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Офіційна діяльність Президента України 

Під головуванням Володимира Зеленського відбулося засідання 

Ставки Верховного Головнокомандувача (Президент України Володимир 

Зеленський). 

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове 

засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. 

Керівництво Збройних Сил та командувачі військ оперативних 

напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті. Окрему увагу члени 

Ставки приділили позиціям сил оборони на Бахмутському напрямку та 

забезпеченню їх необхідним озброєнням і боєприпасами. 

Також було заслухано інформацію від розвідки щодо можливих дій 

ворога найближчим часом. 

Крім того, учасники засідання розглянули питання щодо кандидатур 

для призначення на посади голів обласних військових адміністрацій у низці 

регіонів. 

 

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням 

до українського народу (Президент України Володимир Зеленський). 

Президент України Володимир Зеленський: 

(…). Сьогодні провів чергове засідання Ставки. Багато питань. 

Ключове – дії на передовій. На Донеччині та інших напрямках. Особлива 

увага – Бахмуту. Нашому захисту. Спробам окупанта оточити місто й 

зламати там оборону. Протидіємо. 

Я дякую кожному воїну, який своєю стійкістю забезпечує протидію! 

Окремо сьогодні відзначу бійців 54-ї та 93-ї окремих механізованих 

бригад, 15-го окремого батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади. Дякую 

вам, воїни, за вашу хоробрість та незламність! За дуже потрібну Україні 

стійкість. 

Розглянули сьогодні на Ставці також забезпечення наших воїнів 

боєприпасами. Артилерія – це один з ключових факторів. Доповідали, як 

завжди, Головнокомандувач, командувачі напрямків. Керівник розвідки 

доповів щодо актуальних планів окупанта. 

Також посилюємо наші управлінські позиції. У низці регіонів – 

прикордонних особливо та прифронтових – призначаємо керівників із 

воєнним досвідом. Тих, хто може проявити себе найбільш ефективно в 

захисті від наявних зараз загроз. Про кожне таке рішення буду інформувати. 

Загалом варто відзначити, що ми будемо поєднувати здобутий нашими 

людьми досвід захисту України – воєнний досвід – із конкретною 

управлінською роботою на посадах у місцевій та центральній владі. 

Заслухав сьогодні доповіді щодо ситуації в Одесі, ситуації в області – 

те, що стосується ліквідації наслідків енергоаварії. Працюють усі служби, всі 

посадові особи, всі залучені. 

https://www.president.gov.ua/news/pid-golovuvannyam-volodimira-zelenskogo-vidbulosya-zasidanny-80809
https://www.president.gov.ua/news/pid-golovuvannyam-volodimira-zelenskogo-vidbulosya-zasidanny-80809
https://www.president.gov.ua/news/horosha-motivaciya-plyus-horosha-pidgotovka-dorivnyuye-mozhl-80817
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Ремонтні роботи вже дали частину необхідного результату, є 

постачання генераторів та енергетичного обладнання в область і місто. 

Станом на цей час у значній частині Одеського регіону є відключення. 

Ми робимо все, щоб дати людям електрику. Ще раз дякую кожному й 

кожній, хто залучений до цієї роботи. 

Сьогодні дуже сумні новини з Туреччини й з території Сирії. Там 

стався потужний землетрус. Багато загиблих. Тисячі будинків зруйновані. 

Мої щирі співчуття пану Президенту Туреччини Ердогану, а також тим 

у сирійському суспільстві, хто втратив близьких, хто втратив дім. 

Україна негайно відгукнулася й запропонувала Туреччині підтримку у 

проведенні відповідної рятувальної операції. 

І ще одне. 

Триває формування нових бригад Національної гвардії, поліції, 

прикордонників – Гвардії наступу. Початок сильний. Продовження буде. Я 

дякую всім, хто проявив інтерес до формування бригад. Дякую всім, хто 

подає заявки! 

Хороша мотивація плюс хороша підготовка дорівнює можливості 

наших сил оборони й безпеки повернути Україні своє. 

Слава всім, хто воює за Україну! Слава кожному й кожній, хто працює 

заради нашої держави! Слава всім, хто допомагає! 

Сьогодні, до речі, маємо дуже вагоме рішення від Норвегії. 

Пʼятирічний пакет допомоги нашій державі – 75 мільярдів норвезьких крон. 

Це дуже-дуже вагомий внесок у нашу перемогу, яку ми готуємо. 

Спільну перемогу всіх, хто дійсно цінує свободу та цінує життя. 

Дякую всім норвежцям та особисто пану Прем’єр-міністру! (…). 

 

За поданням Володимира Зеленського Верховна Рада призначила 

Василя Малюка головою Служби безпеки України (Президент України 

Володимир Зеленський). 

За поданням Президента України Володимира Зеленського Верховна 

Рада призначила на посаду голови Служби безпеки Василя Малюка, який до 

цього був тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ. Відповідне 

рішення підтримали 324 народних депутати.  

Представляючи на пленарному засіданні парламенту подання про 

призначення Василя Малюка, Глава держави наголосив, що саме такі 

призначення відповідають сенсу й завданням поточного періоду війни з 

Росією. 

Володимир Зеленський зазначив, що Василь Малюк – бойовий офіцер, 

який із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, 

віддано та професійно виконує свою роботу. 

Президент України Володимир Зеленський: 

За час фактичного керівництва СБУ Василь Малюк довів, що Служба 

безпеки може бути такою, якою її хоче бачити народ України. 

https://www.president.gov.ua/news/za-podannyam-volodimira-zelenskogo-verhovna-rada-priznachila-80821
https://www.president.gov.ua/news/za-podannyam-volodimira-zelenskogo-verhovna-rada-priznachila-80821
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За його словами, СБУ здійснює справді успішні й часто унікальні 

спеціальні операції.  

