovnalo-prer/r~5f28fcfe746f11eca7d3ac1f6b220ee8/.
Кремль назвав переговори між Росією, США та НАТО щодо гарантій безпеки
«проваленими». Міністр закордонних справ Росії С. Лавров заявив, що шанси на
продовження переговорів і НАТО та США залежать від реакції Заходу на пропозиції
Росії. Щодо запропонованих США санкцій проти російських чиновників і президента
Росії В. Путіна у разі вторгнення російської армії в Україну, Кремль назвав це
спробою тиску на країну. За словами речника Кремля Д. Пєскова, можливе введення
США санкцій щодо президента В. Путіна було б надзвичайним кроком, який можна
порівняти з розривом відносин.
***
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OSCE says dialogue ‘imperative’ to defuse Ukraine crisis [ОБСЄ вважає
діалог необхідним для вирішення кризи в Україні] // Herald Sun. – Melbourne,
2022. – 14.01. – Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/breakingnews/more-tense-ukraine-talks-loom-at-osce-meet-in-vienna/newsstory/9500bd1dbd455d48b98ec6032b7e714e.
Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і
політики безпеки Ж. Боррель заявив, що не слід вести переговори з російською
владою щодо долі України, поки Росія збирає війська на кордоні країни.
***
Ward, Alexander. U.S. intel suggests Russia is planning a false-flag operation
[Розвідка США припускає, що Росія планує операцію під фальшивим прапором]
/ A. Ward // POLITICO. – Brussels, 2022. – 14.01. – Режим доступу :
https://www.politico.com/news/2022/01/14/us-intel-russia-false-flag-operation-527112.
Адміністрація президента США Д. Байдена має інформацію про те, що Росія
незабаром може почати операцію під «хибним» прапором, щоб дати привід для
вторгнення в Україну. За словами представника адміністрації президента США, Росія
вже розмістила на сході України групу оперативників, які «навчалися веденню війни
та використанню вибухівки». Розвідка припускає, що ця група може «здійснювати
диверсійні акти проти Росії», що дасть Кремлю зручний привід відправити частину
або всі свої 100 тис. військовослужбовців в Україну. Російські військові планують
розпочати ці дії «за кілька тижнів» до потенційного вторгнення, яке, за оцінками,
почнеться десь із середини січня до середини лютого.
***
Spahi, S. CNN otkrio Putinov plan za Ukrajinu [CNN розкрив план Путіна
щодо України] / S. Spahi // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 14.01. – Режим доступу :
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-muro-contro-muro-a-ginevra-icolloqui-usa-russia-partono-in-salita.
У США є інформація, яка вказує на те, що Росія запропонувала групі
оперативників провести операцію під хибним прапором на сході України у спробі
створити привід для вторгнення. Сполучені Штати мають докази того, що
оперативники були навчені веденню бойових дій у місті та використанню вибухових
речовин для проведення диверсій проти російських посередницьких сил. Заява
співпадає із заявами Міноборони України про те, що російські спецслужби готують
провокації проти російських сил, намагаючись звинуватити у цьому Україну.
***
Fena, E. Ć. Ukrajnski predsjednik predložio sastanak s Bajdenom i Putinom
[Президент України запропонував зустріч з Байденом та Путіним] / E. Ć. Fena //
Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 14.01. – Режим доступу :
https://avaz.ba/globus/svijet/710294/ukrajnski-predsjednik-predlozio-sastanak-sbajdenom-i-putinom.
Президент України В. Зеленський запропонував зустрітися з президентом
США Д. Байденом і В. Путіним, щоб обговорити напруженість навколо України.
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Пропозиція В. Зеленського прозвучала тоді, коли урядові сайти України зазнали
масованої кібератаки.
***
Colás, Xavier. EEUU afirma que Rusia planea una operación para invadir
Ucrania [США заявляють, що Росія планує операцію вторгнення в Україну] / X.
Colás // El Mundo. – Madrid, 2022. – 14.01. – Режим доступу :
https://www.elmundo.es/internacional/2022/01/14/61e1261cfdddff178c8b458e.html.
Напруженість між Вашингтоном і Москвою зросла після того, як Сполучені
Штати заявили, що Росія розмістила диверсантів в Україні, щоб створити «привід для
вторгнення». За словами високопоставленого американського чиновника, напад може
початися наступного місяця. Росія, зі свого боку, відкидає «безпідставні»
звинувачення США.
***
Rinkēvičs skaidro, kā NATO un Krievijas sarunas ietekmē Latvijas drošību
[Рінкевичс пояснює, як переговори НАТО-Росія впливають на безпеку Латвії] //
Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīga, 2022. – 14.01. – Режим доступу :
https://nra.lv/latvija/369050-rinkevics-skaidro-ka-nato-un-krievijas-sarunas-ietekmelatvijas-drosibu.htm.
За оцінкою міністра закордонних справ Латвії Е. Рінкевичса, діалог з Росією
лише розпочався і йдеться більше про позначення позицій. Міністр наголосив, що
якщо Росія дійсно зацікавлена у сприянні та підвищенні безпеки, то діалог з нею
необхідно продовжувати. Міністр висловив позицію, що ні НАТО, ні ЄС не мають
підстав змінювати свою принципову позицію всупереч вимогам Росії.
***
Russland plant Sabotageakte in der Ukraine, um Vorwand für militärische
Invasion zu schaffen [Росія планує диверсійні акти в Україні, щоб створити
привід для військового вторгнення] // Focus. – Berlin, 2022. – 14.01. – Режим
доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/bericht-russland-plant-sabotageaktein-ukraine-um-vorwand-fuer-invasion-zu-schaffen_id_38666230.html.
В США вважають, що Росія планує диверсійні акти в Україні, щоб створити
привід для вторгнення. У США є докази того, що Росія ввозить в Україну спецагентів.
Вважається, що вторгнення може початися «з середини січня до середини лютого».
Радник президента США Д. Байдена з національної безпеки Д. Салліван дав
зрозуміти, що США все ще вважають ризик російського вторгнення в Україну
високим.
***
Зеленски предлаже састанак с Бајденом и Путином [В. Зеленський
пропонує зустрітися з Д. Байденом і В. Путіним] // Политика. – Belgrad, 2022. –
14.01. – Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/497028/Zelenskipredlaze-sastanak-s-Bajdenom-i-Putinom.
Президент України В. Зеленський запропонував зустрітися з президентами
США і Росії, Д. Байденом і В. Путіним, для обговорення безпекової ситуації в
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Україні. На початку тижня відбулися переговори між делегаціями Росії і США, Росії і
НАТО, Росії і ОБСЄ, на яких не було прогресу, але було висловлено бажання
продовжити переговори.
***
Rusya’yı açıkça uyardı: İki seçeneğe de hazırız! [Він відверто попередив
Росію: ми готові до обох варіантів!] // Star. – Istanbul, 2022. – 14.01. – Режим
доступу
:
https://www.star.com.tr/dunya/rusyayi-acikca-uyardi-iki-secenege-dehaziriz-haber-1682283/.
Радник США з національної безпеки Д. Салліван на пресбрифінгу в Білому
домі оцінив переговори щодо Росії та України в Женеві, Брюсселі та Відні. Д.
Салліван сказав, що ризик вторгнення Росії в Україну все ще «високий». Він
зазначив, що розвідка США ще не дійшла остаточного висновку про вторгнення Росії
в Україну.
***
Lavrov kijelentette, hogy elfogadhatatlan Ukrajna NATO-tagsága [С. Лавров
заявив, що членство України в НАТО є неприйнятним] // Magyar Nemzet. –
Budapest,
2022.
–
14.01.
–
Режим
доступу
:
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/lavrov-kijelentette-hogy-elfogadhatatlanukrajna-nato-tagsaga.
Міністр закордонних справ Росії С. Лавров на пресконференції в Москві
заявив, що членство Росії в НАТО є неприйнятними для Росії. Він також зазначив, що
навіть якщо Україна залишиться поза НАТО, можливі двосторонні угоди з США,
Великобританією та іншими західними країнами, які створюватимуть військові
об’єкти та бази в Азовському морі. Він пояснив, що це також неприйнятно для Росії,
оскільки розміщення ударної зброї на території України, яка б становила загрозу для
Росії, – це чергова «червона лінія».
***
Washington szerint Moszkva ürügyet kreál Ukrajna megtámadásához [У
Вашингтоні вважають, що Москва створює привід для нападу на Україну] //
Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 14.01. – Режим доступу :
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/washington-szerint-moszkva-urugyet-krealukrajna-megtamadasahoz.
Згідно з повідомленням речниці Білого дому Д. Псакі, Росія хоче створити
привід для нападу на Україну і вже розмістила агентів на сході України для
проведення, так званих, операцій під прапором іноземних держав, Прессекретар
Кремля Д. Пєсков відмовився від коментарів, назвавши цю інформацію
безпідставною. Однак Д. Псакі стверджує, що Росія в соцмережах намагається
створити умови для зображення України як агресора.
***
Isachenkov, Vladimir. Russia demands U.S., NATO response next week on
Ukraine [Росія вимагає від США та НАТО відповіді щодо України наступного
тижня] / V. Isachenkov // Japan today. – Tokyo, 2022. – 14.01. – Режим доступу :
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https://japantoday.com/category/world/russia-demands-us-nato-response-next-weekon-ukraine.
Міністр закордонних справ Росії С. Лавров назвав вимоги щодо не розширення
НАТО на схід і не розміщення військових сил Альянсу в Україні необхідними для
прогресу дипломатичних зусиль з розрядки напруженості навколо України.
Міноборони Росії заявило, що війська, дислоковані у Східному Сибіру та
Далекосхідному регіоні, були переведені в стан готовності для пересування країною в
рамках навчань.
***
US says Russia readying ‘false-flag’ operation to invade Ukraine [США
заявляють, що Росія готує операцію під «хибним» прапором для вторгнення в
Україну] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 15.01. – Режим доступу :
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/us-says-russia-readying-falseflagoperation-to-invade-ukraine/news-story/efca673c886125965a55a20f5e9448c4.
Представник Пентагону розповів про новий можливий сценарій російської
агресії щодо України. За даними Вашингтона, Москва підготувала групу диверсантів
для проведення операції під «хибним» прапором на сході країни, щоб звинуватити
Україну у підготовці нападу та створити привід для вторгнення.
***
Provokation in Ukraine? Russland bestreitet US-Vorwürfe [Провокація в
Україні? Росія відкидає звинувачення США] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 15.01.
– Режим доступу : https://www.diepresse.com/6085937/provokation-in-ukrainerussland-bestreitet-us-vorwuerfe?from rss.
Росія відкинула звинувачення США про те, що нібито російські агенти
планували спецоперацію на сході України, як «безпідставні». Посольство Росії у
Вашингтоні вважає, що сенсаційні новини поширювалися США без будь-яких
підстав. У конфлікті між Росією та Заходом, за словами інсайдерів, уряд США разом з
енергетичними компаніями вивчає екстрені плани постачання газу до Європи.
***
Симеонова, Антония. САЩ отново с обвинения към Русия [Сполучені
Штати знову із звинуваченнями на адресу Росії] / А. Симеонова // Факти. – Sofia,
2022. – 15.01. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/645157-sasht-otnovo-sobvinenia-kam-rusia.
США звинуватили Росію у відправці агентів на Донбас для організації
провокацій, щоб створити привід для вторгнення в Україну. Речник Пентагону Д.
Кірбі заявив, що російські чиновники планують операцію під «хибним» прапором,
щоб дозволити Росії звинуватити Україну в підготовці до нападу. Росія спростувала
звинувачення Вашингтона, зокрема речник Кремля Д. Пєсков назвав їх «фейковими».
***
JAV įspėja dėl grėsmingo Rusijos plano Ukrainoje: įvardijo, kokia operacija
ruošiama [США попереджають про загрозливий план Росії в Україні: розповіли,
що готується] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 15.01. – Режим доступу :
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https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/15/news/jav-ispeja-del-gresmingorusijos-plano-ukrainoje-ivardijo-kokia-operacija-ruosiama-22071295.
Прессекретар Пентагону Д. Кірбі заявив, що російські агенти планують
операцію, щоб Росія могла звинуватити Україну в підготовці до нападу. Речник
сказав, що США хочуть, щоб світ знав, як може відбутися вторгнення, оскільки
сценарій ґрунтується на тих самих інструкціях, які використовували росіяни в Криму.
Росія відкинула ці претензії.
***
Jäger, Thomas. Nato zeigt sich machtlos gegen Putin – der nimmt nun weiter die
Ukraine ins Visier [НАТО безсиле проти Путіна, який зараз продовжує атакувати
Україну] / T. Jäger // Focus. – Berlin, 2022. – 15.01. – Режим доступу :
https://www.focus.de/politik/ausland/analyse-zum-ukraine-konflikt-invasionwahrscheinlich-sie-naehern-sich-an-doch-putin-hat-die-ukraine-weiter-imvisier_id_38151304.html.
На думку очільника кафедри міжнародної та зовнішньої політики в
Кельнському університеті Т. Ягера, висловлену на шпальтах німецького журналу
«Focus», не варто було очікувати, що переговори між США та Росією у Женеві і
засідання Ради НАТО-Росія в Брюсселі дозволять вирішити конфліктні інтереси щодо
України в тому числі. Поки що, робить висновок експерт, результат можна
підсумувати так: немає місця для переговорів між НАТО і Росією з принципових
питань. Тепер, за його словами, питання в тому, в якому напрямі будуть розвиватися
відносини далі, на це відповідь може дати лише Росія.
***
Hemicker , Lorenz. Wie stark sind die ukrainischen Streitkräfte? [Наскільки
сильні українські збройні сили?] / L. Hemicker // Frankfurter Аlgemeine. –
Frankfurt
am
Main,
2022.
–
15.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/spannungen-mit-russland-wie-stark-sinddie-streitkraefte-der-ukraine-17732427.html.
У той час як відбувалися переговори НАТО-Росія та ОБСЄ щодо безпекової
ситуацї в Європі, російські збройні сили, які зараз налічують 100 тис. солдатів,
залишилися на кордоні з Україною, чисельність їх не зросла, однак паралельно з
переговорами Росія провели танкові маневри в регіоні. За посиланням на урядовців
США, було повідомлено, що президент Росії В. Путін почав розгортати військові
гелікоптери та додаткові штурмовики, які можуть відігравати ключову роль у наступі
на Україну.
***
„Russland muss seine Aggressionen stoppen“ [«Росія повинна припинити
свою агресію»] // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 15.01. –
Режим
доступу
:
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/britischeaussenministerin-moskau-muss-aggressionen-stoppen-17733489.html.
Захід критикує розміщення російських військ поблизу українського кордону та
побоюється можливого нападу. США та Великобританія звинувачують Росію у
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створенні приводу для вторгнення в Україну. Міністерка закордонних справ
Німеччини А. Бербок їде в Україну зі своїм французьким колегою Ж.-І. Ле Дріаном,
потім їде до Москви, де зустрінеться з міністром закордонних справ Росії С.
Лавровим. Заступник лідера Християнсько-демократичного союзу канцлера
Німеччини А. Меркель Й. Вадефул назвав цю поїздку «лакмусовим папірцем». Він
очікує від міністерки «чітких повідомлень, чіткої позиції та безпомилкових заяв, щоб
Росія могла розпочати курс на деескалацію».
***
Episkopos, Mark. Russia Conducts Bombing Exercises Amid Buildup Against
Ukraine [Росія проводить навчання з бомбардування на тлі нарощування сил
проти України] / М. Episkopos // The National Interest. – Washington, 2022. – 15.01.
– Режим доступу : https://nationalinterest.org/blog/buzz/russia-conducts-bombingexercises-amid-buildup-against-ukraine-199530.
В статті для американського журналу «The National Interest» експерт з
національної безпеки США М. Епіскопос наголошує на підвищеній міжнародній увазі
до військових переміщень Росії, що схоже на підготовку до широкомасштабного
військового зіткнення з Україною. Експерт коментує військові навчання Росії, в яких
задіяно близько 1 тис. осіб особового складу мотострілецької та артилерійської
бригад, а також близько 60 одиниць військової техніки.
***
Bíró, Zoltán. Miért nem indít támadást a Kreml? [Чому Кремль не атакує?] /
Z. Bíró // Nepszava. – Budapest, 2022. – 15.01. – Режим доступу :
https://www.nepszava.hu/3143324_sz-biro-zoltan-miert-nem-indit-tamadast-a-kreml.
На думку автора статті, якби Росія зробила відкритий і всеосяжний наступ на
Україну, вона б різко змінила міжнародно-правове сприйняття своєї поведінки. Росія
також не має достатньої окупаційної потужності, а потужність української армії
сьогодні дуже відрізняється від тієї, що була у 2014 р. Автор наголошує, що у разі
відкритої та всеосяжної війни, Росії доведеться зіткнутися з жорсткішими санкціями з
боку Заходу, ніж будь-коли раніше.
***
Vlach, Tomáš. Ukrajina chystá obranu před Ruskem, proti silnějšímu
protivníkovi ale nemá moc na výběr [Україна готується захищатся від Росії, але
проти сильнішого супротивника не має вибору] / T. Vlach // Reflex. – Praha, 2022.
– 15.01. – Режим доступу : https://www.reflex.cz/clanek/komentare/110745/ukrajinachysta-obranu-pred-ruskem-proti-silnejsimu-protivnikovi-ale-nema-moc-navyber.html.
За словами журналіста видання Т. Влаха, в Росії є застереження щодо
американських інструкторів та озброєння України сучасною західною зброєю, і вона
точно не підтримає вступ України в НАТО. Автор вважає, що для президента Росії
В. Путіна, який неодноразово шкодував про розпад Радянського Союзу, незалежна
Україна завжди буде «перешкодою».
***
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Russia looking for an excuse to invade Ukraine, senior US official says [Росія
шукає приводу для вторгнення в Україну] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. –
16.01. – Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/world/russia-lookingfor-an-excuse-to-invade-ukraine-senior-us-officialsays/video/19d3788041d500a601c949d42c2739b3.
Заступниця держсекретаря США з політичних питань В. Нуланд повідомила,
що Росія шукає привід для вторгнення в Україну. В. Нуланд попередила про широкі
економічні та політичні наслідки, оскільки Росія наполягає, що її присутність на
кордоні з Україною є частиною навчань.
***
Sheehey, Maeve. Russia and NATO ‘on different tracks’ in negotiations, Putin
spokesperson says [За словами речника Путіна, Росія і НАТО «на різних
напрямах» в переговорах] / M. Sheehey // POLITICO. – Brussels, 2022. – 16.01. –
Режим доступу : https://www.politico.com/news/2022/01/16/russia-nato-putinspokesperson-peskov-527230.