Президент України Володимир Зеленський: 

Деякі з цих операцій допомогли змінити картину війни на нашу 

користь. Колаборанти на окупованих територіях зрозуміли, що їм не втекти 

від правосуддя, і це також один зі здобутків нашої СБУ. 

Володимир Зеленський наголосив, що було завдано ударів і по 

внутрішньому ворогу, які відображені в рішеннях Ради національної безпеки 

і оборони, в основі яких – матеріали СБУ. 

Президент України Володимир Зеленський: 

Вдалося побудувати систему захисту України від ворожих спеціальних 

операцій та систему протидії російським спецслужбам. У цьому є вагома 

заслуга особисто Василя Малюка. (…).  

Виступаючи перед народними депутатами, Василь Малюк зі свого боку 

зазначив, що чудово розуміє свою відповідальність та рівень загроз, які 

постали перед батьківщиною. 

Він наголосив, що під час війни бійці СБУ залучені до серйозних 

спецоперацій і присутні в найгарячіших точках. 

Голова Служби Безпеки України Василь Малюк: 

Усі процеси, що стосуються діяльності СБУ, відпрацьовані. Перше й 

найголовніше – виконуємо доручення Президента й змінюємо підходи до 

роботи. Не просто стримуємо ворога, а працюємо на випередження. 

За словами Василя Малюка, нині триває побудова нової сучасної 

моделі державної безпеки з урахуванням досвіду війни, закладається 

фундамент для подальшої реформи СБУ. 

Він також наголосив, що сьогодні в діяльності Служби безпеки 

особливий акцент зроблено на боротьбі з колаборантами, поплічниками 

ворога та зрадниками на всіх рівнях.  

Василь Малюк запевнив, що на посаді голови Служби безпеки зробить 

усе для перемоги України. 

 

Президент України провів телефонну розмову з Президентом 

Турецької Республіки (Президент України Володимир Зеленський). 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з 

Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої 

висловив співчуття у зв’язку зі страшною трагедією. 

Український лідер повідомив турецькому колезі, що він ухвалив 

рішення про надання гуманітарної допомоги Турецькій Республіці з метою 

сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в країні 

внаслідок землетрусів. 

Володимир Зеленський поінформував, що на допомогу народу 

Туреччини вирушив загін українських рятувальників та відправлено 

необхідну техніку. 

 

https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-telefonnu-rozmovu-z-prezidentom-tu-80825
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Президент України Володимир Зеленський: 

Українські фахівці мають відповідний досвід у подоланні наслідків 

природних катастроф та прибудуть до постраждалих регіонів у найкоротший 

час. Вони допомагатимуть з усім спектром робіт із ліквідації наслідків 

землетрусу. 

 

Глава держави зустрівся з федеральним міністром оборони 

Німеччини (Президент України Володимир Зеленський). 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із 

новопризначеним федеральним міністром оборони Німеччини Борисом 

Пісторіусом, який перебуває в Україні з візитом. 

Вітаючи очільника німецького оборонного відомства в Києві, Глава 

держави подякував йому за те, що перший закордонний візит він здійснює 

саме в Україну. (…). 

Глава держави окремо відзначив довгоочікуване рішення ФРН про 

постачання Україні бойових танків Leopard та надання дозволу на їх 

передачу нашій державі третіми країнами, що відкриває шлях до створення 

міжнародної танкової коаліції. 

Президент України Володимир Зеленський: 

Нещодавні рішення щодо танкової коаліції й ініціатива від 

європейських друзів у співпраці з нашим Міністерством оборони – вона 

справді може дати нам не переваги, але паритетність на полі бою. Треба 

розуміти, що це залежить від часу, від кількості й від сучасності техніки 

танкової коаліції. 

Президент поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та 

першочергові оборонні потреби України в умовах ескалації Росією 

загарбницької війни. 

Президент України Володимир Зеленський: 

І авжеж пріоритет, над яким ми продовжуватимемо працювати, – це 

стійкість нашої армії. Сьогодні це найголовніший виклик. 

Володимир Зеленський акцентував: щоб забезпечити ефективну відсіч 

під час нової фази російської агресії, захистити цивільне населення, 

українські міста та енергетичні мережі, необхідно, аби Україна якнайшвидше 

отримала увесь необхідний комплекс озброєння та військової техніки. Було 

також розглянуто низку практичних кроків із посилення захисту 

українського неба та зміцнення оборонних спроможностей України за 

підтримки Німеччини. 

Під час зустрічі окремо обговорили важливість реалізації української 

формули миру для відновлення миру й стабільності у Європі та світі, а також 

роль Німеччини в цьому процесі. 

 

Президент обговорив з амбасадорами платформи United24 Еліною 

Світоліною та Мішелем Хазанавічусом напрям «Відбудова України» 

(Президент України Володимир Зеленський). 

https://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-zustrivsya-z-federalnim-ministrom-oboroni-nim-80829
https://www.president.gov.ua/news/prezident-obgovoriv-z-ambasadorami-platformi-united24-elinoy-80873
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Французький кінорежисер Мішель Хазанавічус долучився до команди 

амбасадорів фандрейзингової платформи United24, заснованої Президентом 

Володимиром Зеленським. Разом з українською тенісисткою Еліною 

Світоліною кінорежисер опікуватиметься напрямом «Відбудова України». 

Під час зустрічі в Офісі Президента у вівторок Володимир Зеленський 

привітав кінорежисера в команді United24 та подякував амбасадорам за 

допомогу українцям у важкі часи.  

Президент України Володимир Зеленський: 

Дякую вам обом за проекти, які вже були реалізовані, та за готовність 

підтримувати напрям «Відбудова України». Я знаю, що ви вже багато 

зробили. Повернути українцям житло – важлива й дуже потрібна місія. 

Амбасадори розповіли Володимиру Зеленському про відвідання Бучі та 

Ірпеня на Київщині, які зазнали масштабних руйнувань унаслідок російської 

агресії. Еліна Світоліна та Мішель Хазанавічус поспілкувалися з 

мешканцями житлових будинків, над відновленням яких вони взяли 

патронат. 

Українська тенісистка Еліна Світоліна: 

Ми були сьогодні в Ірпені та Бучі. Ми пройшлися вулицями й 

побачили, що сталося з цими містами, з людьми, які живуть там. Емоційно це 

було дуже важко. 

Титулована тенісистка також поділилася враженнями після візиту до 

пологового будинку, у якому встановили генератор, придбаний у межах 

кампанії #LightUpUkraine. 

Мішель Хазанавічус зазначив, що в Ірпені та Бучі він побачив реальну 

картину страшних подій, які тут відбулися. Але водночас надихнувся 

стійкістю українців. 

Кінорежисер Мішель Хазанавічус: 

Я мав змогу подивитися їм у вічі – вони випромінюють міць і 

сміливість. 

Мішель Хазанавічус та Еліна Світоліна підтримуватимуть збір коштів 

на відновлення двох багатоквартирних будинків в Ірпені. Режисер зробив 

перший внесок на відбудову зруйнованої російськими окупантами 

багатоповерхівки на вулиці Давидчука, 42. Еліна Світоліна збиратиме кошти 

на відновлення житлового комплексу на вулиці Київській, 53. 

 

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням 

до українського народу (Президент України Володимир Зеленський). 

Президент України Володимир Зеленський: 

(…). Звітую про цей день – черговий день нашої оборони. 

Перше. Верховна Рада України за моїм поданням затвердила нового 

очільника Служби безпеки України. Вважаю саме такий пройдений шлях 

призначення на посаду сигналом для всіх державних посадовців і 

працівників наших правоохоронних органів. 

https://www.president.gov.ua/news/vsi-vorozhi-scenariyi-opracovuyemo-derzhavu-zahishayemo-zver-80833
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(…). Дякую народним депутатам України за позитивне голосування 

щодо кандидатури Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ. 

Важливо, що система МВС, яка є елементом загальної системи оборони й 

безпеки, достатньо швидко отримала керівника, який пройшов разом з усіма 

шлях захисту нашої держави з перших хвилин повномасштабного 

вторгнення. 

(…). Сьогодні ж традиційно провів кілька нарад із військовими, нараду 

з керівником розвідки. Зберігаємо максимальну увагу на тому, що готують 

окупанти. І на тому, що потрібно нашим воїнам, щоб ефективно протистояти. 

Причому на всіх напрямках. 

Донеччина і схід, де найгарячіше, – я про них згадую щодня в таких 

зверненнях. 

Південь звучить рідше, хоча стратегічне значення цих напрямків не 

менше. 

А зміцнюємо державу по всьому периметру. 

(…). Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які забезпечують 

охорону півночі нашої держави! Суми, Чернігів, Київ, Житомирщина, 

Волинь. Оперативно-стратегічне угруповання «Північ». 

Кожен напрямок має значення. Всі ворожі сценарії опрацьовуємо. 

Державу захищаємо. 

(…). Говорив із Президентом Туреччини Ердоганом. Висловив 

співчуття. Розказав про наші кроки на допомогу турецькому народу, щоб 

пройти це важке випробування. 

Українські рятувальники вже вирушили в Туреччину, щоб посилити 

рятувальну операцію після землетрусів. Сподіваюся, вдасться зберегти життя 

якнайбільшій кількості людей. (…). 

 

Про надання гуманітарної допомоги Турецькій Республіці: Указ 

Президента України №61/2023 (Президент України Володимир 

Зеленський). 

З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що 

склалася в Турецькій Республіці внаслідок землетрусу, відповідно до статті 

10 Закону України «Про гуманітарну допомогу» постановляю: 

1. Надати гуманітарну допомогу Турецькій Республіці. 

2. Кабінету Міністрів України забезпечити надання гуманітарної 

допомоги Турецькій Республіці. (…). 

 

Про відзначення державними нагородами України: Указ 

Президента України №62/2023 (Президент України Володимир 

Зеленський). 

(текст Указу та повний список нагороджених – наприкінці збірника 

у Додатку 1). 

 

https://www.president.gov.ua/documents/612023-45717
https://www.president.gov.ua/documents/612023-45717
https://www.president.gov.ua/documents/622023-45725
https://www.president.gov.ua/documents/622023-45725
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Про відзначення державними нагородами України: Указ 

Президента України №63/2023 (Президент України Володимир 

Зеленський). 

(текст Указу та повний список нагороджених – наприкінці збірника 

у Додатку 2). 

 

Про утворення військової адміністрації: Указ Президента України 

№69/2023 (Президент України Володимир Зеленський). 

На виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану» 

постановляю: 

1. Утворити Чернігівську міську військову адміністрацію 

Чернігівського району Чернігівської області. 

2. Генеральному штабу Збройних Сил України, Чернігівській обласній 

державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану» заходи, пов'язані з утворенням військової 

адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу. (…). 

 

У Лондоні Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром 

Великої Британії (Президент України Володимир Зеленський). 

У межах візиту до Великої Британії Президент України Володимир 

Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші 

Сунаком. 

Глава держави висловив подяку британському народу та особисто Ріші 

Сунаку за всебічну підтримку України в протидії російській агресії. Він 

наголосив, що Сполучене Королівство є нашим надійним партнером і 

другом, який став одним зі світових лідерів у допомозі Українській державі. 

Президент України Володимир Зеленський: 

Дякую за зусилля щодо зміцнення обороноздатності України, за надану 

гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, 

за підтримку українців, які вимушено покинули свої домівки через російську 

війну. 