Речник Кремля Д. Пєсков заперечив факт перебування російських військ на
Донбасі та «на українській землі», але заявив, що війська поблизу українських
кордонів необхідні на тлі «дуже напруженої ситуації та дуже недружнього
середовища» з боку НАТО. Зауваження прозвучали на тлі триваючих занепокоєнь, що
Росія збирається вторгнутися в Україну. На переговорах у Женеві Росія неодноразово
вимагала гарантії того, що Україна ніколи не вступить в НАТО. Д. Пєсков наполягав
на тому, що Кремль готовий піти на компроміс і вести переговори з США і НАТО
щодо кризи з Україною, зазначивши, що «треба знайти комбінацію для вирішення цієї
проблеми, враховуючи занепокоєння Росії».
***
Прави се опит България да бъде натикана обратно в руската сфера на
влияние [Робиться спроба повернути Болгарію в сферу російського впливу] //
Дневник.
–
Sofia,
2022.
–
16.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.dnevnik.bg/analizi/2022/01/16/4303179_pravi_se_opit_bulgariia_da_bude
_natikana_obratno_v/.
За минулий тиждень відбулися три раунди західно-російських переговорів: у
Женеві (США-Росія), Брюсселі (НАТО-Росія) та Відні (формат ОБСЄ). Міністр
закордонних справ Польщі З. Рау заявив, що ризик війни в регіоні є найбільшим за
останні 30 років. Ескалація напруженості не лише словесна. Історичні паралелі
жахливі – Гітлер використовував подібні операції у своєму нападі на Польщу.
***
Sattar, Majid. Plant Russland eine False-Flag-Operation? [Чи планує Росія
операцію під «хибним» прапором?] / M. Sattar // Frankfurter Аlgemeine. –
Frankfurt
am
Main,
2022.
–
16.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krise-plant-russland-eine-falseflag-operation-17734700.html.
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Американський уряд дав зрозуміти з самого початку ескалації на російськоукраїнському кордоні, що багато сигналів з Росії вказують на повторення сценарію
2014 р.: провокації та саботаж мають на меті дати президенту Росії В. Путіну привід
для військового втручання. Речник Кремля Д. Пєсков заявляє, що будь-які
звинувачення на адресу Росії є «дуже небезпечними», наполягаючи на «дуже
конкретній відповіді на дуже конкретні пропозиції». За словами автора, Росія вперше
відкрито визнала, що розміщення військ на кордоні з Україною та в анексованому
Криму має на меті «проштовхнути» вимоги В. Путіна щодо «гарантій безпеки».
***
Stalemate over Ukraine persists: US, Russia harden stances in talks
[Зберігається «глухий кут» щодо питання про Україну: США та Росія
посилюють позиції в переговорах] // The News. – Islamabad, 2022. – 16.01. – Режим
доступу : https://www.thenews.com.pk/print/925657-stalemate-over-ukraine-persistsus-russia-harden-stances-in-talks.
Провал дипломатичних зустрічей з метою врегулювання ескалації
напруженості навколо України поставив Росію, США та їхніх європейських
союзників в умови політичної невизначеності.
***
Ukraine has ‘‘evidence’’ Russia masterminded cyberattack [Україна має
«докази» того, що Росія організувала кібератаку] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. –
16.01. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/world/europe/ukraine-hasevidence-russia-masterminded-cyberattack.
Україна має «докази» того, що Росія стояла за кібератакою, яка вивела з ладу
ключові урядові вебсайти, у той час як Microsoft попередила, що наслідки можуть
бути набагато гіршими, ніж передбачалося. Вашингтон також звинуватив Росію у
відправленні диверсантів, навчених поводженню з вибухівкою, для інсценування
інциденту, який міг би стати приводом для вторгнення в Україну
***
Blasco, Emili J. Putin repite en el Caribe la táctica que usó tras la anexión de
Crimea [В. Путін повторює в Карибському басейні тактику, яку використав
після анексії Криму] / E. J. Blasco // ABC. – Madrid, 2022. – 17.01. – Режим доступу
:
https://www.abc.es/internacional/abci-putin-repite-caribe-tactica-tras-anexioncrimea-202201170037_noticia.html.
Сьогодні Україна стикаєтся з ситуацією, яка склалася напередодні анексії
Росією Кримського півострова. Росія повертається до загроз: якщо Сполучені Штати
ставлять під сумнів «гегемонію» Росії над своїми сусідами, Кремль може підірвати
безпеку США на Карибському півострові.
***
Rusia moviliza a cientos de soldados para ejercicios militares en la región de
Rostov [Росія мобілізує сотні солдатів на військові навчання в Ростовській
області] // ABC. – Madrid, 2022. – 17.01. – Режим доступу :
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https://www.abc.es/internacional/abci-rusia-moviliza-cientos-soldados-para-ejerciciosmilitares-region-rostov-202201172118_video.html.
Напруженість, яка існує між Росією та НАТО через Україну зростає. Міністр
закордонних справ Росії С. Лавров попередив, що терпіння Росії «вичерпано» і
просить НАТО рішуче заявити, що Україна не приєднається до Альянсу.
***
Президент Украины предложил провести трехстороннюю встречу с
Д. Байденом и В. Путиным [Президент України запропонував провести
тристоронню зустріч із Д. Байденом та В. Путіним] // Жэньминь жибао. – Пекін,
2022. – 17.01. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0117/c315199945343.html.
Керівник Офісу Президента України А. Єрмак під час розмови з
американським дипломатом Д. Хербстом заявив, що Президент України
В. Зеленський запропонував провести тристоронні переговори з президентами США
та Росії. За словами А. Єрмака, США сприйняли пропозицію В. Зеленського «з
інтересом». Реакція російської сторони поки що невідома.
***
Latkovskis, Bens. Vai vēl ir iespējams novērst karu Eiropā? [Чи можна ще
запобігти війні в Європі?] / B. Latkovskis // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīga, 2022. –
17.01. – Режим доступу : https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/369247vai-vel-ir-iespejams-noverst-karu-eiropa.
Відбулися три окремі раунди переговорів Росія-США, Росія-НАТО та РосіяОБСЄ, які, за словами автора, можна розглядати як одну з останніх спроб запобігти
широкомасштабній війні в Європі за допомогою дипломатії. Автор підкреслює, що
вторгнення Росії в Україну в будь-якому випадку порушить нинішню архітектуру
міжнародної безпеки з досить непередбачуваними наслідками.
***
Stuttaford, Andrew. Ukraine: Putin’s Next Move(s)? [Україна: наступний(і)
крок(и) Путіна?] / А. Stuttaford // National Review. – New York, 2022. – 17.01. –
Режим доступу : https://www.nationalreview.com/corner/ukraine-putins-next-moves/.
На думку експерта Міжнародного центру оборони та безпеки Естонії Д. Шерра,
висловлену на сторінках американського журналу «National Review», війна, якої
найбільше боїться Захід – повне вторгнення в Україну – малоймовірна, але
«відкриються двері народній війні», яку будуть вести ветерани Донбасу, повстанцідобровольці, диверсанти, а також спецпризначенці.
***
Gál, Mária. Forró lesz az idei tél: több elméleti lehetőségnél az Oroszország és
Ukrajna közötti háború [Ця зима буде спекотною: війна між Росією та Україною
більш ніж теоретично можлива] / M. Gál // Nepszava. – Budapest, 2022. – 17.01. –
Режим доступу : https://www.nepszava.hu/3143519_forro-lesz-az-idei-tel-tobbelmeleti-lehetosegnel-az-oroszorszag-es-ukrajna-kozotti-haboru.
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Уряд США уже провів консультації з міжнародними енергетичними
компаніями та Єврокомісією щодо планів на випадок непередбачених обставин щодо
постачання газу до Європи у разі війни між Росією та Україною. За останні дні через
Сибір з Далекого Сходу на східний бік російсько-українського кордону перекинуто
сотні танків та бойових машин, ракетних установок, балістичних систем та іншої
військової техніки.
***
Steinbrenner, Barbara. Eskalation in Ukraine-Konflikt «sehr wahrscheinlich»
[Ескалація конфлікту в Україні «дуже ймовірна»] / В. Steinbrenner // Die Рresse. –
Vienna,
2022.
–
18.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.diepresse.com/6086863/eskalation-in-ukraine-konflikt-sehrwahrscheinlich-impfpflicht-passiert-gesundheitsausschuss?from rss.
Для політолога з Інсбрука Г. Мангота ескалація конфлікту в Україні дуже
ймовірна з огляду на статус переговорів після різних форматів розмов минулого
тижня. Він оцінив ризик військової ескалації як «відносно високий» для масштабного
вторгнення, однак відкидає присутність російських військ на території України. У
свою чергу, колишній генеральний секретар ОБСЄ Л. Заньєр не виключає військових
дій НАТО, заявляючи, що Альянс перебуває в режимі захисту від конфлікту.
***
Stoicescu, Kalev. Kalev Stoicescu: kui Putini närvid ei pea vastu, võib tõepoolest
sõda puhkeda [Калєв Стойческу: Якщо нерви Путіна не витримають, війна
справді може вибухнути] / K. Stoicescu // Eesti Päevaleht. – Tallinn , 2022. – 18.01. –
Режим доступу : https://maaleht.delfi.ee/artikkel/95658357/kalev-stoicescu-kui-putininarvid-ei-pea-vastu-voib-toepoolest-soda-puhkeda.
Науковий співробітник Міжнародного центру оборонних досліджень К.
Стойческу заявив, що, можливо, президент Росії В. Путін не хоче кривавої війни та
остаточного відчуження українців від Росії, але напад на Україну зумовить кривавий і
тривалий опір. Експерт наголошує, що Росія поки не намагалася налагодити
відносини з Україною, тому що для керівників Кремля Україна не є країною, про яку
можна говорити більш-менш як рівноправну.
***
Inbar, Efraim. Biden could construct a new world order through détente with
Russia [Байден міг би побудувати новий світовий порядок шляхом розрядки з
Росією] / E. Inbar // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 18.01. – Режим доступу
:
https://blogs.timesofisrael.com/biden-could-construct-a-new-world-order-throughdetente-with-russia/.
За словами відомого американського професора політології Е. Інбара,
президент США Д. Байден може спричинити кардинальні зміни на світовій арені,
об’єднавши США та Росію проти Китаю. За такого сценарію Росія мала б можливість
приєднатися до західної цивілізації, поклавши край тисячолітньому розколу.
Російсько-українська криза та нинішній діалог між США та Росією з цього приводу,
на думку професора, можуть дати можливість перезавантажити відносини між двома
країнами та кардинально змінити глобальний розподіл влади. Політолог вважає, що
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Д. Байден міг би спробувати інший курс: кинути виклик стандартній політичній
коректності, визнавши Крим територією Росії та скасувавши санкції проти Росії.
***
Isachenkov, Vladimir. Russia moves more troops westward amid Ukraine
tensions [Росія переміщує більше військ на захід на тлі напруженості в Україні] /
V. Isachenkov // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 18.01. – Режим доступу :
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/01/18/russia-moves-more-troopswestward-amid-ukraine-tensions.html.
Росія відправила невизначену кількість військ з Далекого Сходу країни до
Білорусі для проведення великих військових навчань, що ще більше посилить
російську військову присутність поблизу України на тлі побоювання Заходу щодо
спланованого вторгнення. Заступник міністра оборони Росії О. Фомін заявив, що
спільні навчання з Білоруссю передбачають відпрацювання спільної реакції на
зовнішні загрози.
***
Baltarusijoje pasirodę rusų kariai kelią baimę: Ukrainos invaziją gali pradėti iš
dviejų pusių [Російські солдати, які з’явилися в Білорусі, викликають
побоювання: вторгнення в Україну може початися з двох сторін] // Lietuvos rytas.
–
Vilniaus,
2022.
–
18.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/18/news/baltarusijoje-pasirode-rusukariai-kelia-baime-ukrainos-invazija-gali-pradeti-is-dvieju-pusiu-22096159.
Біля литовського кордону проходять військові навчання, Росія почала
перекидувати війська до північного сусіда України Білорусі для проведення спільних
військових навчань під назвою «Союзна рішучість – 2022». Під час брифінгу
президент Білорусі О. Лукашенко сказав, що навчання необхідні через присутність
сил НАТО в сусідніх Польщі та країнах Балтії, а також через розміщення українських
військ на кордоні, які були зосереджені у відповідь на міграційну кризу. Він також
повторив агресивну риторику Кремля, щоб виправдати військове втручання в
Україну, заявивши, що Україна готує батальйони з «радикальних націоналістів».
***
Leithäuser, Johannes. Differenzen dominieren zwischen Baerbock und Lawrow
[Між Бербок та Лавровим домінують розбіжності] / J. Leithäuser // Frankfurter
Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 18.01. – Режим доступу :
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/baerbock-und-lawrow-in-moskau-frostigeatmosphaere-17737641.html.
Міністерка закордонних справ Німеччини А. Бербок відвідає Москву в надії
знайти можливість дипломатичних рішень конфлікту між Києвом та Москвою. За
словами автора, після завершення переговорів між А. Бербок та її російським колегою
С. Лавровим із заяв обох можна зробити висновок, що відбувся взаємний обмін
звинуваченнями. Стосовно кризи на сході України С. Лавров дав принаймні помірний
сигнал: найближчим часом мають продовжитися переговори у «нормандському
форматі», тобто в переговорній групі, до якої, крім України та Росії, входять
Німеччина та Франція.
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***
Schütz, Birger. Antrittsbesuch in frostigen Krisenzeiten [Перший візит у
морозні часи кризи] / B. Schütz // Neues Deutschland. – Berlin, 2022. – 18.01. –
Режим доступу : https://www.nd-aktuell.de/artikel/1160569.russland-antrittsbesuchin-frostigen-krisenzeiten.html?sstr%20ukraine.
На своїй першій зустрічі з міністром закордонних справ Росії С. Лавровим
міністерка закордонних справ Німеччини А. Бербок сказала, що Росія та Україна
мають повернутися за стіл переговорів, «нормандський» процес потрібно відродити і
якомога швидше організувати нову зустріч на високому рівні такого формату.
Водночас А. Бербок застерігла Москву від загострення напруженої ситуації на
кордоні з Україною: Німеччина захищатиме європейський порядок миру та безпеки,
«навіть якщо це буде мати високу економічну ціну».
***
Farwell, Dell. Ukraine and the Danger of Human Miscalculation [Україна і
небезпека людського прорахунку] / D. Farwell // The National Interest. –
Washington,
2022.
–
18.01.
–
Режим
доступу
:
https://nationalinterest.org/feature/ukraine-and-danger-human-miscalculation199579.
Консультант Міністерства оборони США Д. П. Фарвелл на шпальтах
американського журналу «The National Interest» ділиться думками з приводу
вторгнення Росії в Україну. На думку експерта, ключове питання полягає в тому, чи
зможе Захід стримати вторгнення, В. Путін готовий діяти протягом наступних
чотирьох-шести тижнів, уникаючи захоплення всієї України на користь захоплення
східної України, а потім використання залякування західної половини, щоб вплинути
на її політику.
***
James, Dell. Ukraine and the Danger of Human Miscalculation [Україна і
небезпека людського прорахунку] / D. James // The National Interest. – Washington,
2022. – 18.01. – Режим доступу : https://nationalinterest.org/feature/ukraine-anddanger-human-miscalculation-199579.
На сторінках американського журналу «The National Interest» Д. Дейлі, який
командував численними підрозділами спеціальних операцій США у мирний і воєнний
час, пише, що погроза президента Росії В. Путіна вторгнутися в Україну і погроза
президента Д. Байдена ввести санкції проти Росії висвітила небезпеку людських
прорахунків у спричиненні війни, якої не хоче жодна зі сторін. Д. Дейлі наголошує,
що не слід очікувати, що вторгнення закінчиться санкціями Заходу. На думку
американського військового діяча, ключове питання полягає не в тому, чи зможе
Захід стримати вторгнення, В. Путін, ймовірно, уникне захоплення всієї України на
користь захоплення східної України, а потім буде залякувавати західний регіон, щоб
вплинути на політику країни.
***
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Washington szerint Moszkva bármelyik pillanatban támadást indíthat
[Вашингтон каже, що Москва може почати атаку в будь-який момент] // Magyar
Nemzet.
–
Budapest,
2022.
–
18.01.
–
Режим
доступу
:
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/washington-szerint-moszkva-barmelyikpillanatban-tamadast-indithat.
Речниця Білого дому Д. Псакі заявила, що криза в Україні створює надзвичайну
небезпеку, оскільки Росія може в будь-який момент почати атаку на країну. Д. Псакі
звинуватила президента Росії В. Путіна в тому, що він спричинив цю кризу,
об’єднавши сотні тисяч російських військ уздовж кордонів України. Речниця також
повідомила, що держсекретар США Е. Блінкен веде переговори зі своїм російським
колегою С. Лавровим у Женеві, даючи зрозуміти, що є дипломатичний вихід з цієї
кризи.
***
Fendrych, Martin. Bude válka? Žijeme v době, kdy Rusko může vyvolat
jaderný konflikt [Чи буде війна? Ми живемо в час, коли Росія може спровокувати
ядерний конфлікт] / M. Fendrych // Aktualne.cz. – Praha, 2022. – 18.01. – Режим
доступу : https://nazory.aktualne.cz/komentare/bude-valka-zijeme-v-dobe-kdy-ruskomuze-vyvolat-konflikt/r~850c417277b411eca1070cc47ab5f122/.
Росія збирається розв’язати війну в Європі. Американо-російські переговори не
ведуть «до успішного дипломатичного – тобто невійськового – вирішення». М.
Кіммідж, колишній чиновник Держдепартаменту, який зараз читає лекції у
Вашингтонському католицькому університеті та спеціалізується на російськоамериканських відносинах та історії холодної війни, вважає, що «Захід, зі свого боку,
має величезну економічну силу, яку сьогодні він дуже мало використовує щодо Росії.
***
Lavazza, Andrea. I torti di Putin e gli errori da evitare. Fermiamo l’escalation
[Помилки Путіна, яких слід уникати. Давайте зупинимо ескалацію] / A. Lavazza
//
Avvenire.
–
Milano,
2022.
–
19.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/fermiamo-lescalation.
Суперечка навколо України посилюється. НАТО та її країни-члени виступають
за свободу приєднання та право України обирати власну геополітичну траєкторію й
відкидають путінський шантаж. На думку деяких експертів, Росія ніколи не
вторгнеться в Україну. Автор статті вважає, що ідея угоди, яка збереже мирні
стосунки обох країн і дозволить уникнути найгіршого, здається наймудрішим
шляхом.