Президент поінформував Прем’єр-міністра Великої Британії про 

ситуацію на фронті та ключові потреби Збройних Сил в озброєнні та 

військовій техніці. Він наголосив на важливості отримання Україною 

необхідної зброї від союзників для того, щоб зупинити російський наступ і 

звільнити всі тимчасово окуповані українські території. 

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Ріші Сунак обговорили 

оборонну співпрацю та весь комплекс питань двостороннього порядку 

денного: реалізацію формули миру, євроатлантичну інтеграцію України, 

майбутню підтримку з боку Великої Британії, можливість залучення 

британської сторони до повоєнної відбудови нашої країни, а також низку 

інших перспективних проектів. 

Окремо обговорювалося питання недопущення російських і 

білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. 

https://www.president.gov.ua/documents/632023-45729
https://www.president.gov.ua/documents/632023-45729
https://www.president.gov.ua/documents/692023-45769
https://www.president.gov.ua/news/u-londoni-prezident-ukrayini-zustrivsya-z-premyer-ministrom-80841
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Президент Володимир Зеленський виступив перед обома палатами 

парламенту Великої Британії (Президент України Володимир Зеленський). 

Президент України Володимир Зеленський: 

(…). Я прибув сюди й стою перед вами від імені хоробрих. Від імені 

наших бійців, які зараз в окопах та під ударами ворожої артилерії. Від імені 

наших зенітників і всіх захисників неба, які оберігають Україну від ворожої 

авіації та ракет. Від імені наших танкістів, які воюють за повернення нашого 

законного кордону. Від імені наших призовників, які зараз проходять 

підготовку, зокрема тут, у Великій Британії, – дякую, Британіє – і які потім 

будуть відправлені на фронт – кваліфіковані, екіпіровані й готові до 

перемоги. 

І від імені кожного батька й кожної матері, які чекають своїх хоробрих 

синів і доньок додому з війни. 

(…). Пане Прем’єр-міністре! Ріші! 

Коли ми з вами сьогодні бачились, я сказав вам, що розкажу у своєму 

виступі в парламенті одну історію. Історію про мої відчуття під час мого 

першого візиту до Лондона як Президента восени 2020 року. 

Була насичена програма. Королівські Високості Вільям і Кетрін. 

Букінгемський палац. Авіаносець британських Королівських Військово-

Морських сил. Вестмінстер. Даунінг-стріт. І, звісно ж, військові кімнати. Там 

є крісло. Відоме крісло Черчилля. 

Працівник музею усміхнувся й запропонував мені тоді сісти в це 

крісло. Крісло, з якого віддавалися військові накази. І запитав, що я 

відчуваю. І я сказав, що, безумовно, щось відчув. 

Лише зараз я знаю, що це було за відчуття. Всі українці його дуже 

добре знають. Це відчуття того, як хоробрість проводить тебе через 

найнеймовірніші труднощі, щоб урешті-решт винагородити тебе перемогою. 

(…). Лондон був із Києвом із першого дня! З перших секунд і хвилин 

повномасштабної війни. 

Британіє, ти почала допомагати, коли світ ще не встиг зрозуміти, як 

реагувати. Борисе, ти об’єднував інших, коли це здавалось абсолютно 

неможливим. Дякую тобі. 

Ви всі тоді показали вашу сміливість і характер. Сильний британський 

характер. 

Ви не поступилися Україною. А отже, ви не поступилися своїми 

ідеалами. А отже, ви не поступилися духом цих великих островів. (…). 

(…). Сполучене Королівство разом із нами йде до найважливішої 

перемоги за час нашого життя. Це буде перемога над самою ідеєю війни. 

Після нашої з вами перемоги будь-який агресор – незалежно від 

розмірів – знатиме, що на нього чекає, якщо він посягне на міжнародний 

правопорядок. 

Будь-який агресор, який спробує посунути кордони силою. Який 

нестиме руйнування й смерть іншим народам. Який спробує подовжити свою 

https://www.president.gov.ua/news/bojovi-litaki-dlya-ukrayini-krila-dlya-svobodi-vistup-prezid-80857
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диктатуру завдяки чужій крові у злочинних і неспровокованих війнах, як це 

робить Кремль. Будь-який агресор програє. 

(…). Ми вже досягли значних результатів. І ми повинні докласти всіх 

зусиль, щоб перетворити наші досягнення на фундамент майбутньої 

архітектури глобальної безпеки. 

Світ потребує вашого, Британіє, лідерства так само, як він потребує 

української хоробрості. 

(…). Найважливіше, що разом із G7 ми створили коаліцію цінностей. 

Коаліцію, яка захищає світовий порядок, заснований на правилах, і права 

людини. 

Коаліцію, яка спрацює так, що у світі з часом просто не залишиться 

«сірих» зон, у яких життя людини не має значення. 

Щоб так і було, має бути справедливість. 

Кожен, хто інвестує в терор, повинен за це відповідати. Кожен, хто 

інвестує в насильство, повинен відшкодувати збитки тим, хто постраждав від 

терору, агресії чи інших форм державного насильства. 

На таких принципах базуються наші пропозиції про створення 

спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та 

спеціального компенсаційного механізму, який відшкодує збитки від війни за 

рахунок російських активів. 

Справедливість – це один із десяти елементів нашої формули миру, яку 

запропонувала Україна й підтримала Британія. Я дякую вам за вашу 

готовність застосувати формулу! 

(…). Сьогодні я матиму честь зустрітися з Його Величністю Королем. 

Для мене це буде справді особливий момент. Зокрема тому, що я передам 

йому від усіх українців слова подяки за підтримку, яку Його Величність 

надавав їм, коли ще був Принцом Уельським. 

Я також маю намір сказати йому дещо дуже важливе для майбутнього 

не лише України, а й для майбутнього Європи. У Великій Британії Король – 

пілот Військово-Повітряних сил. А в Україні сьогодні кожен пілот 

Військово-Повітряних сил – це король для нас, для наших сімей.  

Бо їх так мало, вони такі цінні, що ми, піддані наших королів, робимо 

все можливе й неможливе, щоб світ забезпечив нас сучасними літаками, щоб 

розширити можливості й захистити пілотів, які захищатимуть нас. 

Я пишаюся нашими Повітряними силами. І я привіз подарунок від них 

вам, Британіє. Відкрийте, будь ласка. Я поясню. Це шолом справжнього 

українського пілота. Він один із найуспішніших наших асів. І він один із 

наших королів. А на шоломі напис: «Ми маємо свободу. Дайте нам крила, 

щоб захистити її». 

Я вірю, що цей символ допоможе нам сформувати нашу наступну 

коаліцію – коаліцію літаків. 

Звертаюся до вас і світу з простими, але дуже важливими словами. 

Бойові літаки – для України! Крила – для свободи! (…).  
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У межах візиту до Великої Британії Володимир Зеленський 

зустрівся з Королем Чарльзом ІІІ (Президент України Володимир 

Зеленський). 

Під час візиту до Великої Британії Президент України Володимир 

Зеленський був прийнятий Королем Сполученого Королівства Великої 

Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ. 

Ця зустріч стала першою аудієнцією Глави Української держави у 

британського монарха за всю історію українсько-британських відносин. 

Володимир Зеленський привітав Короля Чарльза ІІІ з нещодавнім 

сходженням на престол і побажав миру й процвітання британському 

народові. 

Президент України також висловив подяку британцям та уряду Його 

Величності й наголосив на тому, що Сполучене Королівство є одним із 

найближчих і найважливіших союзників України. 

 

Президент ознайомився з підготовкою українських захисників на 

британській військовій базі (Президент України Володимир Зеленський). 

У межах візиту до Великої Британії Президент України Володимир 

Зеленський разом із Прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші 

Сунаком відвідав військову базу Bovington Camp, на якій відбувається 

підготовка українських військовослужбовців. 

Глава держави ознайомився з навчанням українських екіпажів на 

британському основному бойовому танку Challenger та іншій броньованій 

техніці. Президентові продемонстрували практичні елементи тренувального 

курсу. 

Володимир Зеленський також поспілкувався з військовими та 

командуванням бази. 

Президент України Володимир Зеленський: 

Я побачив, що хлопці готові навчатися швидко. Наші 

військовослужбовці проявляють старанність і поспішають якнайшвидше 

опанувати нові навички, щоб повернутися додому й використати все, чого 

навчилися, для звільнення нашої території. Бачу, що тут є все необхідне для 

цього, зокрема й потужні танки. Саме такі, як нам потрібні. І ми робимо все, 

щоб вони так само швидко з’явилися на полі бою. 

Президент вручив українським військовослужбовцям державні 

нагороди. Зокрема, орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За 

мужність» ІІІ ступеня й медалями «За військову службу Україні» були 

відзначені танкісти, десантники та механіки ЗСУ. 

 

Україна й Велика Британія разом пройдуть увесь шлях до нашої 

спільної перемоги – Володимир Зеленський за результатами переговорів 

із Ріші Сунаком (Президент України Володимир Зеленський). 

Україна та Велика Британія стають справжніми союзниками, що 

зафіксовано в підписаній сьогодні Декларації єдності. Про це заявив 

https://www.president.gov.ua/news/u-mezhah-vizitu-do-velikoyi-britaniyi-volodimir-zelenskij-zu-80853
https://www.president.gov.ua/news/u-mezhah-vizitu-do-velikoyi-britaniyi-volodimir-zelenskij-zu-80853
https://www.president.gov.ua/news/prezident-oznajomivsya-z-pidgotovkoyu-ukrayinskih-zahisnikiv-80861
https://www.president.gov.ua/news/ukrayina-j-velika-britaniya-razom-projdut-uves-shlyah-do-nas-80865
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Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за 

результатами переговорів із британським Прем’єр-міністром Ріші Сунаком 

на військовій базі Bovington Camp. 

Як зазначив Глава держави, переговори з головою британського уряду 

розпочалися в Лондоні з оборонних питань. Цій темі також був присвячений 

виступ Президента України перед британськими парламентарями. 

Завершується візит до Сполученого Королівства також оборонними 

питаннями – на військовій базі, де тренуються українські воїни. 

Президент України Володимир Зеленський: 

Маємо сильний оборонний пакет від Великої Британії. Ми погодили 

потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й 

домовилися почати підготовку українських пілотів. Я вважаю, що це наш 

чіткий сигнал – України й Великої Британії, – що ми разом не лише йдемо, а 

пройдемо весь цей складний шлях до нашої спільної перемоги. 

Глава держави наголосив, що цей візит до Сполученого Королівства 

став надзвичайно результативним. (…).  

Президент України Володимир Зеленський: 

Ми підписали з паном Прем'єр-міністром Декларацію єдності – 

документ, що фіксує принципи нашої взаємодії та взаємопідтримки. 

Союзницької взаємодії та взаємопідтримки. Це новий рівень відносин. 

Також, за його словами, сторони констатували досягнутий рівень 

безпекової, санкційної, політичної та економічної співпраці й визначили, як 

далі зміцнюватимуться позиції двох держав. Крім того, було обговорено 

взаємодію на міжнародних майданчиках. (…).  

Зі свого боку Ріші Сунак зазначив, що для нього великий привілей 

перебувати в цьому місці разом із Президентом України. 

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак: 

Шлях Британії й України чітко означений, коли вже 10 тисяч воїнів 

тренуються тут, у Британії. І буде ще більше. Тисячі бійців зараз навчаються 

керувати танками Challenger, і вони впевнені, що вже скоро зможуть 

проявити себе на полі бою в Україні. 