***
Igaunija pieļauj bruņota konflikta iespējamību starp Krieviju un Ukrainu
[Естонія допускає можливість збройного конфлікту між Росією та Україною] //
Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīga , 2022. – 19.01. – Режим доступу :
https://nra.lv/pasaule/369609-igaunija-pielauj-brunota-konflikta-iespejamibu-starpkrieviju-un-ukrainu.htm.
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Командувач Сил оборони Естонії генерал-лейтенант М. Херем визнав, що
вважає можливим збройний конфлікт між Росією та Україною, але не вірить, що
подібний конфлікт може мати місце між Росією та Естонією. Він зазначив, що єдине,
що зараз потрібно зробити Україні, – це просто продовжувати свій шлях на Захід.
Крім того, командувач висловив упевненість, що у президента Росії В. Путіна більші
плани, а Україна – лише одна маленька частина великої гри.
***
J. Bidenas aptarė su Suomijos prezidentu saugumo situaciją Šiaurės Europoje
[Д. Байден обговорив з президентом Фінляндії ситуацію з безпекою в Північній
Європі] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 19.01. – Режим доступу :
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/19/news/j-bidenas-aptare-su-suomijosprezidentu-saugumo-situacija-siaures-europoje-22104666.
Президент США Д. Байден провів телефонну розмову з лідером Фінляндії С.
Нійністе, щоб обговорити ситуацію в Україні та безпеку в Північній Європі. Д.
Байден і його фінський колега «говорили про важливість тісного партнерства
Фінляндії з США і НАТО для безпеки Північної Європи». Президент США повідомив
Фінляндії та іншим європейським країнам про право вибирати, в яких угодах щодо
безпеки вони братимуть участь.
***
A. Anušauskas prabilo apie JAV žingsnį, kuris laukia, jei Rusija ir toliau didins
įtampą [А. Анушаускас розповів про крок США, який чекає в разі збільшення
напруженості з Росією] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 19.01. – Режим доступу :
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/01/19/news/a-anusauskas-prabiloapie-jav-zingsni-kuris-laukia-jei-rusija-ir-toliau-didins-itampa-22109856.
Міністр національної оборони Литви А. Анушаускас не називає введення
російських військ до Білорусі навчанням, а «ескалацією». За словами міністра
національної оборони, ядерна зброя завжди становить додаткову загрозу, яка зараз в
Білорусі не розміщена, але є політична воля з боку президента Білорусі О. Лукашенка.
***
G. Landsbergis įvardijo, kam karinė Rusijos grėsmė taip turėtų kelti nerimą [Ґ.
Ландсбергіс сказав, що його турбує військова загроза з боку Росії] // Lietuvos
rytas.
–
Vilniaus,
2022.
–
19.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/01/19/news/g-landsbergis-ivardijokam-karine-rusijos-gresme-taip-turetu-kelti-nerima-22112911.
Після двосторонньої зустрічі з віцепрем’єр-міністром і міністром закордонних
справ Грузії Д. Залкаліані міністр закордонних справ Литви Ґ. Ландсбергіс сказав, що
військова загроза з боку Росії має турбувати не лише Україну та країни Балтії, а й
Грузію. За його словами, мета Москви – не окупація, її мета – «стратегічні зміни в
регіоні».
***
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Busse, Nikolas. Kommt es zum Krieg? [Чи буде війна?] / N. Busse //
Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 19.01. – Режим доступу :
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/putins-optionen-kommt-es-zum-krieg-mitder-ukraine-17738103.html.
За словами автора, після дипломатичних зустрічей незрозуміло, як триватиме
суперечка між Росією та Заходом. Уряди США і НАТО погодилися на подальші
переговори, але російський уряд спочатку вимагає письмової відповіді на свої останні
проєкти договорів «гарантії безпеки». Що вражає, каже автор, так це поспіх, до якого
продовжує закликати Росія. На думку автора, це може бути пов’язано з тим, що, за
оцінками Заходу, масштабні військові дії проти України з березня стануть
складнішими.
***
Macron fordert „neue Sicherheitsordnung“ in Europa [Макрон закликав до
«нового порядку безпеки» в Європі] // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am
Main,
2022.
–
19.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/emmanuel-macron-fordert-neuesicherheitsordnung-in-europa-17739476.html.
Президент Франції Е. Макрон у Європейському парламенті в Страсбурзі
закликав до стратегічного переозброєння континенту, висловився за новий порядок
безпеки в Європі з огляду на Росію. Зокрема, це стосується відкритого діалогу з
Росією. За його словами, Європа повинна висунути свої вимоги і забезпечити їх
повагу. Е. Макрон повторив, що Франція разом з Німеччиною готова вести
переговори з Росією та Україною у «нормандському форматі».
***
Ukraine talks stall as tension soar in the region: Russian military starts Belarus
drills [Переговори по Україні застопорились: російські військові розпочинають
навчання в Білорусі] // The News. – Belgrad, 2022. – 19.01. – Режим доступу :
https://www.thenews.com.pk/print/926275-ukraine-talks-stall-as-tension-soar-in-theregion-russian-military-starts-belarus-drills.
Тиждень переговорів між Росією та Заходом не привів до врегулювання
ситуації на кордоні з Україною. Росія та сусідка України Білорусь розпочали серію
військових навчань. Міністерка закордонних справ Німеччини А. Бербок перебувала в
Москві та провела переговори з російським колегою С. Лавровим і запевнила, що
Німеччина «зробить усе можливе, щоб гарантувати безпеку України».
***
Geraghty, Jim. The Administration Knew the Afghan Air Force Would
Collapse after a U.S. Withdrawal [Адміністрація знала, що ВПС Афганістану не
справляться після виведення військ США] / J. Geraghty // National Review. –
NewYork, 2022. – 19.01. – Режим доступу : https://www.nationalreview.com/themorning-jolt/the-administration-knew-the-afghan-air-force-would-collapse-after-a-us-withdrawal/.
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Російській війська прибувають до Білорусі, північного сусіда України, для
проведення військових навчань. Переміщення військ у поєднанні із заявами Росії про
те, що вона незадоволена зустрічами, проведеними з представниками США, Європи
та НАТО минулого тижня для вирішення проблем безпеки, викликає у Вашингтона
побоювання найгіршого – Росія в будь-який момент може почати атаку на Україну.
***
Dócza, Edith Krisztina. „Egy újabb eszkaláció egy újabb világháború
kitöréséhez vezethet” [«Чергова ескалація може призвести до нової світової
війни»] / Е. К. Dócza // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 19.01. – Режим доступу :
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/egy-ujabb-eszkalacio-egy-ujabbvilaghaboru-kitoresehez-vezethet.
Австрійський експерт з політичних ризиків L&M Political Risk and Strategic
Consulting Е. Нурієв дав інтерв’ю виданню, в якому зазначив, що якщо нинішня
українська криза стане некерованою, дійсно існує загроза нового збройного
конфлікту в Європі.
***
Gy, D.. Ukrajna: az amerikai külügyminiszter szerint az oroszok nagyon rövid
időn belül agresszíven lépni fognak [Україна: держсекретар США заявив, що Росія
діятиме найближчим часом агресивно] / D. Gy // Nepszava. – Budapest, 2022. –
19.01. – Режим доступу : https://www.nepszava.hu/3143795_ivovizhiany-sujtjatongat-emberek-tizezrei-vannak-veszelyben.
Держсекретар США Е. Блінкен, який перебуває з візитом у Києві, заявив, що
Росія планує і надалі збільшувати свою військову присутність уздовж спільного
кордону з Україною. Держсекретар США попередив Росію: є два шляхи вирішення
ситуації. Один – це шлях дипломатії та діалогу, який є явно найвигіднішим і водночас
найвідповідальнішим шляхом, а інший – конфліктним, конфронтаційним у тому
випадку, якщо Росія обере подальшу агресію.
***
Pazderka, Josef. Putin je dikobraz. Ukrajina v konfliktu s ním potřebuje
podporu, ne smrt z vyděšení [Путін – це дикобраз. Україна в конфлікті з ним
потребує підтримки, а не смерті від переляку] / J. Pazderka // Aktualne.cz. – Praha,
2022. – 19.01. – Режим доступу : https://nazory.aktualne.cz/komentare/ukrajinskakrize-vrcholi-kyjev-potrebuje-podporu/r~0fd55af077b511ecbdb0ac1f6b220ee8/.
За даними американських джерел, російське вторгнення в Україну є найбільш
вірогідним за останні сім років – з моменту окупації Криму та війни на Донбасі.
Напруженість не розвіяли три раунди січневих дипломатичних переговорів у Женеві,
Брюсселі та Відні. За словами автора, їх фактичним переможцем є президент Росії
В. Путін. Україна терміново потребує міжнародної уваги та допомоги, каже автор,
незалежно від того, чи відступають десятки тисяч російських військ до її кордонів, чи
конфлікт з Кремлем перебуває в менш гарячій фазі.
***
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Biden: Russia ‘will prevail over time’ against Ukraine but there will be
‘consequences’ [Д. Байден: Росія «з часом переможе» Україну, але це матиме
«наслідки»] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 20.01. – Режим доступу :
https://www.heraldsun.com.au/news/world/biden-russia-will-prevail-over-timeagainst-ukraine-but-there-will-beconsequences/video/c32a1f12736d622799bc29a8601924f7.
Президент США Д. Байден на пресконференції у Білому домі заявив, що
широкомасштабне вторгнення в Україну стане для Росії «катастрофою», а російський
президент В. Путін у цьому разі зазнає санкцій з боку Заходу, «яких він досі не
бачив».
***
Can the US and Russia find a diplomatic ‘off-ramp’ on Ukraine? [Чи можуть
США і Росія знайти «дипломатичний вихід» щодо України?] // Herald Sun. –
Melbourne,
2022.
–
20.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/can-the-us-and-russia-find-adiplomatic-offramp-on-ukraine/news-story/9f546c308fa6dacb2a066ac49299682f.
Сполучені Штати закликали Росію до дипломатичного рішення ситуації щодо
врегулювання кризи навколо України. Держсекретар США Е. Блінкен зустрівся з
міністром закордонних справ Росії С. Лавровим в Женеві, оскільки десятки тисяч
російських військових залишаються на кордонах України. Росія висунула
надзвичайно детальні проєкти пропозицій щодо безпеки, на які Е. Блінкен «офіційно
не відповідатиме», сподіваючись натомість вивчити сфери співпраці.
***
Joe Biden ‘consternated Ukraine and allies’ with talk of Russian invasion
[Д. Байден здивував Україну і союзників розмовами про вторгнення Росії] //
Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 20.01. – Режим доступу :
https://www.heraldsun.com.au/news/world/joe-biden-consternated-ukraine-and-allieswith-talk-of-russian-invasion/video/dfd8dfa2b45b10acc472df68228b4ab4.
Генеральний директор провідного австралійського аналітичного центру з
укріплення відносин між Австралією, Індо-тихоокеанським регіоном і США Perth
USAsia Center Г. Флейк вважає, що президент США Д. Байден «включився в режим
аналітика», коли обговорював напруженість між Україною та Росією, пригнічуючи
союзників «неточними» висловлюваннями. Це сталося після того, як Д. Байден
заявив, що очікує можливе вторгнення Росії в Україну. Г. Флейк сказав, що оцінка
ситуації президентом Д. Байденом була нечіткою і «ймовірно, не зовсім правильною».
***
US-Präsident Biden sorgt im Ukraine-Konflikt für Verwirrung [Президент
США Д. Байден вносить сум’яття в український конфлікт] // Die Рresse. – Vienna,
2022. – 20.01. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6088038/us-praesidentbiden-sorgt-im-ukraine-konflikt-fuer-verwirrung?from%20rss.
Президент США Д. Байден спробував прояснити політику США щодо
можливого російського вторгнення в Україну після того, як його висловлювання на
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пресконференції про те, що Америка та союзники можуть відреагувати на агресію
Росії меншою мірою за «незначного вторгнення», викликали занепокоєння не лише в
Україні, а й серед партнерів по блоку НАТО.
***
Biden warnt Putin vor Invasion in Ukraine [Д. Байден застеріг В. Путіна від
вторгнення в Україну] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 20.01. – Режим доступу :
https://www.diepresse.com/6087952/biden-warnt-putin-vor-invasion-inukraine?from%20rss.
Президент США Д. Байден знову попередив президента Росії В. Путіна про
наслідки вторгнення в Україну. Посилаючись на загрозу жорстких санкцій проти
Росії з боку США та їх союзників, Д. Байден заявив у Білому домі, що вторгнення не
буде для Росії «дитячою грою». Д. Байден заявив, що підозрює, що російські солдати
вторгнуться в Україну, але він не вірить, що В. Путін хоче повноцінної війни.
***
Kremlius: J. Bideno komentarai apie Ukrainos ir Rusijos konfliktą –
„destabilizuojantys“ [Кремль: коментарі Д. Байдена щодо українсько-російського
конфлікту «дестабілізують»] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 20.01. – Режим
доступу : https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykii/2022/01/20/news/kremlius-j-bidenokomentarai-apie-ukrainos-ir-rusijos-konflikta-destabilizuojantys--22120265.
Під час пресконференції з нагоди свого першого року на посаді президента
США Д. Байден попередив Росію, що вона дорого заплатить, якщо почне атаку на
Україну. Однак такі коментарі, за словами прессекретаря Кремля Д. Пєскова, можуть
«сприяти дестабілізації ситуації, оскільки можуть дати деяким гарячим точкам в
Україні помилкову надію». У той же час, Д. Пєсков не виключив чергових
переговорів щодо безпеки між президентом Росії В. Путіним і президентом США
Д. Байденом.
***
Austrijos URM vadovas: atsakomybė už įtampą santykiuose su Vakarais tenka
Rusijai [Глава МЗС Австрії: Росія несе відповідальність за напруженість із
Заходом] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 20.01. – Режим доступу :
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/20/news/austrijos-urm-vadovasatsakomybe-uz-itampa-santykiuose-su-vakarais-tenka-rusijai-22120881.
Міністр закордонних справ Австрії А. Шалленберґ упевнений, що
відповідальність за ескалацію напруженості із Заходом лежить на Росії, яка проводить
військові навчання з Білоруссю, погрожує введенням військ у Латинську Америку та
здійснює кібератаки проти України. За словами австрійського міністра, Росія повинна
«відвести руки від України» та «вийти з Придністров’я, Донбасу, Криму, Осетії й
Абхазії».
***
A. Anušauskas įspėja: Rusijos galimybės panaudoti karines pajėgas konfliktui
sutrumpėjo iki valandų [А. Анушаускас попередив: можливості Росії
використовувати військові сили для конфлікту скоротилися до годин] // Lietuvos
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rytas.
–
Vilniaus,
2022.
–
20.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/01/20/news/a-anusauskas-rusijosgalimybes-panaudoti-karines-pajegas-konfliktui-sutrumpejo-iki-valandu-22122927.
Міністр національної оборони Литви А. Анушаускас попередив, що здатність
Росії активувати військові сили, зосереджені поблизу України чи Білорусі, для
конфлікту скоротилася з тижнів до годин. За його словами, мова йде не лише про
військові сили поблизу України, а й про ситуацію в Білорусі. Він наголосив, що
авіацію чи протиповітряну оборону можна використовувати «тут і зараз».
***
Bartkiewicz, Artur. Kreml: Słowa Bidena mogą doprowadzić do wojny
domowej na Ukrainie [Кремль: Слова Байдена можуть призвести до
громадянської війни в Україні] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022.
– 20.01. – Режим доступу : https://www.rp.pl/dyplomacja/art19307571-kreml-slowabidena-moga-doprowadzic-do-wojny-domowej-na-ukrainie.
Речник Кремля Д. Пєсков повідомив, що заява президента США Д. Байдена про
те, що російські банки не зможуть здійснювати операції з використанням доларів у
разі вторгнення Росії в Україну, може спровокувати громадянську війну в Україні. Д.
Пєсков також зазначив, що погрози та попередження про те, що «Росія заплатить
високу ціну за гіпотетичні дії», лунають щодня від «експертів середнього рівня до
глав держав».
***
Mccarthy, Andrew. And Let’s Not Forget Putin’s ‘Minor Incursion’ in
Georgia... [І давайте не забувати про «невелике вторгнення» В. Путіна в
Грузію...] / А. Mccarthy // National Review. – NewYork, 2022. – 20.01. – Режим
доступу : https://www.nationalreview.com/corner/and-lets-not-forget-putins-minorincursion-in-georgia/.
На сторінках американського журналу «National Review» старший науковий
співробітник National Review Institute Е. С. МакКарті пише, що США і НАТО по суті
визнають «невелике вторгнення» Росії в Україну. Зокрема, йдеться про «зелених
чоловічків», російських солдатів, які проникли в Крим та Східну Україну. Автор
порівнює Грузію з Україною і наголошує, що тоді Грузію Захід не почув.
***
Lee, Matthew. Biden Issues a New Warning to Russia Over Invading Ukraine
[Байден попередив Росію про вторгнення в Україну] / M. Lee // Time. – New York,
2022. – 20.01. – Режим доступу : https://time.com/6140933/biden-russia-putinukraine/.
Президент США Д. Байден заявив, що будь-яке переміщення російських військ
через кордон України буде вторгненням і що Росія «заплатить високу ціну» за такі дії.
Державний секретар США Е. Блінкен, перебуваючи у Києві, доклав усіх зусиль, щоб
підкреслити, що США та їхні партнери єдині, зазначивши, що американські
дипломати провели понад 100 зустрічей із союзниками за останні тижні.
***
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‘Big hype’’: Zelenskyy urges restraint amid risk of Russian invasion [«Великий
галас»: Зеленський закликає до стриманості на тлі ризику російського
вторгнення] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 20.01. – Режим доступу :
https://www.dailysabah.com/world/europe/big-hype-zelenskyy-urges-restraint-amidrisk-of-russian-invasion.
Президент України В. Зеленський звернувся до громадян України із проханням
не панікувати через можливе повномасштабне вторгнення Росії та пообіцяв, що в
країні пануватиме мир і всі зустрінуть 2023 рік. Президент попросив населення не
панікувати та критично оцінювати інформацію про можливе вторгнення Росії до
України.
***
Blinken: Moszkva okot fog keresni Ukrajna megtámadására [Е. Блінкен:
Москва шукатиме привід для нападу на Україну] // Magyar Nemzet. – Budapest,
2022. – 20.01. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/blinkenmoszkva-okot-fog-keresni-ukrajna-megtamadasara.
Виступаючи на форумі Асоціації громадських інтересів Atlantic-Brücke для
зміцнення німецько-американського та трансатлантичного співробітництва, глава
американської дипломатії Е. Блінкен підкреслив, що намір В. Путіна зрозумілий: він
будує фундамент для вторгнення в Україну, тому що він не вірить, що Україна є
суверенною нацією. Е. Блінкен вважає, що при цьому «Москва ставить під сумнів
глобальні принципи, принципи міжнародного миру та безпеки».