За його словами, сьогоднішній візит Глави Української держави до 

Сполученого Королівства укотре підкреслює тісні дружні відносини між 

двома країнами. 

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак: 

Ми незмінно залишатимемося поруч із вами. Нам відомий український 

дух і бажання побороти тиранію. Саме тому ми навчаємо й готуємо 

українські війська, щоб вони могли дати відсіч. 

Ріші Сунак також наголосив, що Велика Британія пришвидшує 

постачання в Україну різних видів озброєння. 

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак: 

Зокрема, коли ми говоримо про танки Challenger – вони потрібні вже 

наступного місяця, щоб захищати Україну. 
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Прем’єр-міністр акцентував, що з метою закріплення довгострокової 

співпраці між країнами було підписано Декларацію єдності. 

За його словами, напередодні роковин повномасштабного вторгнення 

Росія має побачити, що її агресія лише зміцнила співпрацю демократичних 

країн і переконала швидше просуватися в наданні допомоги Україні. 

 

Декларація між урядом Сполученого Королівства Великої Британії 

і Північної Ірландії та урядом України (Президент України Володимир 

Зеленський). 

Україна та Сполучене Королівство об’єднані спільною вірою в те, що 

держави мають бути суверенними, демократичними та вільними. 

Неспровоковані напади Росії на Україну з 2014 року та 

повномасштабне російське вторгнення торік призвели до жорстоких 

наслідків для України та її громадян. Вони є атакою на безпеку Європи та 

право людей визначати власне майбутнє. Вони загрожують нашій свободі. 

Наші країни стоять пліч-о-пліч перед лицем цієї агресії. Ми є 

найближчими друзями та найвідданішими партнерами. Натхненні героїзмом і 

стійкістю українського народу, ми єдині як ніколи. У нас спільна мета. 

(…). Сполучене Королівство підтверджує свою непохитну відданість 

суверенітету й територіальній цілісності України в межах її визнаних 

кордонів, а також право України визначати свої безпекові домовленості, 

включно з майбутнім членством у НАТО. 

Збройні Сили України захищають не лише свою територію, а й Статут 

ООН, наші спільні цінності та основні принципи міжнародного права. Наші 

країни рішуче відкидають претензії Росії на «зону впливу» та спроби змінити 

кордони силою. Ми поділяємо цінності суверенітету та самовизначення. Ми 

поділяємо рішучість у тому, що звірства, скоєні Росією, ніколи не мають 

повторитися. 

Військова, гуманітарна та економічна підтримка України Сполученим 

Королівством після вторгнення сягнула майже 4 мільярдів фунтів стерлінгів. 

Сполучене Королівство пишається тим, що є найбільшим постачальником 

військової допомоги Україні після Сполучених Штатів, надавши допомогу 

розміром 2,3 мільярда фунтів стерлінгів у 2022 році. (…).  

Наші країни сповнені рішучості досягти перемоги над російським 

вторгненням та забезпечити справедливий і тривалий мир. 

Україна має право на самозахист. Разом ми збудуємо українські 

Збройні Сили, здатні захистити свою країну та стримати напади. Сполучене 

Королівство співпрацює з Україною, щоб допомогти їй розвинути 

довгострокову надійну структуру Збройних Сил і спроможності, щоб 

повернути окуповані Росією території та створити сили стримування на 

майбутнє. У 2023 році Сполучене Королівство здійснить навчання 

щонайменше вдвічі більшої кількості українських військових, ніж у 2022 

році, і надасть щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової 

допомоги, включно з більш передовими засобами. 

https://www.president.gov.ua/news/deklaraciya-mizh-uryadom-spoluchenogo-korolivstva-velikoyi-b-80893
https://www.president.gov.ua/news/deklaraciya-mizh-uryadom-spoluchenogo-korolivstva-velikoyi-b-80893
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(…). Європа не буде в безпеці, доки не буде відновлено суверенітет 

України та не буде встановлено справедливий мир, із повагою до прав 

України згідно з міжнародним правом і Статутом ООН. Тому Сполучене 

Королівство вітає формулу миру Президента Володимира Зеленського з 

десяти пунктів і підтримує закладені в ній принципи. Сполучене Королівство 

готове відігравати провідну роль у здійсненні конкретних кроків для 

реалізації плану миру. 

Ми продовжуватимемо спільні ініціативи для створення основ для 

справедливого та тривалого миру, зокрема шляхом активізації нашої роботи з 

притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за воєнні злочини, 

звірства та агресію, включно з політичним і військовим керівництвом Росії. 

Сполучене Королівство приєдналося до основної групи країн, які спільно 

працюють над тим, щоб російські лідери, відповідальні за агресію, були 

притягнуті до відповідальності. 

Наші країни будуть прагнути забезпечити безпечне та успішне 

майбутнє України. Сполучене Королівство вітає нещодавній прогрес, 

досягнутий Україною в реформах, а також відданість Президента 

Володимира Зеленського деолігархізації та зміцненню державних інституцій. 

(…). Ми будемо співорганізаторами Конференції з відновлення 

України, яка відбудеться в Лондоні 21 – 22 червня. Ми побудуємо сучасну та 

стійку українську економіку, яка сприятиме посиленню верховенства права, 

боротьбі з корупцією та проведенню реформ. Сполучене Королівство 

прагнутиме полегшити доступ України до фінансової, страхової, технічної та 

іншої інформації Сполученого Королівства. 

Ми також забезпечимо – відповідно до наших правових систем, – щоб 

Росія не мала доступу до активів, які ми заморозили або заблокували, доки 

вона не припинить раз і назавжди порушення суверенітету й територіальної 

цілісності України. Ми будемо використовувати всі законні шляхи, щоб 

забезпечити передачу російських активів для підтримки відновлення України 

відповідно до міжнародного права. 

Ми впевнені, що разом із нашими союзниками та партнерами ми 

переможемо незаконне та неспровоковане вторгнення Росії та побудуємо 

сильнішу Україну, де пануватимуть мир і процвітання. (…). 

 

Треба, щоб Росія чекала наступу України й думала про те, як піти з 

нашої території – Володимир Зеленський (Президент України Володимир 

Зеленський). 

Україні потрібно багато техніки та зброї для того, щоб не перебувати в 

очікуванні російського наступу, а щоб Росія чекала наступу українських 

військ і думала над тим, як виходити з території нашої держави. Про це 

заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками 

ЗМІ на військовій базі Bovington Camp після переговорів із Прем’єр-

міністром Великої Британії Ріші Сунаком. 

 

https://www.president.gov.ua/news/treba-shob-rosiya-chekala-nastupu-ukrayini-j-dumala-pro-te-y-80869
https://www.president.gov.ua/news/treba-shob-rosiya-chekala-nastupu-ukrayini-j-dumala-pro-te-y-80869
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Президент України Володимир Зеленський: 

Щодо того, коли очікувати наступу, то ми живемо в стані війни, і 

думати, коли почнеться наступ… А чи припинявся він? Просто він був іншої 

потужності. Зробімо так, щоб росіяни сиділи й думали, коли почнеться 

український наступ. І думали, як їм виходити з нашої території. 

Відповідаючи на запитання журналістів про те, яка техніка й зброя 

необхідні Україні сьогодні, Президент наголосив, що потреби залежать як від 

ситуації на полі бою на конкретних напрямках, так і від того, що відбувається 

всередині нашої держави. Володимир Зеленський нагадав, що ворог має 

тисячі одиниць броньованої техніки, нехай і радянського виробництва. 

Президент України Володимир Зеленський: 

Звичайно, новітня техніка натовських стандартів, західного зразка 

краща. Але можна мати десять найкращих у світі танків, а проти тебе будуть 

тисячі танків радянського виробництва. У тебе тоді шансів немає. А ми не 

згодні на такий результат, бо в нас немає виходу. Це наша земля, і ми точно 

переможемо. Тому танки, броньована техніка, винищувачі – їм ми приділили 

сьогодні багато часу й зроблено важливий перший крок. 

За його словами, він обговорюватиме ці питання сьогодні й завтра під 

час зустрічей із лідерами європейських країн. 

Президент наголосив, що одним із пріоритетів є далекобійна зброя, і 

він дуже щасливий, що Велика Британія почула потреби України. 

Президент України Володимир Зеленський: 

Я дуже хотів би, щоб і інші держави нас почули. Це дає нам змогу 

відтіснити ворога, щоб навіть у тих містах, які ми деокупували, було життя. 

Щоб там люди могли просто жити. 

Глава держави також нагадав, що Україна бореться із сотнями 

іранських дронів, різних ракет, зокрема балістичних, які б’ють по 

енергетичній мережі та цивільних об’єктах. 

Президент України Володимир Зеленський: 

Тому нам потрібні системи протиповітряної оборони. Ми вдячні 

партнерам, які надають ці системи. Завдяки цьому люди працюють, 

сплачують податки. Ці кошти йдуть як на соціальні послуги, пенсії, зарплати 

вчителям і медикам, так і на заробітні плати військовим. 

Щодо питання надання Україні винищувачів Володимир Зеленський 

зазначив, що під час переговорів почув від Прем’єр-міністра Великої 

Британії сигнал про можливість їх надання. 

Президент України Володимир Зеленський: 

Сьогодні почув від Прем’єр-міністра бажання надати нам літаки. 

Перший крок – офіційно сказав пан Прем’єр-міністр – що ми можемо почати 

навчання наших пілотів. 

Водночас він зауважив, що в цьому питанні не все залежить від волі 

Великої Британії. 

Зі свого боку Ріші Сунак наголосив, що його країна знає про потреби 

України та є одним із лідерів у наданні допомоги. Він нагадав, що танки 
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Challenger будуть на фронті вже за кілька тижнів, і британська сторона 

робить усе, щоб якомога швидше підготувати українських військових для їх 

використання. 

За словами Прем’єр-міністра, під час переговорів із Президентом 

України також обговорювалася тема передачі літаків-винищувачів. 

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак: 

Ми готові все надати, але спочатку мають бути пілоти, готові керувати 

таким складним озброєнням. Тому що коли йдеться про зовсім нові 

винищувачі, для підготовки пілотів потрібно три роки. В Україні вже є 

пілоти винищувачів, але їх все одно потрібно вчити. Це те, що ми 

обговорювали з паном Президентом сьогодні. Питання передачі літаків 

Україні також обговорюється із союзниками. 

 

Володимир Зеленський у Парижі провів зустріч з Еммануелем 

Макроном та Олафом Шольцом (Президент України Володимир 

Зеленський). 

Під час візиту до Франції Президент України Володимир Зеленський 

провів зустріч із Президентом Французької Республіки Еммануелем 

Макроном і Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. 

Спілкуючись із представниками ЗМІ перед початком тристоронніх 

переговорів у Парижі, Глава Української держави акцентував, що Франція й 

Німеччина були поряд з Україною під час повномасштабного російського 

вторгнення, і разом вдалося забезпечити міцну єдність усієї Європи. 

Президент висловив подяку лідеру Франції за рішення про надання 

Україні легких танків, а канцлеру Німеччини – за надання потужної системи 

ППО IRIS-T. Глава держави назвав ці рішення історичними й зауважив, що є 

потенціал для подальшого посилення партнерства. 