***
Borrell fegyveres konfliktusra számít az orosz–ukrán határon [Ж. Боррель
очікує збройного конфлікту на російсько-українському кордоні] // Magyar
Nemzet.
–
Budapest,
2022.
–
20.01.
–
Режим
доступу
:
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/borrell-fegyveres-konfliktusra-szamit-azorosz-ukran-hataron.
Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і
політики безпеки Ж. Боррель заявив, що на російсько-українському кордоні існує
високий ризик збройного конфлікту і ЄС дуже серйозно ставиться до цієї загрози. Ж.
Боррель наголосив, що попередження президента США Д. Байдена про те, що
можливий напад на Україну, дорого коштуватиме Росії та її економіці через неминучі
санкції США. Високий представник ЄС заявив, що Європі необхідно озвучити свою
позицію з цього питання, щоб ніхто не міг досягти угоди щодо європейської безпеки
без участі європейців.
***
Moszkva: Az ukrajnai polgárháború kiújulását provokálhatja ki Biden
[Москва: Д. Байден може спровокувати відродження «громадянської» війни в
Україні] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 20.01. – Режим доступу :
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/moszkva-az-ukrajnai-polgarhaborukiujulasat-provokalhatja-ki-biden.
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Прессекретар Кремля Д. Пєсков заявив журналістам, що відродження
«громадянської» війни в Україні може бути спровоковане заявою президента США
Д. Байдена про те, що російським банкам заборонять здійснювати валютні операції.
Щодо інших заяв, зроблених на пресконференції Д. Байдена, він зазначив, що той
факт, що Україна найближчим часом не буде прийнята в НАТО, не означає, що вона
не стане членом Альянсу в середньостроковій перспективі.
***
Gy, D.. Nő a feszültség, állítólag brit és amerikai fegyverek áramlanak
Ukrajnába [Напруженість наростає, в Україну надходить британська та
американська зброя] / D. Gy // Nepszava. – Budapest, 2022. – 20.01. – Режим
доступу : https://www.nepszava.hu/3143907_ukrajna-fegyver-oroszorszag-egyesultkiralysag-usa.
Речниця російського зовнішньополітичного відомства М. Захарова заявила, що
літаки британських ВПС доставили зброю в Україну. М. Захарова закликала країни
Заходу припинити агресивну антиросійську інформаційну кампанію, яка, за її
словами, «сприятиме мілітаризації України шляхом спроб втягнути її в НАТО».
***
Wallace, Ben. Kreml nám podstrkuje slaměné panáky, nenechme se jimi zmást,
varuje v článku britský ministr obrany [Кремль проштовхує нам солом’яні
манекени, давайте не обманювати їх, попередив міністр оборони Великобританії
в статті] / B. Wallace // DenikN. – Praha, 2022. – 20.01. – Режим доступу :
https://denikn.cz/791235/kreml-nam-podstrkuje-slamene-panaky-nenechme-se-jimizmast-varuje-v-clanku-britsky-ministr-obrany/?ref%20list.
Міністр оборони Великобританії Б. Воллес заявив, що британський уряд не
ворогує з Росією та російським народом, але його турбує зловмисна діяльність
Кремля. Б. Воллес відкинув тезу президента Росії В. Путіна про «Велику Росію», яка
включала б і Україну.
***
West warns Russia against ‘any’ Ukraine incursion [Захід застеріг Росію від
«будь-якого» вторгнення в Україну] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 21.01. –
Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/russia-lashesout-at-bidens-destabilising-ukraine-remarks/newsstory/990daf8ff37d06174f2fcf346050ea2f.
Сполучені Штати та їхні союзники попередили Росію про серйозні наслідки,
якщо військові, які зосереджені на кордоні, перетнуть кордон з Україною. Після
переговорів з Німеччиною, Францією та Великобританією держсекретар США Е.
Блінкен підкреслив, що Росія «не може зрівнятися» з рішучістю західних держав.
Продемонструвавши цю єдність, міністерка закордонних справ Німеччини А. Бербок
сказала, що Захід не буде ухилятися від дій, навіть якщо це включатиме заходи, які
«можуть мати економічні наслідки для нас самих».
***
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Атанасова, Мария. Стефан Янев: Ние ще решим какви войски да бъдат
разположени у нас [Стефан Янев: Ми будемо вирішувати, які війська розмістити
в нашій країні] / М. Атанасова // Факти. – Sofia, 2022. – 21.01. – Режим доступу :
https://fakti.bg/bulgaria/646577-stefan-anev-nie-shte-reshim-kakvi-voiski-da-badatrazpolojeni-u-nas.
Болгарія, як повноправний член НАТО, заявила про свою позицію невтручання
в конфлікт між Росією та Україною. Збройні сили Болгарії готуються до всіх
можливих сценаріїв, навіть якщо військові дії будуть поблизу кордону країни.
***
Lee, Matthew. US and Russia try to lower temperature in Ukraine crisis [США
та Росія намагаються знизити температуру в українській кризі] / M. Lee // The
Toronto Star. – Toronto, 2022. – 21.01. – Режим доступу :
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/01/21/top-us-russia-diplomats-asukraine-future-teeters-on-brink.html.
Сполучені Штати та Росія прагнуть знизити температуру гострого
протистояння навколо України, навіть незважаючи на відсутність проривів у
переговорах із високими ставками, спрямованими на запобігання небезпечному
російському вторгненню. Озброєні, здавалося б, непереборними та діаметрально
протилежними вимогами, держсекретар США Е. Блінкен та міністр закордонних
справ Росії С. Лавров зустрілися у Женеві. Але явного консенсусу не було досягнуто.
***
Берчак, Ігор. Росія завдала потужної кібератаки по Україні / І. Берчак //
Міст. – Торонто, 2022. – 21.01. – Режим доступу : https://meestonline.com/ukraine/events/rosiya-zavdala-potuzhnoji-kiberataky-po-ukrajini/.
Російські хакери здійснили глобальну атаку на сайти Кабінету Міністрів
України та окремих українських міністерств. Зокрема, не працювали понад 70
державних Інтернет ресурсів. Також виявився тимчасово недоступний сайт
державних послуг «Дія».
***
Ekspertai apie Rusijos ir Ukrainos situaciją: V. Putinas gali blefuoti, tačiau tai
nereiškia, kad karo nebus [Експерти про ситуацію в Росії та Україні: Путін може
блефувати, але це не означає, що війни не буде] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. –
21.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/21/news/ekspertai-apie-rusijos-irukrainos-situacija-v-putinas-gali-blefuoti-taciau-tai-nereiskia-kad-karo-nebus22124789.
Більшість дипломатів та експертів не зовсім впевнені в тому, чому насправді
президент Росії В. Путін загрожує війною. Держсекретар США Е. Блінкен сказав під
час відвідування Києва, що «незрозуміло, яка головна вимога Росії», навіть головні
радники В. Путіна можуть не знати, чого він прагне і наскільки серйозно він
розглядає вторгнення в Україну. Деякі спостерігачі вважають, що мобілізація є
сумішшю блефу та відволікання. Група російських експертів, зокрема Ф. Каган, який
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раніше консультував військових лідерів США, висловив цей аргумент у нещодавній
доповіді під назвою «Стратегічна орієнтація». Навіть такі скептики, як Ф. Каган,
визнають, що вторгення Росії в Україну є можливим, оскільки мислення В. Путіна
непрозоре.
***
Informacinio karo šūviai: Kremlius skelbia, kad šalčio sukaustytos Baltijos šalys
prašo Rusijos pagalbos [Кадри інформаційної війни: Кремль заявив, що
холоднокровні прибалти просять допомоги у Росії] // Lietuvos rytas. – Vilniaus,
2022.
–
21.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2022/01/21/news/informacinio-karo-suviai-kremliusskelbia-kad-salcio-sukaustytos-baltijos-salys-praso-rusijos-pagalbos-22135519.
Дослідження, проведене аналітиками DebunkEU.org у грудні 2021 р., показало,
що проросійські ЗМІ активно поширюють неправдиві повідомлення в різних
контекстах про Литву. За словами головного аналітика DebunkEU.org, у
прокремлівських ЗМІ є популярні повідомлення, в яких наголошується на
протистоянні країн Балтії, що навіть найближчі союзники не довіряють діям Литви,
порівнюючи її з Україною як з абсолютно ненадійною країною. І це порівняння, за
словами аналітика, дуже виразне на тлі сьогоднішніх проблем, коли Кремль відкрито
планує військове вторгнення на територію України.
***
Baerbock: «Wir werden um jeden Millimeter mehr Sicherheit ringen müssen»
[Бербок: «Нам доведеться боротися за кожен міліметр більшої безпеки»] // Focus.
–
Berlin,
2022.
–
21.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise-von-der-leyen-warnt-putin-eukommission-plant-intern-schon-sanktionen_id_39783740.html.
Президент Єврокомісії У. фон дер Ляєн попередила президента Росії В. Путіна
про можливі санкції. Говорячи про відмову уряду Німеччини постачати Україні
летальну зброю, У. фон дер Ляєн сказала, що кожна держава має право на
самооборону, в тому числі й Україна. Міністерка закордонних справ Німеччини А.
Бербок не розглядає поставки зброї як рішення, а розраховує на загрозу серйозних
санкцій.
***
Лавров: Русија никада није била претња украјинском народу [С. Лавров:
Росія ніколи не була загрозою для українського народу] // Политика. – Belgrad,
2022. – 21.01. – Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/497572/LavrovRusija-nikada-nije-bila-pretnja-ukrajinskom-narodu.
Міністр закордонних справ Росії С. Лавров після зустрічі з держсекретарем
США Е. Блінкеном у Женеві заявив, що Росія ніколи не була загрозою для
українського народу і не має наміру нападати на Україну. Він оцінив переговори як
корисні та відкриті. За словами С. Лаврова, оцінка напряму переговорів, правильна чи
ні, може бути дана лише тоді, коли Росія отримає певну реакцію від США на папері
щодо пропозиції про гарантії безпеки.
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***
Vindman, Alexander. What War in Ukraine Would Look Like and How
America Should Respond [Як виглядатиме війна в Україні та як Америка має
реагувати] / A. Vindman // Foreign Affairs. – Washington, 2022. – 21.01. – Режим
доступу : https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-01-21/day-after-russiaattacks.
Американський експерт О. Віндман, який у 2018-2020 рр. відповідав за питання
Східної Європи, Росії та країн Кавказу в раді з Національної Безпеки США на
шпальтах американського журналу «Foreign Affairs» пише, що президент Росії
В. Путін не прагне ні до чого, крім повного демонтажу європейської архітектури
безпеки після закінчення холодної війни та відмови від фундаментальних
міжнародних угод, що регулюють право держав на самовизначення, – результат, який
Сполучені Штати, їхні партнери та союзники ніколи не ухвалять. На думку О.
Віндмана, адміністрація Д. Байдена повинна підтримувати тонкий баланс: уникати
військової конфронтації з Росією віч-на-віч і одночасно карати Росію за створення
цієї суворої нової реальності.
***
Gazdík, Jan. Schyluje se k nové studené válce? Hrajeme s Putinem jeho hru,
říká analytik [Чи наближається нова холодна війна? Ми граємо в гру з Путіним,
каже аналітик] / J. Gazdík // Aktualne.cz. – Praha, 2022. – 21.01. – Режим доступу :
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/schyluje-se-mezi-zapadem-a-ruskem-k-novestudene-valce/r~55da2d4a777f11ec9136ac1f6b220ee8/.
Відбулася низка переговорів між Росією, з одного боку, і США або НАТО, з
іншого. Необхідна домовленість з питань безпеки щодо України офіційно не була
досягнута, оскільки обидві сторони відмовилися відступити від своїх вимог. За
словами аналітика з питань безпеки Балтійського оборонного коледжу в Естонії Л.
Дички, таке трапляється не вперше, це «нормальний» стиль поведінки Росії останніх
років.
***
US, Russia promise to work to ease Ukraine tensions [США та Росія обіцяють
працювати над послабленням напруженості в Україні] // Herald Sun. –
Melbourne,
2022.
–
22.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/us-russia-hold-lastditch-talks-onukraine-war-fears/news-story/b3296c8864ea3415e83da0c6c4dfa56d.
Провідні дипломати Вашингтона та Москви домовилися продовжувати
працювати над послабленням напруженості щодо України, при цьому Сполучені
Штати пообіцяли письмову відповідь на вимоги російської безпеки наступного
тижня. Пізніше МЗС Росії заявило, що під час переговорів з Е. Блінкеном його
російський колега С. Лавров попереджав про найсерйозніші наслідки, якщо
Вашингтон проігнорує вимоги Москви щодо безпеки.
***
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EEUU y Canadá preparan «consecuencias masivas» para Rusia si invade
Ucrania [США і Канада готують для Росії «масові наслідки», якщо вона
вторгнеться в Україну] // El Mundo. – Madrid, 2022. – 22.01. – Режим доступу :
https://www.elmundo.es/internacional/2022/01/22/61ec2e6bfdddffb14c8b456d.html.
Держсекретар США Е. Блінкен і міністерка закордонних справ Канади М.
Джолі розмовляли по телефону про координацію дій обох країн у накладенні на
Росію «масових наслідків і серйозних економічних витрат», якщо вона вторгнеться в
Україну. Е. Блінкен і М. Джолі висловили свою стурбованість загрозою, яку Росія
становить для України, і обговорили способи переконати уряд В. Путіна вибрати
дипломатію. Е. Блінкен також повторив свою заяву про «непохитну» підтримку США
суверенітету та територіальної цілісності України.
***
Alfieri, Paolo. Ucraina. Mosca chiede garanzie scritte: «Poi si tratta» [Україна.
Москва просить письмових гарантій] / P. M. Alfieri // Avvenire. – Milano, 2022. –
22.01. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-la-russiachiede-garanzie-scritte-poi-si-tratta.
Між держсекретарем США Е. Блінкеном та міністром закордонних справ Росії
С. Лавровим відбулася відверта розмова в Женеві, яка, на думку автора, зробила
кілька кроків уперед у жорсткому протистоянні української кризи. Розмову з С.
Лавровим держсекретар США назвав відвертим обміном ідеями та підтвердив слова
російського міністра про те, що наступного тижня США дадуть Росії письмову
відповідь на питання щодо безпеки.
***
Top US, Russia diplomats meet to defuse standoff on Ukraine [Високі
дипломати США та Росії зустрілися, щоб розрядити протистояння щодо
України] // The News. – Islamabad, 2022. – 22.01. – Режим доступу :
https://www.thenews.com.pk/latest/927219-top-us-russia-diplomats-meet-to-defusestandoff-on-ukraine.
Держсекретар США Е. Блінкен відновив попередження про серйозні санкції
Заходу під час зустрічі з міністром закордонних справ С. Лавровим у Женеві. Е.
Блінкен не виключив нових переговорів між президентами після того, як Д. Байден
двічі по телефону попередив В. Путіна про наслідки будь-якого вторгнення в Україну.
США, враховуючи застереження Росії, пообіцяли надати письмову відповідь на
вимоги безпеки Росії наступного тижня.
***
Pomerantsev, Peter. What the West Will Never Understand About Putin’s
Ukraine Obsession [Що Захід ніколи не зрозуміє про одержимість Путіна
Україною] / P. Pomerantsev // Time. – New York, 2022. – 22.01. – Режим доступу :
https://time.com/6140996/putin-ukraine-threats/.
На шпальтах американського журналу «Time» старший науковий співробітник
Інституту SNF Agora Університету Джона Хопкінса П. Померанцев аналізує, як
президент Росії В. Путін та кремлівська пропаганда говорять про країни, яким Росія
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загрожує – з Україною у центрі уваги – вторгнутися, окупувати, примушувати та
контролювати, вказує, що Росія не буде, як сподівався радник Д. Байдена з
національної безпеки Д. Салліван, «припаркованою». На думку експерта, Кремлю
необхідно постійно утримувати увагу наддержави, щоб утвердитися.
***
TBMM Başkanı Şentop’tan Ukrayna-Rusya açıklaması [Заява спікера
Великих національних зборів Туреччини М. Шентопа щодо України-Росії] //
Star.
–
Istanbul,
2022.
–
22.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.star.com.tr/politika/tbmm-baskani-sentoptan-ukrayna-rusya-aciklamasihaber-1684395/.
Спікер Великих національних зборів Туреччини М. Шентоп заявив, що
проблеми між Україною та Росією слід вирішувати шляхом переговорів,
підкресливши, що інакше це не матиме вигідних результатів як для Туреччини, так і
для обох країн.
***
Pehe, Jiří. Kreml stupňuje svůj tlak, protože má strach. Bojí se demokracie, sám
nemá nejen Rusům už téměř co nabídnout [Кремль посилює тиск, бо боїться. Він
боїться демократії, йому самому нічого запропонувати не тільки росіянам] / J.
Pehe // DenikN. – Praha, 2022. – 22.01. – Режим доступу :
https://denikn.cz/792286/kreml-stupnuje-svuj-tlak-protoze-ma-strach-boji-sedemokracie-sam-nema-nejen-rusum-uz-temer-co-nabidnout/.
Агресивна поведінка Росії щодо України та, пов’язана з нею, кремлівська
пропагандистська демагогія, на думку деяких експертів, нагадують 1930-ті роки так,
як поведінку Росії порівнюють не з поведінкою тодішнього Радянського Союзу, а з
поведінкою нацистської Німеччини. Але, на думку автора, можна стверджувати, що
нинішня ситуація суттєво відрізняється від ситуації майже 90-о річної давності. Автор
наголошує, що розуміння цих відмінностей важливе, якщо Захід хоче ефективно
реагувати на зростання російської агресії.
***
UK accuses Moscow of trying to install pro-Russia leader in Ukraine [Велика
Британія звинуватила Москву в спробі привести до влади в Україні
проросійського лідера] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 23.01. – Режим доступу :
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/russian-and-uk-defence-ministersto-meet-over-ukraine/news-story/cb2e9156006081605c4729f958d5f1c6.
Міністерство закордонних справ Великобританії розповсюдило заяву із
посиланням на дані розвідки, що Кремль хоче шляхом агресії змінити владу в Україні
і поставити на чолі країни свого ставленика. У цьому офіційному повідомленні також
вказані кілька імен з поміж «багатьох колишніх українських політиків», з якими
«російські розвідслужби підтримують зв’язки».
***
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Ukraine-Krise: London warnt vor „Komplott“ [Українська криза: Лондон
попереджає про «змову»] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 23.01. – Режим доступу :
https://www.diepresse.com/6089381/ukraine-krise-london-warnt-vor-komplott.
Уряд Великобританії звинуватив Росію у «змові»: вважає що російський уряд
намагається встановити проросійське керівництво в Києві, поки обмірковує, чи
вторгнутися та окупувати країну. Також були названі імена: можливим кандидатом на
керівну посаду в країні є колишній депутат Верховної Ради Є. Мураєв, який був
довіреною особою проросійського експрезидента В. Януковича.
***
Albares pide comparecer de urgencia el martes en el Congreso para hablar de
Ucrania [Х. М. Альбарес просить терміново з’явитися до Конгресу, щоб
поговорити про Україну] // El Mundo. – Madrid, 2022. – 23.01. – Режим доступу :
https://www.elmundo.es/espana/2022/01/23/61ed8e4bfdddff09208b4576.html.
Міністр закордонних справ Іспанії Х. М. Альбарес попросив терміново
з’явитися до Конгресу депутатів «з огляду на надзвичайну ситуацію, що складається
навколо кризи в Україні». Останніми днями Х. М. Альбарес наголошував, що настав
час для діалогу та дипломатії, щоб сприяти деескалації конфлікту з Росією. Однак він
чітко дав зрозуміти, що уряд Іспанії буде діяти разом зі своїми партнерами та
союзниками і готовий до будь-якої ситуації.
***
«Ar bažām sekoju līdzi pieaugošajai spriedzei,» pāvests aicina aizlūgt par
Ukrainu [«Я з занепокоєнням слідкую за зростанням напруженості», – Папа
закликав до молитви за Україну] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīga, 2022. – 23.01. –
Режим доступу : https://nra.lv/pasaule/369965-ar-bazam-sekoju-lidzi-pieaugosajaispriedzei-pavests-aicina-aizlugt-par-ukrainu.htm.
Папа Римський Франциск І звернувся до вірян під час недільної проповіді з
площі Святого Петра у Ватикані та закликав провести 26 січня всесвітній День
молитви за мир, у зв’язку із ситуацією довкола України. Папа Франциск відзначив,
що напруженість довкола України загрожує обернутися «серйозними наслідками» для
всієї планети.
***
Papa preocupado com tensão entre Ucrânia e Rússia e consequências para a
Europa [Папа Римський стурбований напруженістю між Україною та Росією і її
наслідками для Європи] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 23.01. – Режим
доступу : https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/papa-preocupado-com-tensaoentre-ucrania-e-russia-e-consequencias-para-a-europa.
Папа Римський Франциск заявив, що стурбований ситуацією на українськоросійському кордоні через ескалацію напруженості й попередив про можливі
наслідки для безпеки європейського континенту. Перед вірянами, які слухали його на
площі Святого Петра в Римі, Папа Франциск звернувся з «гарячим» закликом до «всіх
людей доброї волі» молитися і просити Бога, щоб «кожна дія та політична ініціатива
були на службі людського братства».
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***
Moore, Mark. Britain says Russia will face ‘severe’ consequences if it invades
Ukraine [Британія каже, що Росія зіткнеться з «важкими» наслідками, якщо
вторгнеться в Україну] / М. Moore // New York Post. – New York, 2022. – 23.01. –
Режим доступу : https://nypost.com/2022/01/23/britain-threatens-russia-if-it-invadesukraine/.
Як заявив віцепрем’єр-міністр Великобританії Д. Рааб, Велика Британія буде
стояти пліч-о-пліч з Україною, але «вкрай малоймовірно», що британські війська
будуть відправлені до російського кордону у випадку вторгнення РФ в Україну. Д.
Рааб сказав, що Велика Британія та інші країни запровадять економічні та фінансові
санкції проти Москви, якщо Росія вторгнеться в Україну, однак відправлення
британських військ у цьому випадку він назвав малоймовірним.
***
London szerint Moszkva Oroszország-párti politikusokat akar hatalomra
juttatni Ukrajnában [У Лондоні вважають, що Москва хоче привести до влади в
Україні проросійських політиків] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 23.01. –
Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/london-szerint-moszkvaoroszorszag-parti-politikusokat-akar-hatalomra-juttatni-ukrajnaban.
У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що Росія вже
сформувала склад «окупаційного проросійського уряду» для України, який очолить
крану після того, як російські війська окупують Україну. У якості потенційного
кандидата розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв.
Міністерка закордонних справ Великобританії Л. Трасс зазначила, що оприлюднена
інформація проливає світло на широкомасштабну підривну діяльність Росії в Україні.
***
Isachenkov, Vladimir. Russia toughens its posture amid Ukraine tensions [Росія
посилює свою позицію на тлі напруженості в Україні] / V. Isachenkov // Japan
today.
–
Tokyo,
2022.
–
23.01.
–
Режим
доступу
:
https://japantoday.com/category/world/russia-toughens-its-posture-amid-ukrainetensions.
У переговорах з Сполученими Штатами Росія вимагає юридичних гарантій
того, що НАТО не включить до складу Альянсу Україну та інші колишні радянські
республіки і не розмістить там зброю. Провідний російський експерт із зовнішньої
політики Ф. Лук’янов зауважив, що оскільки Росія та Захід займають у переговорах
непримиренну позицію, ескалація здається неминучою.
***
Ukraine to target Russian influence after UK warns of plot [Україна буде
націлена на російський вплив після того, як Велика Британія попередила про
змову] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 24.01. – Режим доступу :
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/ukraine-to-target-russianinfluence-after-uk-warns-of-plot/news-story/3c458efa6fefdc02c54ddab6fd02e148.
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Британія звинуватила Росію у спробі привести до влади в Україні
проросійського політика. Міністерство закордонних справ Британії називає
кандидатом Кремля на роль очільника України колишнього депутата Верховної Ради
Є. Мураєва. Радник керівника Офісу Президента України М. Подоляк прокоментував
повідомлення МЗС Британії, наголосивши, що британська розвідка не сказала нічого
такого, чого не знають українці, хоча у Києва «нема жодного сумніву в тому, що
британський уряд абсолютно чітко, в деталях, в персоналіях розуміє, що відбувається
в Україні».
***
Ukraine-Krise: EU-Außenminister beraten mit Blinken [Українська криза:
міністри закордонних справ ЄС радять, моргаючи] // Die Рresse. – Vienna, 2022. –
24.01. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6089803/ukraine-krise-euaussenminister-beraten-mit-blinken.
Міністри закордонних справ країн ЄС хочуть обмінятися думками зі своїм
американським колегою Е. Блінкеном щодо останніх подій у конфлікті з Росією через
Україну. За інформацією зовнішньополітичної служби ЄС, Е. Блінкен приєднається
до фізичної зустрічі європейських міністрів у Брюсселі за допомогою
відеоконференції. Однією з тем обговорення буде, як реагувати на вимоги Росії, які
вважаються неприйнятними. Очікується, що Е. Блінкен також повідомить про
нещодавні переговори зі своїм російським колегою С. Лавровим у Женеві.
***
Nato-Staaten stärken ihre Verteidigung in Osteuropa [Країни НАТО
зміцнюють свою оборону у Східній Європі] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 24.01. –
Режим доступу : https://www.diepresse.com/6088458/heftige-konsequenzen-bidendroht-putin-mit-sanktionen.
З огляду на напруженість між Україною та Росією, країни-члени НАТО хочуть
посилити свою військову присутність у Східній Європі. Генеральний секретар НАТО
Є. Столтенберг заявив, що війська країн НАТО будуть переведені в режим
очікування, а на схід буде направлено більше військових кораблів і бойової авіації.
Тим часом США та Великобританія скорочують присутність посольств у Києві.
***
USA versetzen 8500 Soldaten in erhöhte Bereitschaft [Сполучені Штати
привели 8500 солдатів у підвищену готовність] // Frankfurter Аlgemeine. –
Frankfurt
am
Main,
2022.
–
24.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-und-russland-usa-versetzen-8500soldaten-in-erhoehte-bereitschaft-17749524.html.
За даними Міністерства оборони США, американський уряд перевів у режим
готовності близько 8500 солдатів через кризу в Україні. Прем’єр-міністр
Великобританії Б. Джонсон застеріг президента Росії В. Путіна від вторгнення в
Україну. Б. Джонсон вважає, що висновки спецслужб про розгортання російських
військ на кордоні з Україною дуже чіткі й «кожен бачить план бліцкригу, який може
знищити Київ». Україна оцінює поточну ситуацію з безпекою як менш драматичну,
ніж багато країн НАТО.
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***
Gonçalves, Francisco J.. Risco de guerra na Ucrânia: Putin planeia colocar
aliado no poder em Kiev [Ризик війни в Україні: В. Путін планує привести
союзника до влади в Києві] / F. J. Gonçalves // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. –
24.01. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/risco-de-guerra-naucrania-putin-planeia-colocar-aliado-no-poder-em-kiev.
Великобританія попередила, що президент Росії В. Путін планує привести до
влади в Україні політика, лояльного до Росії. Британський уряд оприлюднив ім’я
нібито московської «маріонетки», який буде контактувати з Росією, щоб прийти до
влади – це Є. Мураєв, бізнесмен і політик з антизахідними поглядами. У відповідь на
звинувачення у змові з Росією Є. Мураєв заявив, що «час прозахідних і проросійських
політиків в Україні давно минув» і додав, що «країні потрібні нові політики,
зацікавлені лише в національних інтересах України та українського народу». Росія
наголосила про «дезінформацію» з боку Великобританії і закликала «припинити
провокації».
***
Stuttaford, Andrew. Ukraine, Europe, and Energy Dependence [Україна,
Європа та енергетична залежність] / А. Stuttaford // National Review. – New York,
2022. – 24.01. – Режим доступу : https://www.nationalreview.com/corner/ukraineeurope-and-energy-dependence/.
В статті для «National Review» редактор журналу Е. Статтафорд розмірковує
про наступний крок В. Путіна щодо України. Він вважає, що В. Путін може піти на
щось скоріше важливе, ніж «незначне». На думку Е. Статтфорда, навіть якщо у
Німеччини є політична воля дати відсіч російському вторгненню в Україні, то вона
серйозно обмежена залежністю від російського газу, яка з різних причин зробить
відкриття трубопроводу «Північний потік-2» ситуацію в Європі ще небезпечнішою,
ніж вже склалася.
***
Duran, Burhanettin. Putin compels the Western alliance [Путін змушує
західний альянс] / B. Duran // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 24.01. – Режим
доступу : https://www.dailysabah.com/opinion/columns/putin-compels-the-westernalliance.
Росія вважає потенційний вступ України в НАТО питанням національної
безпеки. У міру того, як перетягування канату щодо України поглиблюється,
російський лідер виступив проти Альянсу. Більшість аналітиків, які вивчають
нинішню ескалацію, вважають, що В. Путін посилить свою владу за рахунок
західного Альянсу, який не може ризикувати новою холодною війною з Росією.
***
Az ellenzék felszólította Orbánt, mondja le találkozóját Putyinnal [Опозиція
закликала Орбана скасувати зустріч із Путіним] // Nepszava. – Budapest, 2022. –
24.01. – Режим доступу : https://www.nepszava.hu/3144307_az-ellenzek-felszolitottaorbant-mondja-le-talalkozojat-putyinnal.
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Угорська опозиція закликала прем’єр-міністра країни В. Орбана скасувати
заплановану зустріч з В. Путіним, яка суперечила б національним інтересам у
контексті конфлікту в Україні. Опозиція наголосила, що прем’єр-міністр Угорщини
своїм візитом побічно спонукатиме президента Росії до подальшої ескалації
нинішньої напруженої ситуації.
***
Erbay, Nur Özkan. Russian aggression poses threat to world, not just Ukraine:
Envoy [Посол: Російська агресія становить загрозу для світу, а не лише для
України] / N. Ö. Erbay // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 24.01. – Режим доступу :
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/russian-aggression-poses-threat-toworld-not-just-ukraine-envoy.
Генеральний консул України в Стамбулі В. Боднар в ексклюзивному інтерв’ю
«Daily Sabah» попередив, що ескалація напруженості між Україною та Росією
загрожуватиме не лише Україні, а й усьому світу. В. Боднар заявив, що рішення Росії
про напад залежатиме від потенційної реакції партнерів по НАТО та інших
демократичних країн.
***
Ukrayna Parlamentosu’ndan uluslararası topluma çağrı [Заклик українського
парламенту до міжнародної спільноти] // Star. – Istanbul, 2022. – 25.01. – Режим
доступу : https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-parlamentosundan-uluslararasitopluma-cagri-haber-1685160/.
Верховна Рада України прийняла декларацію, в якій звернулася до ООН,
Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав, міжнародних
організацій щодо військових дій Росії проти України. Український парламент
закликав міжнародне співтовариство «запобігти військовому шантажу Росії проти
України».
***
US, Europe declare ‘unity’ against Russia over Ukraine [США та Європа
заявляють про «єдність» в протистоянні Росії в питанні щодо України] // Herald
Sun.
–
Melbourne,
2022.
–
25.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/eu-us-seek-coordinated-responseto-russia-over-ukraine-crisis/news-story/8cc56295f5c3e6b8bd16dfc1f14ff8d5.
Президент США Д. Байден заявив про повну єдність західних держав після
кризових переговорів з європейськими лідерами щодо стримування Росії від нападу
на Україну тоді, як Пентагон заявив, що 8500 американських військових переведено в
режим очікування для можливого розгортання для посилення НАТО. Канцлер
Німеччини О. Шольц сказав, що Росія має здійснити видиму деескалацію, а
генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг попередив про серйозні витрати для
Росії в разі подальшої агресії проти України.
***
Forgey, Quint. ‘We have a sacred obligation’: Biden threatens to send troops to
Eastern Europe [«У нас є священний обов’язок»: Д. Байден погрожує відправити
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війська до Східної Європи] / Q. Forgey // POLITICO. – Brussels, 2022. – 25.01. –
Режим доступу : https://www.politico.com/news/2022/01/25/russia-us-tensions-troopsukraine-00001778.
Президент США Д. Байден заявив, що попередив президента Росії В. Путіна
про те, що США розмістять тисячі військових у Східній Європі, якщо Росія
продовжить нарощувати війська вздовж кордону з Україною. Американський
президент також заявив, що не буде вводити війська в Україну, хоча приблизно 8 500
військовослужбовців приведено у підвищену бойову готовність для потенційного
розгортання у Східній Європі, і це «є частиною операції НАТО, а не операцією
США».
***
САЩ преговарят с компании от цял свят за пренасочване на природен газ
към Европа [США ведуть переговори з компаніями по всьому світу про
перенаправлення природного газу до Європи] // Дневник. – Sofia, 2022. – 25.01. –
Режим
доступу
:
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/01/25/4306237_sasht_pregovariat_s_kompanii_ot_c
ial_sviat_za/.
Західні лідери активізували підготовку до можливої російської військової
операції в Україні: США зосереджуються на захисті постачання енергоносіїв, а
Великобританія закликала інші європейські країни підготувати економічні санкції. У
Вашингтоні високопоставлені чиновники заявили, що США ведуть переговори з
великими виробниками енергії та компаніями по всьому світу про потенційну
переадресацію поставок до Європи, якщо Росія вторгнеться в Україну.
***
Руските танкове тръгват към Украйна, когато се разтопят снеговете?
[Російські танки увійдуть в Україну, коли буде танути сніг?] // Факти. – Sofia,
2022. – 25.01. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/647705-ruskite-tankovetragvat-kam-ukraina-kogato-se-raztopat-snegovete.
Колишній директор Європейського банку реконструкції та розвитку Ж. Атталі
дав свій прогноз щодо подій в Україні. Ж. Атталі вважає, що у росіян є всі підстави
реалізувати свою загрозу вторгнення в Україну так, як В. Путін не може допустити,
щоб Україна, стала членом усіх західних альянсів.
***
San Sebastián, Isabel. Todos somos Ucrania [Ми всі Україна] / I. San Sebastián
// ABC. – Madrid, 2022. – 25.01. – Режим доступу : https://www.abc.es/opinion/abciisabel-san-sebastian-todos-somos-ucrania-202201242228_noticia.html.
Автор статті вважавє, що коли такий тиран, як В. Путін планує вторгнення в
Україну, суверенну країну, яка бореться за збереження своєї незалежності та молодої
демократії, є лише одна гідна позиція: підтримати тих на кого нападають. Автор
наголошує, що українці добре знають Росію так, як протягом століть страждали від її
жорстокого тиску. Автор наголошує, що анексувавши Крим, В. Путін цим не
задовольнився і тепер дає зрозуміти, що Україна є «васалом Росії».
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***
Mañueco, Rafael M.. Las claves que explican el origen de la actual crisis entre
Ucrania y Rusia [Ключі, які пояснюють походження нинішньої кризи між
Україною та Росією] / R. M. Mañueco // ABC. – Madrid, 2022. – 25.01. – Режим
доступу : https://www.abc.es/internacional/abci-claves-explican-origen-actual-crisisentre-ucrania-y-rusia-202201241900_noticia.html.
Хоча Україна і Росія зараз мають найбільш напружені стосунки, відносини між
Києвом і Москвою почали погіршуватися ще в 2004 р. після Помаранчевої революції,
але прихід до влади проросійського ставленика В. Януковича в 2010 р. дав надію
Росії, що вона зможе посилити контроль над Україною. Відтоді напруженість між
двома країнами тільки зростала, з явним поворотним моментом між 2013 і 2014 рр.:
Євромайдан, анексія Криму та початок війни на сході України.
***
Rusia se queja de la contribución militar española al conflicto de Ucrania [Росія
скаржиться на військовий внесок Іспанії в український конфлікт] // ABC. –
Madrid, 2022. – 25.01. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/abci-rusia-quejacontribucion-militar-espanola-conflicto-ucrania-202201251527_video.html.
Кораблі флоту Іспанії долучаються до військово-морських сил НАТО в
Середземному та Чорному морі. Кораблі будуть направлені через напруженість у
регіоні, спричинену нарощуванням російських військ на кордоні з Україною. Мінний
тральник уже в дорозі, а фрегат «Blas de Lezo» вирушить протягом трьох-чотирьох
днів. Посольство Росії скаржиться у Twitter, що Іспанія вирізняється бажанням
зробити внесок у військову присутність НАТО в цьому районі. Речниця уряду Іспанії,
зі свого боку наголосила, що Іспанія працює заради миру шляхом дипломатичних дій
і не дає жодних інших коментарів.
***
Carvajal, Álvaro. El PP insta a Sánchez a llamar ya a Casado por la crisis de
Ucrania y romper ocho meses de incomunicación [НП закликає П. Санчеса
поговорити з П. Касадо щодо кризи в Україні та перервати вісім місяців
мовчання] / Á. Carvajal // El Mundo. – Madrid, 2022. – 25.01. – Режим доступу :
https://www.elmundo.es/espana/2022/01/25/61efd1b1e4d4d877238b45b8.html.
Народна партія Іспанії (НП) закликала главу уряду П. Санчеса порушити
мовчання і терміново відреагувати на кризову ситуацію навколо України та Росії, як
це роблять інші світові лідери. Крім того, партія вимагає, щоб П. Санчес якомога
швидше зателефонував лідеру опозиції П. Касадо, з яким він не розмовляв з травня
2021 р., оскільки ситуація є «державною справою». Тепер, коли назріває криза з
Росією, речниця НП у Конгресі К. Гамарра знову зажадала, щоб П. Санчес встановив
контакти з лідером опозиції для розгляду позиції Іспанії щодо можливого вторгнення
Росії в Україну.
***
Busse, Nikolas. Macron und Scholz sind spät [Макрон і Шольц спізнюються] /
N. Busse // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 25.01. – Режим
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доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-gespraeche-macronund-scholz-sind-spaet-dran-17750479.html.
За словами автора, дивно, як довго дві провідні сили ЄС, якими є Німеччина та
Франція, вагалися з ініціативою в українській кризі, а тепер Берлін і Париж знову
перейшли до дипломатії. Автор вважає, що «нормандський формат», який мають
відродити в Парижі, – це все-таки зустріч, де Україна та Росія сядуть за один стіл.
Головне питання – це Донбас, а також питання з розрядки ситуації на європейських
територіях, адже президент Росії В. Путін може створити там привід для військових
дій.
***
Кулеба: Евакуација дипломата из Украјине је преурањена [Д. Кулеба:
Евакуація дипломатів з України передчасна] // Политика. – Belgrad, 2022. – 25.01.
– Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/497824/Kuleba-Evakuacijadiplomata-iz-Ukrajine-je-preuranjena.
За словами міністра закордонних справ України Д. Кулеби, рішення про
евакуацію дипломатів та членів їх сімей з України, про яке оголосили декілька країн,
є передчасним. Д. Кулеба наголосив, що суттєвих причин для евакуації немає.
***
Ukraine urges nation to remain calm, says Russian invasion not imminent
[Президент України закликав націю зберігати спокій, наголошуючи, що
російське вторгнення не відбудеться] // New York Post. – New York, 2022. – 25.01.
– Режим доступу : https://nypost.com/2022/01/25/ukraine-urges-calm-saying-russianinvasion-not-imminent/.
Президент України В. Зеленський звернувся до нації і запевнив, що ситуація в
країні «під контролем» і що «нема причин для паніки». Міністр оборони країни
О. Резніков заявив, що станом на 25.01 російські збройні сили не сформували те, що
він назвав бойовими групами, «що б означало, що завтра вони перейдуть у наступ».
Секретар РНБО О. Данілов зазначив, що переміщення російських військ біля кордону
України «не новина» і «немає жодних підстав для заяв про повномасштабний
наступ».
***
Episkopos, Mark. Russia Is Deploying S-400s to Belarus Ahead of Joint
Exercises [Росія розгортає С-400 в Білорусі напередодні спільних навчань] / М.
Episkopos // The National Interest. – Washington, 2022. – 25.01. – Режим доступу :
https://nationalinterest.org/blog/buzz/russia-deploying-s-400s-belarus-ahead-jointexercises-199887.
Журналіст з питань з національної безпеки «National Interest» М. Епіскопос
зазначає, що російські системи протиповітряної оборони будуть дислокуватися біля
північного кордону України з Білоруссю так, як Росія починає військові навчання, що
проводитимуться щонайменше на п’яти різних полігонах у Білорусі.
***
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Lieven, Anatol. Has Been Warning About Ukraine for Decades. The West
Should Have Listened [Десятиліттями попереджали про Україну. Захід мав
прислухатися] / A. Lieven // Time. – New York, 2022. – 25.01. – Режим доступу :
https://time.com/6141806/russia-ukraine-threats/.
Старший науковий співробітник Інституту відповідального державного
управління Квінсі А. Лівен в статті для журналу «Time» зазначає, що є три можливі
елементи компромісу з Росією. Перший – це або договір про нейтралітет, або
мораторій на 10-20 років на членство України в НАТО. Другим елементом є
повернення до (адаптованої) Угоди про звичайні збройні сили в Європі, яка обмежує
сили НАТО у Східній Європі та російські сили на прилеглих територіях. І третій – це
гарантована автономія для демілітаризованого Донбасу в межах України, відповідно
до Мінської угоди 2015 р. за посередництва Німеччини та Франції.
***
Kreml: Moszkvát aggasztja, hogy Washington fokozza a feszültséget [Кремль:
Москва стурбована ескалацією напруженості з боку Вашингтона] // Magyar
Nemzet.
–
Budapest,
2022.
–
25.01.
–
Режим
доступу
:
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/kreml-moszkvat-aggasztja-hogywashington-fokozza-a-feszultseget.
Коментуючи заяву Пентагону про готовність США відправити до Європи ще
8500 військових, речник Кремля Д. Песков сказав, що це не вплине на хід переговорів
про гарантії безпеки. Він знову висловив надію, що Сполучені Штати і НАТО
підготують письмову відповідь на вимогу Росії не приймати до Альянсу нових членів.
***
Dunda, György. Az ukrajnai szakértők nem tartanak Oroszország támadásától
[Українські експерти не бояться нападу Росії] / G. Dunda // Magyar Nemzet. –
Budapest,
2022.
–
25.01.
–
Режим
доступу
:
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/az-ukrajnai-szakertok-nem-tartanakoroszorszag-tamadasatol.
Аналітик Українського інституту політики Р. Бортнік назвав загрозу
активізаціїї українсько-російської війни реальною, але розглядає ситуацію
насамперед як конфлікт між Москвою та Вашингтоном і їхніми європейськими
союзниками, в якому Україна є лише другорядною. На думку Р. Бортніка, збройне
протистояння обов’язково затяглося б, що означало б і великі фінансові втрати для
Росії. З іншого боку, експерт не виключає, що Росія відреагує на надання збройної
допомоги Україні, наприклад, розміщенням озброєнь, що становлять небезпеку для
Заходу, новими угодами про безпекову політику, як це було у випадку з Білоруссю.
***
Barotte, Nicolas. Ukraine: Emmanuel Macron et Olaf Scholz misent encore sur
le dialogue [Україна: Емманюель Макрон і Олаф Шольц все ще роблять ставку
на діалог] / N. Barotte // Le Figaro. – Paris, 2022. – 25.01. – Режим доступу :
https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-emmanuel-macron-et-olaf-scholzmisent-encore-sur-le-dialogue-20220125.
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Президенти Франції і Росії, Е. Макрон і В. Путін, 28 січня проведуть телефонну
розмову. Поки напруженість на українському кордоні не спадає, а примара військової
агресії нависає, глава французької держави під час поїздки до Берліна підтвердив
майбутню розмову з президентом Росії з метою отримання роз’яснень щодо поточної
кризи.
***
Jauvert, Vincent. Pourquoi le sort de la planète se joue en Ukraine [Чому в
Україні розігрується доля планети] / V. Jauvert // L’Obs. – Paris, 2022. – 25.01. –
Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/monde/20220125.OBS53643/pourquoile-sort-de-la-planete-se-joue-en-ukraine.html.
Автор статті вважає, що якщо Україна повернеться до російської сфери впливу,
Сполучені Штати втратять довіру, що глибоко дестабілізує Європу і може переконати
Китай атакувати Тайвань.
***
Russland und Ukraine treffen in Paris für Gespräche zusammen [Росія та
Україна зустрілися в Парижі для переговорів] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 26.01.
– Режим доступу : https://www.diepresse.com/6090562/russland-und-ukraine-treffenin-paris-fuer-gespraeche-zusammen?from%20rss.
Вперше з того часу, як виникла напруженість через масове розміщення
російських військ поблизу України, офіційні представники обох конфліктуючих країн
хочуть зустрітися для переговорів. Зустріч на рівні радників запланована у Парижі.
Франція та Німеччина також візьмуть участь у зустрічі в «нормандському форматі».
***
Will There Be a War Over Ukraine? 13 Putin Watchers Weigh In [Чи буде
війна за Україну? Оцінка Путіна 13 спостерігачами] // POLITICO. – Brussels,
2022.
–
26.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.politico.com/news/magazine/2022/01/26/russia-ukraine-putin-experts00000019.
Експерти вважають, що президент Росії В. Путін прагнув до конфронтації із
Заходом і він її отримав. Дипломатичні зусилля, спрямовані на послаблення кризи,
схоже, застопорилися. За останній місяць В. Путін посилив свою тривалу війну в двох
східних областях України і прискорив масове нарощування російських військ, які
тепер оточують Україну з трьох сторін. Сполучені Штати у відповідь привели тисячі
військових у стан підвищеної готовності, а європейські союзники посилають зброю та
боєприпаси до України та східного флангу НАТО.
***
Атанасова, Мария. Украински дипломат: Малко вероятно е да има
пълномащабна война [Український дипломат: Повномасштабна війна
малоймовірна] / М. Атанасова // Факти. – Sofia, 2022. – 26.01. – Режим доступу :
https://fakti.bg/world/647881-ukrainski-diplomat-malko-veroatno-e-da-imapalnomashtabna-voina.
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За словами посла України в Японії С. Корсунського, не існує шансів початку
тотальної війни, але можливі менші локалізовані конфлікти. Проте С. Корсунський
попередив, що вторгнення Росії в Україну, яка має понад десяток ядерних реакторів,
матиме руйнівні регіональні наслідки для всієї Європи.
***
Anadolija N. Aj. Američka ambasadorica pri UN-u: Ruska invazija na Ukrajinu
otvorila bi Pandorinu kutiju [Посол США в ООН: Вторгнення Росії в Україну
відкриє скриньку Пандори] / N. Aj. Anadolija // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. –
26.01. – Режим доступу :
https://avaz.ba/globus/svijet/712386/americkaambasadorica-pri-un-u-ruska-invazija-na-ukrajinu-otvorila-bi-pandorinu-kutiju.
Постійна представниця США при ООН Л. Т. Грінфілд заявила, що російська
загроза Україні набагато більша, ніж українська проблема і попередила, що можливе
вторгнення Росії «відкриє скриньку Пандори». На пресконференції вона звинуватила
Росію, окрім військових дій, у проведенні кібератак, напіввоєнних дій та кампаній з
дезінформації.
***
¿Qué quiere Rusia de Ucrania? [Чого Росія хоче від України?] // ABC. –
Madrid, 2022. – 26.01. – Режим доступу : https://www.abc.es/internacional/abci-quequiere-rusia-ucrania-nsv-202201251349_noticia.html.
Наприкінці минулого року Росія почала концентрувати війська на кордоні з
Україною. Зараз ситуація вказує на імовірність вторгнення Росії в Україну і
міжнародна спільнота готується до всіх можливих сценаріїв. Росія побоюється, що
НАТО намагається поширити свій вплив на Східну Європу, територію, яка завжди
була в тіні Росії. Загрожуючи вторгненню в Україну, В. Путін, за його словами,
намагатиметься «перешкодити західному військовому істеблішменту анексувати
Україну».
***
Muolo, Mimmo. Ucraina. Tutta la Chiesa con il Papa in preghiera per la pace
[Україна. Вся церква з Папою у молитві за мир] / M. Muolo // Avvenire. – Milano,
2022. – 26.01. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/mondo/pagine/la-chiesa-inpreghiera-per-l-ucraina.
Кардинал-президент Італійської єпископальної конференції Г. Бассетті заявив,
що заклик Папи Римського до молитви за мир в Україні не залишився непочутим. В
італійських церквах будуть особливі молитовні збори. Молитва також збере разом
кардиналів і єпископів, які зібралися в Римі на Постійну раду ЦЄІ.
***
Biden droht Putin mit direkten Sanktionen [Байден погрожує Путіну
прямими санкціями] // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 26.01.
– Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-konflikt-bidendroht-putin-mit-direkten-sanktionen-17752622.html.
Незадовго до переговорів представників України та Росії в Парижі, Німеччина
та Франція також візьмуть участь у переговорах на рівні радників у, так званому,
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«нормандському форматі». Президент США Д. Байден вперше пригрозив ввести
санкції безпосередньо проти президента Росії В. Путіна, якщо Росія вторгнеться в
Україну. Під час переговорів визначать дату, коли Україна буде вести переговори з
лояльними до Кремля сепаратистами про особливий статус Донбасу.
***
Ukraiński dyplomata: Możemy być świadkami lokalnych konfliktów
[Український дипломат: Можемо бути свідками локальних конфліктів] // Do
Rzeczy.
–
Warsaw,
2022.
–
26.01.
–
Режим
доступу
:
https://dorzeczy.pl/opinie/256087/korsunski-ryzyko-wojny-na-pelna-skale-male.html.
Посол України в Японії С. Корсунський заявив, що ризик повномасштабної
війни невеликий, але можуть виникнути локальні конфлікти. С. Корсунський
запевнив, що Україна хоче дипломатичного вирішення нинішньої напруженості з
Росією. С. Корсунський підкреслив, що Україна військово підготовлена до конфлікту
і наголосив, що руйнування енергетичної інфраструктури, ймовірно, торкнеться і
Західної Європи.
***
Malinowski, Przemysław. USA: Rosyjska inwazja na Ukrainę podczas igrzysk w
Pekinie może zdenerwować Chiny [США: вторгнення Росії в Україну під час
Олімпіади в Пекіні може засмутити Китай] / P. Malinowski // Rzeczpospolita. –
Warsaw, 2022. – 26.01. – Режим доступу : https://www.rp.pl/polityka/art19326671usa-rosyjska-inwazja-na-ukraine-podczas-igrzysk-w-pekinie-moze-zdenerwowacchiny.
Заступниця держсекретаря США В. Шерман заявила, що президент Китаю Сі
Цзіньпін «не буде в захваті», якщо Росія вторгнеться в Україну під час зимової
Олімпіади в Пекіні на початку наступного місяця. В. Шерман сказала, що не знає, чи
прийняв президент Росії В. Путін рішення про вторгнення, але ознаки свідчать про те,
що вторгнення може відбутися в середині лютого.
***
Leite, Alfredo. A ameaça fria e a União Europeia [Холодна загроза і
Європейський Союз] / A. Leite // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 26.01. –
Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/opiniao/colunistas/alfredo-leite/detalhe/aameaca-fria-e-a-uniao-europeia?ref Pesquisa_Destaques.
Військові ігри вздовж кордонів України можуть свідчити про те, що світ
стикається з повторенням того, що ми бачили у 2014 р., коли Росія вторглася та взяла
під контроль Кримський півострів. Реальність неоголошеної загрози вторгнення Росії
в Україну може бути складнішою, адже В. Путін не просто загрожує цілісності
України, а хоче залякати Європу.
***
Farwell, James. Will the Ukraine Crisis Spark World War III? [Чи
спричинить українська криза Третю світову війну?] / J. Farwell // National
Interest.
–
Washington,
2022.
–
26.01.
–
Режим
доступу
:
https://nationalinterest.org/feature/will-ukraine-crisis-spark-world-war-iii-199893.
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На шпальтах американського журналу «National Interest» консультант з питань
оборони Д. П. Фарвелл висловив свою думку з приводу російсько-українського
конфлікту. За словами консультанта, цей збройний конфлікт може випадково
перерости у Третю світову війну. Д. П. Фарвелл вважає, що на даний момент ні
Україна, ні Грузія не стануть членами НАТО, але Україна могла б прийняти статус,
подібний до Австрії, яка веде бізнес з усіма сторонами та зберігає свою незалежність.
На думку автора, такий статус не зашкодить Заходу і усуне загрозу, на яку найбільше
скаржиться В. Путін.
***
Herman, Arthur. Who Can Stop Putin? [Хто може зупинити В. Путіна?] / А.
Herman // National Review. – New York, 2022. – 26.01. – Режим доступу :
https://www.nationalreview.com/2022/01/who-can-stop-putin/.
В статті для американського журналу «National Review» історик А. Херман
зазначає, що цього тижня політиків НАТО, Європи та США переслідує питання: хто
може зупинити В. Путіна? На думку історика, В. Путін повинен усвідомити, що
включення України до його імперії не вирішить жодних проблем, а лише створить
нові – і дуже небезпечні – проблеми.
***
Ukrainian leaders assure public Russian invasion not imminent [Українські
лідери запевняють, що вторгнення Росії не неминуче] // Daily Sabah. – Istanbul,
2022.
–
26.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.dailysabah.com/world/europe/ukrainian-leaders-assure-public-russianinvasion-not-imminent.
Міністр оборони України О. Резніков заявив у парламенті країни, що немає
підстав вважати, що Росія вторгнеться найближчим часом, зазначивши, що її війська
ще не сформували те, що він назвав бойовою групою, щоб прорватися через кордон.
Аналітики кажуть, що лідери України розриваються між спробою заспокоїти націю та
забезпеченням достатньої допомоги з боку Заходу у разі вторгнення.
***
Russia threatens retaliation if Ukraine, NATO demands not met [Росія
загрожує заходами у відповідь, якщо її вимоги щодо НАТО та України будуть
відхилені] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 26.01. – Режим доступу :
https://www.dailysabah.com/world/europe/russia-threatens-retaliation-if-ukrainenato-demands-not-met.
Росія загрожує США та їхнім союзникам швидкими «заходами у відповідь»,
якщо її вимоги безпеки щодо НАТО та України будуть відхилені. Міністр
закордонних справ України Д. Кулеба заявив, що Росія сподівається дестабілізувати
Україну, «посіявши паніку», посиливши тиск на фінансову систему України та
розпочавши кібератаки. Президент України В. Зеленський у зверненні до нації сказав,
що Україна «досить сильна, щоб тримати все під контролем та зірвати будь-які
спроби дестабілізації».
***
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Karmanau, Yuras. Ukrainian leaders: Stay calm, Russian invasion not
imminent [Українські лідери: Зберігайте спокій, вторгнення Росії не неминуче] /
Y. Karmanau // Japan today. – Tokyo, 2022. – 26.01. – Режим доступу :
https://japantoday.com/category/world/ukraine-urges-calm-saying-russian-invasionnot-imminent.
У телезверненні до нації Президент України В. Зеленський закликав українців
не панікувати. За його словами, рішення США, Великобританії, Німеччини та Канади
відкликати деяких своїх дипломатів із Києва є частиною складної дипломатичної гри.
Аналітики кажуть, що лідери України розриваються між спробами заспокоїти націю
та забезпеченням достатньої допомоги з боку Заходу у разі вторгнення.
***
Macron will Putin Deeskalationsweg im Ukraine-Konflikt vorschlagen [Е.
Макрон хоче запропонувати В. Путіну шлях деескалації в українському
конфлікті] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 27.01. – Режим доступу :
https://www.diepresse.com/6091569/macron-will-putin-deeskalationsweg-im-ukrainekonflikt-vorschlagen?from rss.
Президент Франції Е. Макрон хоче запропонувати своєму російському колезі
В. Путіну спосіб деескалації конфлікту з Україною. Глави двох держав хочуть
провести телефонну розмову. Е. Макрон бачить розмову як можливість побачити
поточну ситуацію. Він також сподівається на роз’яснення з російської сторони щодо
деяких моментів.
***
Geheimdienste: Moskau lässt Truppen weiter aufmarschieren [Спецслужби:
Москва продовжує розгортати війська] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 27.01. –
Режим доступу : https://www.diepresse.com/6091096/geheimdienste-moskau-laessttruppen-weiter-aufmarschieren?from rss.
Згідно з висновками західних спецслужб, Росія продовжила розгортання військ
на високому рівні. За словами старшого представника розвідки, можна припустити,
що зараз у цьому районі знаходиться від 112 тис. до 120 тис. солдатів. Співробітник
спецслужби не захотів конкретно коментувати питання, скільки ще російських
солдатів може прибути на кордон з Україною. При цьому він наголосив, що
чисельність російських військ у прикордонній зоні з Україною може знову значно
збільшитися в найближчі тижні.
***
Для чего наращивается военная мощь вокруг Украины? [Навіщо
нарощується військова міць навколо України?] // Жэньминь жибао. – Пекін,
2022. – 27.01. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0127/c315199949907.html.
Секретар Ради національної безпеки та оборони України О. Данилов заявив про
те, що ситуація на українсько-російському кордоні залишається складною, але
повністю контрольованою. Президент України В. Зеленський у зверненні до нації
зазначив, що влада країни докладає зусиль для повної деескалації ситуації мирним
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шляхом. Водночас багато аналітиків не виключають можливості розвитку ситуації на
українсько-російському кордоні за силовим сценарієм.
***
G. Nausėda: situaciją dėl Rusijos pajėgų turi spręsti diplomatai, būtina įspėti
Maskvą [Ґ. Науседа: ситуацію щодо російських військ мають вирішити
дипломати, Москву потрібно попередити] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. –
27.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/01/27/news/g-nauseda-situacija-delrusijos-pajegu-turi-spresti-diplomatai-butina-ispeti-maskva-22193883.
Пезидент Литви Ґ. Науседа зазначив, що конфлікт між Україною та Росією слід
вирішувати не за допомогою зброї, а дипломатичними засобами. За його словами,
чим чіткіший меседж, який Захід посилає Росії, тим більшого стримуючого ефекту
можна досягти. За словами президента, дипломати мають говорити дуже чітко,
одноголосно, тому що інша сторона слухає.
***
Schütz, Birger. Russland will nicht verhandeln [Росія не хоче вести
переговори] / B. Schütz // Neues Deutschland. – Berlin, 2022. – 27.01. – Режим
доступу : https://www.nd-aktuell.de/artikel/1160795.ukrainekrise-russland-will-nichtverhandeln.html?sstr ukraine.
За словами автора, розмови про врегулювання українського конфлікту після
безрезультатних зустрічей на вищому рівні Схід-Захід продовжувати правильно.
Автор зазначив, що відродження «нормандського формату» не буде, тому що Мінські
домовленості лише накладають зобов’язання на Україну і не вимагають від Росії
жодних поступок. Цією угодою, вважає автор, Росія хоче дипломатично
нейтралізувати Україну.
***
Stent, Angela. The Putin Doctrine [Доктрина Путіна] / A. Stent // Foreign
Affairs.
–
Washington,
2022.
–
27.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-01-27/putin-doctrine.
На думку директора Центру євразійських, російських та східноєвропейських
досліджень у Джорджтаунському університеті Р. Стент, нинішня криза між Росією та
Україною – це розплата, яку готували 30 років. В. Путін загрожує набагато більш
всеосяжним вторгненням в Україну, ніж анексія Криму та інтервенція на Донбасі.
Експерт вважає, що нинішня криза пов’язана з тим, що Росія перекроює карту після
закінчення холодної війни і намагається відновити свій вплив на половину Європи,
спираючись на те, що вона гарантує власну безпеку.
***
Maçães, Bruno. What Happens Next in Ukraine Could Change Europe Forever
[Те, що станеться далі в Україні, може назавжди змінити Європу] / B. Maçães //
Time.
–
New
York,
2022.
–
27.01.
–
Режим
доступу
:
https://time.com/6143009/ukraine-crisis-change-europe/.
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Колишній держсекретар Португалії у європейських справах Б. Макаєш вважає,
що якщо Вашингтон серйозно ставиться до обмеження російської потужності, йому
слід зосередитись не на тому, що відбудеться після російської атаки, а на тому, щоб
запропонувати Україні інструменти для самозахисту, особливо на початкових етапах
конфлікту, коли завдадуть повітряних і ракетних ударів по критично важливій
інфраструктурі. Міністр оборони України О. Резніков відзначає гостру потребу в
можливостях протиповітряної оборони.
***
Horváth, Gábor. Joe Biden megfenyegette Vlagyimir Putyint, ha az oroszok
támadnak, megváltozna a világ [Джо Байден загрожує Володимиру Путіну, якщо
напад росіян змінить світ] / G. Horváth // Nepszava. – Budapest, 2022. – 27.01. –
Режим доступу : https://www.nepszava.hu/3144558_joe-biden-vlagyimir-putyinoroszorszag-usa-szankcio-tamadas.
Уряд України, якій загрожує війна, намагається заспокоїти настрої громадян.
Західні аналітики кажуть, що ці заяви продиктовані інтересами української
економіки: Київ, наскільки це можливо, намагатиметься підтримувати нормальну
роботу, щоб отримувати іноземну економічну та військову допомогу. Проте російські
війська, що скупчилися на кордоні, становлять цілком реальну загрозу.
***
Gál, Mária. Vlagyimir Putyinnál pattog a labda, az orosz kormánypárt
veszélyes játszmába kezdett [Володимир Путін відбиває м’яч, російська правляча
партія вступає в небезпечну гру] / M. Gál // Nepszava. – Budapest, 2022. – 27.01. –
Режим доступу : https://www.nepszava.hu/3144658_vlagyimir-putyinnal-pattog-alabda-az-orosz-kormanypart-veszelyes-jatszmaba-kezdett.
Лідери сепаратистів на сході України вимагають від Кремля сучасної зброї,
посилаючись на американське озброєння в Україні. Російська політична партія
«Єдина Росія» закликала доставити їм зброю. Відповіді на це поки що немає, але
вимога пропрезидентської партії, на думку автора статті, може означати дві речі: те,
що внутрішньополітичні позиції В. Путіна похитнулися, або те, що російський
президент навмисно нагнітає напруженість через свою партію.
***
České dezinformační weby líčí NATO jako agresora a Rusko jako oběť, ukázala
analýza [Чеські дезінформаційні сайти зображують НАТО як агресора, а Росію як
жертву, показав аналіз] // Aktualne.cz. – Praha, 2022. – 27.01. – Режим доступу :
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/analyza-dezinformacni-weby-nejcasteji-lici-natojako-agresor/r~213bcbd47f6311ecabca0cc47ab5f122/.
Згідно з аналізом, опублікованим Центром тероризму та гібридних загроз МВС
Чехії, зображення західних країн і Північноатлантичного альянсу як агресорів і Росії
як країни, яка лише захищається, є найпоширенішим наративом, який
використовують чеські квазімедіа-сайти у зв’язку з напруженістю на російськоукраїнському кордоні, серед яких чеська версія російського пропагандистського сайту
«Sputnik» займає привілейоване положення.
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***
Isachenkov, Vladimir. U.S. offers no concessions in response to Russia on
Ukraine [США не йдуть на поступки у відповіді Росії щодо України] / V.
Isachenkov // Japan today. – Tokyo, 2022. – 27.01. – Режим доступу :
https://japantoday.com/category/world/U.S.-offers-no-concessions-in-response-toRussia-on-Ukraine.
Радники президентів Росії, України, Франції та Німеччини більше п’яти годин
провели на зустрічі в Парижі у зв’язку з українсько-російським конфліктом.
Адміністрація Д. Байдена та НАТО заявили Росії, що ні США, ні НАТО не підуть на
поступки за основними вимогами Москви щодо врегулювання кризи навколо
України. Представник України, очільник Офісу Президента Украни, А. Єрмак сказав,
що зустріч тривала на кілька годин довше, ніж очікувалося, і ознаменувала перший
реальний прогрес у переговорах з грудня 2019 р.
***
Атанасова, Видка. Премиерът обсъди напрежението около Украйна с
посланиците от Европейския съюз [Прем’єр-міністр обговорив з послами
Європейського Союзу напруженість навколо України] / В. Атанасова // Дневник.
–
Sofia,
2022.
–
28.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.dnevnik.bg/politika/2022/01/28/4307276_premierut_obsudi_naprejenieto_
okolo_ukraina_s/.
Прем’єр-міністр Болгарії К. Петков зустрівся з послами країн-членів
Європейського Союзу. Серед тем зустрічі була тема напруженості на українському
кордоні. Прем’єр-міністр наголосив, що дипломатичні зусилля щодо деескалації
напруженості необхідно продовжувати.
***
Harding, Luke. ‘We don’t have a Titanic here’: Ukraine plays down threat of
Russian invasion [«Титаніка тут у нас немає»: Україна применшує загрозу
російського вторгнення] / L. Harding // The Guardian. – London, 2022. – 28.01. –
Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/jan/28/ukraine-playsdown-threat-of-russian-invasion-volodymyr-zelenskiy.
Президент України В. Зеленський скаржиться, що розмови про війну
викликають паніку у фінансових центрах. Президент вважає, що Велика Британія і
США помиляються, виводячи з Києва неважливий дипломатичний персонал.
В. Зеленський заявив, що добре усвідомлює небезпеку, яку представляють російські
військові, які зібралися на кордоні України. Але, схоже, він не погодився з оцінкою
адміністрації Д. Байдена про те, що російська атака «абсолютно можлива».
***
Geraghty, J. The Biden–Zelensky Phone Call Should Alarm Us [Телефонний
дзвінок Д. Байдена В. Зеленському має насторожити нас] / J. Geraghty // National
Review.
–
New
York,
2022.
–
28.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.nationalreview.com/the-morning-jolt/the-biden-zelensky-phone-callshould-alarm-us/.
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Політичний кореспондент журналу «National Review» Д. Джераті коментує
телефонну розмову між президентом Д. Байденом і Президентом України
В. Зеленським. Автор підкреслює, що український лідер заперечує ризик
повномасштабного російського вторгнення і констатує, що «можливо,
американському президенту варто уникати телефонних розмов з Президентом
України В. Зеленським, бо, здається, нічого доброго з цього не виходить».
***
Patteson, Callie. Zelensky rebukes Western ‘panic’ over Russia invasion fear
after Biden call [В. Зеленський дорікає Заходу за «паніку» через страх перед
вторгненням Росії після дзвінка Д. Байдена] / С. Patteson // New York Post. – New
York, 2022. – 28.01. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/01/28/zelenskyrebukes-western-panic-over-russia-invasion-fear-after-biden-call/.
Президент України В. Зеленський закликав Захід уникати «паніки» перед
обличчям нарощування російських військ на кордоні України. Він зазначив, що йому
відома ситуація у власній країні. Хоча В. Зеленський відмовився виключити
можливість конфлікту, він заперечив неодноразові припущення Вашингтона про те,
що російське вторгнення є «неминучим».
***
„Nem feszültebb az ukrán–orosz helyzet most, mint egy éve volt”
[«Українсько-російська ситуація не більш напружена, ніж рік тому»] // Magyar
Nemzet.
–
Budapest,
2022.
–
28.01.
–
Режим
доступу
:
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/nem-feszultebb-az-ukran-orosz-helyzetmost-mint-egy-eve-volt.
За словами Президента України В. Зеленського, ситуація на кордонах України з
Росією зараз не більш напружена, ніж на початку 2021 р., коли відбулися масштабні
російські військові навчання. Про це глава держави заявив на пресконференції для
іноземних журналістів у Києві. Президент назвав цинічним запрошення від міністра
закордонних справ Росії С. Лаврова відвідати Росію. Він зазначив, що С. Лавров
передбачив, що російська сторона готова вести з ним переговори лише для
покращення двосторонніх відносин, але не для вирішення кризи.
***
Macron és Putyin egyetért az Ukrajna körüli feszültség enyhítésében [Е.
Макрон і В. Путін домовилися послабити напруженість навколо України] //
Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 28.01. – Режим доступу :
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/macron-es-putyin-egyetert-az-ukrajnakoruli-feszultseg-enyhiteseben.
Президент Франції Е. Макрон і президент Росії В. Путін по телефону
домовилися про необхідність пом’якшити напруженість навколо України. Під час
телефонної розмови президенти також домовилися, що Париж і Москва продовжать
дипломатичний діалог у «нормандському форматі» для послаблення напруженості.
***
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Kottász, Zoltán. Oroszországnak mást jelent Ukrajna, mint Amerikának
Afganisztán [Україна означає для Росії щось інше, ніж Афганістан для Америки] /
Z. Kottász // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 28.01. – Режим доступу :
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/oroszorszagnak-mast-jelent-ukrajna-mintamerikanak-afganisztan.
За словами старшого наукового співробітника Інституту закордонних справ і
економіки П. Степпера, навіть якщо американці розуміють, чому Росія вимагає
гарантій безпеки, щоб не допустити вступу колишніх пострадянських країн до НАТО,
Альянс не може прийняти це як основу для переговорів. Генеральний секретар НАТО
Є. Столтенберг підтвердив, що політика відкритих дверей НАТО залишається
головною цінністю і принципом. Експерт вважає, що ситуація в Україні, Грузії та
сусідніх країнах – це питання виживання Росії.
***
Russian ambassador accuses the West of provoking war in Ukraine [Посол
Росії звинуватив Захід у провокуванні війни в Україні] // Herald Sun. –
Melbourne,
2022.
–
29.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/russian-ambassador-accuses-the-westof-provoking-war-in-ukraine/news-story/6f88f04b9b8f78a0ea699a751f7a5294.
Посол Росії в Австралії О. Паловський звинуватив Захід у провокуванні війни в
Україні, назвавши підтримку Києва «небезпечною». На позачерговій пресконференції
О. Паловський заперечив, що нарощування понад 100 тис. російських військових на
кордоні з Україною є підготовкою нової агресії.
***
Rankin, Jennifer. US warns Russia conflict with Ukraine would be ‘horrific’ as
tensions simmer [США попереджають, що конфлікт між Росією та Україною буде
«жахливим», оскільки напруженість закипає] / J. Rankin // The Guardian. –
London,
2022.
–
29.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/29/us-warns-russia-conflict-withukraine-would-be-horrific-as-tensions-simmer.
Високопоставлені чиновники США закликають до дипломатії для вирішення
проблеми нарощування російської армії на кордоні з Україною, заявляючи, що
конфлікт «не неминучий», та буде «жахливим» для обох сторін. Міністр оборони
США Л. Остін сказав, що нарощування російських сил уздовж кордону України
досягло точки, коли у В. Путіна тепер є повний спектр військових варіантів, окрім
повномасштабного вторгнення. Ще є час і простір для дипломатії, додав Л. Остін.
***
Президент Украины положительно оценивает переговоры советников
лидеров «нормандской четверки» [Президент України позитивно оцінює
переговори радників лідерів «нормандської четвірки»] // Жэньминь жибао. –
Пекін,
2022.
–
29.01.
–
Режим
доступу
:
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0129/c31519-9951074.html.
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Президент України В. Зеленський позитивно оцінює переговори радників
лідерів «нормандської четвірки», їх конструктивний характер, а також намір
продовжити змістовні переговори у Берліні. В. Зеленський наголосив, що стійке та
беззастережне припинення вогню на Донбасі може стати основою для наступних
кроків у мирному процесі.
***
Бајден упозорио Зеленског да је скора инвазија Русије врло могућа
[Д. Байден попередив В. Зеленського, що вторгнення Росії дуже можливе] //
Политика.
–
Belgrad,
2022.
–
29.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.politika.rs/scc/clanak/498236/Bajden-upozorio-Zelenskog-da-je-skorainvazija-Rusije-vrlo-moguca.
Між президентом США Д. Байденом і Президентом України В. Зеленським
відбулась розмова. Президенти не дійшли згоди щодо «рівня ризику» російської
атаки. В. Зеленський повторив позицію про те, що загроза з боку Росії все ще
«небезпечна, але неоднозначна» і він не впевнений, чи відбудеться вторгнення.
***
Umutları Türkiye: Temennimiz o ki Başkan Erdoğan iki devletin
cumhurbaşkanını bir araya getirir [Надії Туреччини: Ми сподіваємося, що
президент Р. Т. Ердоган зблизить президентів двох держав] // Star. – Istanbul,
2022. – 29.01. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/politika/umutlari-turkiyetemennimiz-o-ki-baskan-erdogan-iki-devletin-cumhurbaskanini-bir-araya-getirirhaber-1686313/.
Турки-месхетинці, які проживають на Донбасі, сподіваються на посередництво
Туреччини в загостренні української кризи. На думку президента Асоціації турківмесхетян Донецької області С. Ахмедова, президент Туреччини Р. Т. Ердоган стане
посередником в українсько-російській кризі та принесе мир у регіон.
***
Шумов, Тихомир. Марк Мили: Подкрепяме Украйна в усилията й да е
способна да се защитава сама [Марк Міллі: Ми підтримуємо Україну в її спробах
захистити себе] / Т. Шумов // Факти. – Sofia, 2022. – 30.01. – Режим доступу :
https://fakti.bg/world/648931-mark-mili-podkrepame-ukraina-v-usiliata-i-da-esposobna-da-se-zashtitava-sama.
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США провів телефонну
розмову з головнокомандувачем Збройних сил України В. Залужним. Вони
обмінялися оцінками щодо безпекової ситуації у Східній Європі. Була підтверджена
політика США щодо підтримки незалежної України, а також зусиль щодо посилення
її здатності до самооборони.
***
Президенты Украины и Франции обсудили сотрудничество в
«нормандском формате» [Президенти України та Франції обговорили співпрацю
у «нормандському форматі»] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 30.01. – Режим
доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0130/c31519-9951531.html.
211

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
«Україна у відгуках зарубіжної преси»

1–31 січня 2022 р.

Президент України В. Зеленський провів телефонну розмову зі своїм
французьким колегою Е. Макроном, щоб обговорити співпрацю у «нормандському
форматі». Сторони також наголосили на важливості активізації роботи Тристоронньої
контактної групи щодо врегулювання ситуації в Україні для виконання Мінських
домовленостей.
***
Szoszyn, Rusłan. Ołeksij Reznikow, minister obrony Ukrainy: Panika jest dla
nas najgorsza [Олексій Резніков, міністр оборони України: Для нас найгірше
паніка] / R. Szoszyn // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 30.01. – Режим доступу :
https://www.rp.pl/swiat/art32592221-oleksij-reznikow-minister-obrony-ukrainypanika-jest-dla-nas-najgorsza.
Міністр оборони України О. Резніков у великому інтерв’ю «Rzeczpospolita»
стверджує, що концентрація російських військ уздовж українських кордонів, у тому
числі в тимчасово окупованому Криму та частині Донецької та Луганської областей,
кількісно дуже схожа на минулу весну. О. Резніков наголосив, що сьогодні Захід
бачить реальну загрозу і хоче бити в дзвони, а для України, однак, нічого нового в
цьому немає, війна в країні почалася в 2014 р.
УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ
Turkish automative firm Karsan delivers 150 buses to Ukraine [Турецька
автомобілебудівна компанія Karsan поставила в Україну 150 автобусів] // Daily
Sabah.
–
Istanbul,
2022.
–
05.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.dailysabah.com/business/transportation/turkish-automative-firm-karsandelivers-150-buses-to-ukraine.
Турецький виробник автомобілів Karsan у 2021 р. доставив в Україну 150
автобусів, які інтегровані в парк громадського транспорту муніципальної освіти
Харкова. Автобуси виготовлені у рамках угоди на постачання 500 автобусів,
підписаної у квітні 2021 р.
***
Türkiye, Ukrayna’ya teslim etti [Туреччина доставила в Україну] // Star. –
Istanbui, 2022. – 07.01. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/teknoloji/turkiyeukraynaya-teslim-etti-haber-1680576/.
Турецька компанія HAVELSAN оголосила, що система бойового управління
ADVENT експортована в Україну. ADVENT – це система командування та
управління нового покоління, яка відповідає потребам оперативного підходу,
орієнтованого на збройні сили, підтримуваного мережею, замість одного корабля.
***
Kalın, Sullivan discuss Turkey-US ties, security cooperation [Калин та
Салліван обговорили турецько-американські відносини та співпрацю в галузі
безпеки] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 10.01. – Режим доступу :
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/kalin-sullivan-discuss-turkey-us-tiessecurity-cooperation.
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Прессекретар президента Туреччини І. Калин та радник з національної безпеки
США Д. Салліван по телефону обговорили двосторонні політичні та економічні
зв’язки і розвиток співпраці у сфері безпеки. Згідно із заявою Анкари, українська
криза має бути врегульована шляхом діалогу та співпраці і Туреччина готова сприяти
цьому процесу. Наголошено на важливості, яку Туреччина надає захисту
територіальної цілісності України.
***
‘Turkey, Ukraine boost strategic partnership with diplomacy’’ [«Туреччина та
Україна зміцнюють стратегічне партнерство за допомогою дипломатії»] // Daily
Sabah.
–
Istanbul,
2022.
–
13.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-ukraine-boost-strategicpartnership-with-diplomacy.
Туреччина та Україна зміцнюють своє стратегічне партнерство за допомогою
парламентської дипломатії. Заступник міністра закордонних справ Туреччини Я. С.
Киран приймав делегацію парламентської групи дружби Україна-Туреччина,
співголовами якої є Р. Умєров та Р. Грищук та членом якої є кримськотатарський
лідер М. Джемілєв. В лютому в Києві відбудеться 10-а Стратегічна рада високого
рівня між Туреччиною та Україною, у якій, як очікується, візьмуть участь глави
держав.
***
Ukraynalı Milletvekili Umerov: Türkiye’nin teklifini destekliyoruz [Народний
депутат України Р. Умєров: Ми підтримуємо пропозицію Туреччини] // Star. –
Istanbul, 2022. – 13.01. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/ekstra/jaliscokarteli-bunu-da-yapti-ihayla-bomba-yagdirdilar-haber-1682150/.
Представники
депутатської
групи
Верховної
Ради
України
з
міжпарламентських зв’язків з Турецькою Республікою в ході візиту в Анкару
запропонували створити «Кримську платформу» в турецькому парламенті. Про це
повідомив голова делегації, співголова групи з міжпарламентських зв’язків з
Туреччиною Р. Умєров. В ході візиту обговорювалася також загроза подальшої
воєнної агресії Росії проти України.
***
ABD’nin tanksavarları Türk İHA’ların gölgesinde kaldı! Alarma geçtiler
[Протитанкові установки США затьмарили турецькі БПЛА! Вони напоготові] //
Star.
–
Islamabad,
2022.
–
16.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.star.com.tr/ekonomi/turkiyeden-ses-getirecek-jet-yakiti-hamlesi-petrolunyerine-gececek-haber-1682819/.
Ударні дрони Bayraktar TB2, придбані Україною в Туреччині, викликали в Росії
більше занепокоєння, ніж протитанкові ракети Javelin, які США поставили Україні.
Український військовий експерт С. Згурець сказав, що турецький Bayraktar TB2
створює зовсім інші умови для ворогів, що призводить до різкого зростання бойових
можливостей українських військових.
***
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R. T. Erdoganas pakvietė Rusijos ir Ukrainos prezidentus susitikti Turkijoje [Р.
Т. Ердоган запросив президентів Росії та України зустрітися в Туреччині] //
Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 19.01. – Режим доступу :
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/01/19/news/r-t-erdoganas-pakviete-rusijosir-ukrainos-prezidentus-susitikti-turkijoje-22105922.
Президент Туреччини Р. Т. Ердоган запросив російського лідера В. Путіна та
українського лідера В. Зеленського провести зустріч у своїй країні для вирішення
суперечки. Прессекретар Туреччини І. Калин заявив, що Туреччина готова «грати
будь-яку роль у зниженні напруженості між Росією та Україною». І. Калин також
вказав, що найближчими тижнями Р. Т. Ердоган відвідає Україну і проведе
переговори з В. Зеленським.
***
Erdogan warns Russia against invading Ukraine [Р. Т. Ердоган застеріг Росію
від вторгнення в Україну] // The News. – Belgrad, 2022. – 19.01. – Режим доступу :
https://www.thenews.com.pk/print/926277-erdogan-warns-russia-against-invadingukraine.
Президент Туреччини Р. Т. Ердоган застеріг Росію від вторгнення в Україну,
назвавши колишню радянську республіку «потужною» країною з міжнародними
друзями. Постачання Туреччиною бойових безпілотників Україні викликало гнів
Росії. Р. Т. Ердоган заявив, що має намір обговорити зростання напруженості на
кордоні з Україною з президентом Росії В. Путіним.
***
Erdoğan to visit Ukraine in bid to defuse Russia tensions: Kalın [Ердоган
відвідає Україну, щоб розрядити напруженість щодо Росії: Калин] // Daily Sabah.
–
Istanbul,
2022.
–
19.01.
–
Режим
доступу
:
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-to-visit-ukraine-in-bid-todefuse-russia-tensions-kalin.
На онлайнвебінарі під назвою «Напруженість між Росією та Україною: що
поставлено на карту для Європи та НАТО?» прессекретар президента Туреччини Р. Т.
Ердогана І. Калин заявив, що Туреччина готова зіграти свою роль у деескалації
напруженості між Росією та Україною, додавши, що президент Р. Т. Ердоган
вирушить до Києва, щоб провести там переговори з Президентом України
В. Зеленським. Зазначивши, що Туреччина повністю підтримує територіальну
цілісність, політичний суверенітет України, І. Калин сказав, що Анкара закликає
обидві сторони виявляти стриманість та утримуватися від будь-якого військового
втручання.
***
Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesi önemli açıklama: Türkiye her türlü rolü
oynamaya hazır [Важлива заява перед візитом президента Р. Т. Ердогана:
Туреччина готова грати будь-яку роль] // Star. – Istanbul, 2022. – 19.01. – Режим
доступу : https://www.star.com.tr/politika/baskan-erdogan-mujdeyi-verdi-asgariucretin-altinda-kalmasina-gonlumuz-razi-olmadi-haber-1683633/.
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Речник президента Туреччини І. Калин зробив важливі заяви щодо
напруженості між Росією та Україною. Повідомляючи, що президент Р. Т. Ердоган
відвідає Україну і зустрінеться з Президентом України В. Зеленським, І. Калін заявив,
що Туреччина готова відігравати будь-яку роль у розв’язанні російсько-української
напруженості, не хоче жодних військових дій, конфлікту чи війни в Україні чи між
Росією та Україною і повністю підтримує територіальну цілісність, політичний
суверенітет та цілісність України.
***
Erdogan en visite en Ukraine «dans les prochaines semaines» [Р. Т. Ердоган
відвідає Україну «найближчими тижнями»] // Le Figaro. – Paris, 2022. – 19.01. –
Режим доступу : https://www.lefigaro.fr/flash-actu/erdogan-en-visite-en-ukrainedans-les-prochaines-semaines-20220119.
Президент Туреччини Р. Т. Ердоган здійснить візит в Україну «найближчими
тижнями», щоб спробувати послабити зростаюче напруження між Києвом і Москвою.
Президент Р. Т. Ердоган в Україні устрінеться з Президентом України В. Зеленським,
але Туреччина буде залишатися і в тісному контакті з росіянами, щоб уникнути будьяких військових дій, наслідки яких були б значущими та незворотними. Р. Т. Ердоган
також запросив президентів України та Росії до Туреччини для вирішення їхніх
розбіжностей під час зустрічі, адже Туреччина готова відігравати будь-яку роль для
послаблення напруженості.
***
Erbay, Nur Özkan. Turkey’s steps only option to prevent war in the Black Sea
[Кроки Туреччини єдиний варіант запобігання війні в Чорному морі] / N. Ö.
Erbay // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 20.01. – Режим доступу :
https://www.dailysabah.com/politics/news-analysis/turkeys-steps-only-option-toprevent-war-in-the-black-sea.
Автор видання вважає, що Туреччина – єдина країна, яка може покласти край
російсько-українському конфлікту. Туреччина не підтримує позицію Вашингтона про
те, що війна неминуча, а Росія вторгнеться в Україну, яку майже кожен день
повторює Вашингтон. На думку автора статті, головний глухий кут у тому, що, з
одного боку, Росія хоче, щоб Туреччина чинила тиск на Україну щодо дотримування
Мінських угод, а з іншого – відмовляється сама їх виконувати.
***
Semivolos: Türkiye’nin ısrarcı tutumu dengeleri değiştirebilir [І. Семиволос:
Наполягання Туреччини може змінити баланс] // Star. – Istanbul, 2022. – 24.01. –
Режим доступу : https://www.star.com.tr/politika/semivolos-turkiyenin-israrcitutumu-dengeleri-degistirebilir-haber-1684859/.
Звертаючи увагу на важливість візиту президента Туреччини Р. Т. Ердогана до
Києва, керівник Центру близькосхідних досліджень в Україні І. Семиволос сказав, що
Туреччина наполягатиме на мирі, а це означає, що ситуація і баланс можуть
змінитися. Експерт наголосив, що багато чого залежатиме від рішень Туреччини,
НАТО та США.
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***
Turkey ready to host Zelenskyy, Putin to defuse tensions: Erdoğan [Туреччина
готова прийняти у себе Зеленського та Путіна, щоб розрядити напруженість:
Ердоган] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 26.01. – Режим доступу :
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-ready-to-host-zelenskyy-putinto-defuse-tensions-erdogan.
Президент Туреччини Р. Т. Ердоган у телевізійному інтерв’ю підтвердив, що
Туреччина готова допомогти будь-яким можливим способом розрядити напруженість
між Україною та Росією. Турецькі дипломатичні джерела повідомили, що зустріч у
«нормандському форматі» між Україною та Росією відбудуться у Стамбулі. Джерела
наголосили, що позиція Туреччини залишається зрозумілою, а саме – зниження
напруженості, запобігання ескалації та розширення діалогу.
***
Filipenko: Türkiye barışı sağlamak için çok şey yaptı [А. Філіпенко:
Туреччина багато зробила для збереження миру] // Star. – Istanbul, 2022. – 26.01. –
Режим доступу : https://www.star.com.tr/politika/filipenko-turkiye-barisi-saglamakicin-cok-sey-yapti-haber-1685320/.
Експерт Національного інституту стратегічних досліджень України А.
Філіпенко зробив важливі оцінки щодо українсько-російської кризи та
посередницької ролі Туреччини. Він зазначив, що Туреччина є ефективним
регіональним гравцем і вона багато зробила для забезпечення миру щодо російськоукраїнської кризи.
***
Duran, Burhanettin. Turkey’s role in the Ukrainian crisis [Роль Туреччини в
українській кризі] / B. Duran // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 27.01. – Режим
доступу : https://www.dailysabah.com/opinion/columns/turkeys-role-in-the-ukrainiancrisis.
Туреччина залишається серед країн, які покладаються на дипломатію для
зниження напруженості в Україні. Водночас Туреччина хоче, щоб Росія та Україна –
країни, з якими має теплі відносини, – врегулювали «донбаську кризу» шляхом
переговорів. Автор вважає, що Туреччина, яка виступає за мир, стабільність та
співпрацю зі своїми сусідами, має відігравати активну роль на кожному етапі
української кризи, яка, мабуть, триватиме ще довгий час.
УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКІ ВІДНОСИНИ
Szijjártó Péter: Elfogadhatatlan a magyar kisebbség jogainak csorbítása [П.
Сіярто: Порушення прав угорської меншини є неприйнятним] // Magyar Nemzet.
–
Budapest,
2022.
–
01.01.
–
Режим
доступу
:
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/szijjarto-peter-elfogadhatatlan-a-magyarkisebbseg-jogainak-csorbitasa.
Згідно із заявою Міністерства закордонних справ і торгівлі Угорщини, П.
Сіярто на віртуальній зустрічі наголосив, що Угорщина зацікавлена у сильній,
безпечній та демократичній Україні та виступає за територіальну цілісність і
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суверенітет сусідньої країни. Разом з тим, уряд вважає неприйнятним постійне
порушення прав угорської громади, а саме законопроєкт, який практично виключає
подвійних громадян від займання державних посад.
***
„A külpolitikát ma már nem szimbólumok alapján kell folytatni” [«Зовнішня
політика більше не повинна базуватися на символах»] // Magyar Nemzet. –
Budapest,
2022.
–
26.01.
–
Режим
доступу
:
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/a-kulpolitikat-ma-mar-nem-szimbolumokalapjan-kell-folytatni.
Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини П. Сіярто в інтерв’ю для
видання зазначив, що якщо українці не відмовляться від своєї політики щодо меншин,
то це серйозно обмежить здатність угорського уряду надавати будь-яку підтримку
Україні «навіть у цьому конфлікті».
УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКІ ВІДНОСИНИ
La France conseille à ses ressortissants de reporter les voyages non essentiels en
Ukraine [Франція радить своїм громадянам відкласти несуттєві поїздки в
Україну] // L’Obs. – Paris, 2022. – 24.01. – Режим доступу :
https://www.nouvelobs.com/europe/20220124.OBS53619/la-france-conseille-a-sesressortissants-de-reporter-les-voyages-non-essentiels-en-ukraine.html.
Міністерство закордонних справ Франції у своїх оновлених рекомендаціях
щодо подорожей рекомендує відкласти не термінові поїздки в Україну на тлі
ескалації напруженості з сусідньою Росією.
***
Pécresse, Valérie. Valérie Pécresse : «L’intégration de l’Ukraine dans l’OTAN
ne me semble pas une priorité dans une Europe pacifiée et réconciliée» [Валері
Пекресс: «Інтеграція України в НАТО не здається мені пріоритетом у мирній і
примиреній Європі»] / V. Pécresse // Le Monde. – Paris, 2022. – 25.01. – Режим
доступу
:
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/26/valerie-pecresse-lintegration-de-l-ukraine-dans-l-otan-ne-me-semble-pas-une-priorite-dans-une-europepacifiee-et-reconciliee_6111047_3232.html.
Кандидат в президенти Франції від Республіканської партії В. Пекресс у своїй
статті наголосила, що в той час, коли навколо України загострюється напруженість,
між американцями та росіянами точаться дискусії щодо майбутнього безпеки в
Європі без європейців, вона закликає всіх повернутися до конституції «Європи націй»
і провести конференцію з європейської безпеки, яка об’єднає ЄС, Росію та
європейські країни «від Атлантики до Уралу».
УКРАЇНСЬКО-ХОРВАТСЬКІ ВІДНОСИНИ
Zágráb bocsánatot kért Kijevtől az államfő szavai miatt [Загреб вибачився
перед Києвом за свої слова] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 27.01. – Режим
доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/zagrab-bocsanatot-kert-kijevtolaz-allamfo-szavai-miatt.
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Прем’єр-міністр Хорватії А. Пленкович вибачився перед Україною після того,
як президент З. Миланович заявив, що Україна є однією з найбільш корумпованих
країн у світі і Хорватія виведе свої війська в разі ескалації українсько-російського
конфлікту. Однак пізніше в Міноборони Хорватії підтвердили, що жоден з їхніх
військових наразі не дислокується в Україні.
УКРАЇНСЬКО-ЯПОНСЬКІ ВІДНОСИНИ
Ukraine envoy wants Japan to do more to ease tensions [Посол України хоче,
щоб Японія зробила більше задля зниження напруженості] // Japan today. –
Tokyo,
2022.
–
27.01.
–
Режим
доступу
:
https://japantoday.com/category/politics/Ukraine-envoy-wants-Japan-to-do-more-toease-tensions.
Посол України в Японії С. Корсунський заявив на пресконференції в
Японському клубі іноземних кореспондентів у Токіо, що очікує, що Японія
приєднається до зусиль «Великої сімки» промислово розвинених країн для вирішення
питання, щоб уникнути військової конфронтації та підтримати демократичний
розвиток України мирним шляхом.
***
Japan to move some embassy staff from Ukraine [Японія відкличе частину
співробітників посольства з України] // Japan today. – Tokyo, 2022. – 30.01. –
Режим доступу : https://japantoday.com/category/politics/japan-to-move-someembassy-staff-from-ukraine-amid-tensions.
Японія планує відкликати частину співробітників свого посольства з України
на тлі загострення напруженості у відносинах східноєвропейської країни з Росією.
Міністерство закордонних справ Японії застерегло від поїздок в Україну з будь-якою
метою і закликало приблизно 250 громадян Японії, які мешкають в Україні, покинути
країну.
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