Президент України Володимир Зеленський: 

Що раніше Україна зможе отримати потужну далекобійну зброю, 

Еммануелю, що раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки, Олафе, 

що міцнішою буде наша танкова коаліція – я вдячний вам за те, що ви почали 

цей шлях, – то швидше закінчиться ця російська агресія й ми повернемо 

Європі впевнений мир. 

Під час зустрічі сторони розглянули можливості постачання Україні 

необхідної зброї, а також питання продовження економічної, політичної 

підтримки та посилення санкційної політики щодо держави-агресора. 

Крім того, було обговорено реалізацію ініційованої Президентом 

України формули миру, яка здатна забезпечити стійке припинення війни на 

справедливих умовах та з дотриманням норм міжнародного права. 

Еммануель Макрон наголосив, що візит Президента України до 

Франції та зустріч трьох лідерів є символом довіри, яка пов’язує їхні країни. 

Президент Франції Еммануель Макрон: 

Злочин агресії не можна сприймати за жодних обставин. Особливо від 

такої держави, як Росія. Саме тому ми пліч-о-пліч з Україною. Ми 

https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-u-parizhi-proviv-zustrich-z-emmanuelem-m-80877
https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-u-parizhi-proviv-zustrich-z-emmanuelem-m-80877
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налаштовані підтримувати Україну до перемоги й відновлення її законних 

прав. 

Президент Французької Республіки запевнив, що Україна може 

розраховувати на підтримку Франції та інших європейських союзників. 

Федеральний канцлер Німеччини перед початком зустрічі акцентував, 

що із самого початку війни держави-партнери, зокрема Німеччина, надавали 

Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Серед іншого Олаф 

Шольц відзначив посилення системи ППО й постачання нашій країні танків. 

Канцлер висловив переконання, що Україна має отримувати допомогу 

від партнерів доти, поки в цьому буде необхідність. 

Наприкінці зустрічі Еммануель Макрон вручив Володимиру 

Зеленському орден Почесного легіону – найвищу нагороду Франції, яку 

присуджує Президент. 

 

Президент України виступив на спеціальному пленарному 

засіданні Європарламенту (Президент України Володимир Зеленський). 

Президент України Володимир Зеленський: 

(…). Усі ми, європейці, кожен і кожна із сотень мільйонів людей на 

нашому континенті суміщаємо ці два статуси – представників Європи та 

лідерів Європи. У такому суміщенні відображається те, що наша Європа – 

сучасна Європа, мирна Європа – дає світу. European way of life. 

Європейський шлях життя. Європейський спосіб життя. Європейські правила 

життя. 

Коли кожен і кожна мають значення. When the law rules – верховенство 

права. 

Коли держави прагнуть бути соціальними, а суспільства – відкритими. 

Коли різноманіття є цінністю, а цінності різних поєднані справедливою 

рівністю. 

Коли кордони непорушні, але їхній перетин не відчувається. 

Коли люди вірять у завтра й готові вийти на площу, щоб вибороти своє 

завтра. Коли між президентом і протестувальником лише один-єдиний 

бар’єр, і це – чесні вибори. 

Це наша Європа. Такі наші правила. Такий наш way of life. 

І для України it's way home, шлях до свого дому. 

Зараз я тут, щоб захистити шлях додому нашого народу. Усіх 

українців, усіх українок. Різного віку та різних політичних переконань. 

Різного соціального статусу, різного погляду на релігію. Різної особистої 

історії, але однієї з вами усіма європейської історії. 

Ukrainian European way of life намагаються знищити тотальною війною. 

Але для чого? 

Щоб після українського європейського способу життя знищити 

європейський шлях як такий. Для кожного з усіх 27 елементів of the European 

way of life. Двадцяти семи країн Євросоюзу. Ми цього не дозволимо. 

https://www.president.gov.ua/news/ukrayinskij-yevropejskij-sposib-zhittya-rosiya-namagayetsya-80881
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Ця тотальна війна зараз, яка була розв’язана Росією, – вона не лише за 

територію в тій чи іншій частині Європи. 

Її загроза не лише в тому, що є диктатор із шаленими запасами 

радянської зброї та підживленням зброєю від інших диктатур, зокрема від 

іранського режиму. 

Щоб бути здатним вести цю війну, Кремль послідовно, крок за кроком, 

рік за роком знищував те, що ми бачимо в основі нашої з вами Європи. 

Священна цінність людського життя була повністю знищена і в Росії. 

Там для влади ніхто не має значення, окрім тих, хто всередині кремлівських 

стін, їхніх рідних та «гаманців». Всі інші для них, для Кремля, усі 140 

мільйонів громадян – лише тіла, здатні нести зброю – зброю в Україну, 

зброю на полі бою, тримати інших у покорі чи самим бути в покорі. 

Верховенство насильства й покірності – ось rules там замість права. 

Російський режим не лише ненавидить будь-що, будь-яку соціальність і 

будь-яке різноманіття, а й свідомо інвестує у ксенофобію та намагається 

зробити частиною нормальності на нашому континенті все те нелюдське, що 

було в 1930-х та 1940-х роках. 

Але чи це навічно? І це питання для всіх нас. Відповідь – ні! Ні! 

Європо! Ми захищаємося від найбільш антиєвропейської сили 

сучасного світу. Ми захищаємось. Ми, українці, на полі бою разом із вами. 

Я дякую вам за те, що ми захищаємося разом! 

І ми мусимо захиститися! 

І це важливо не лише для держав Європи. Не лише для спільнот 

Європи. 

(…). Доля Європи ніколи не залежала лише від політиків. Не має бути 

такої ілюзії й зараз. 

(…). Я дякую вам, шановні пані та панове депутати, і тобі особисто ще 

раз, Роберто, за те, що своїми рішеннями ви незмінно захищаєте 

європейський спосіб життя. Завжди захищаєте Ukrainian European way of life. 

Ви ухвалювали сміливі рішення та зміцнювали європейську амбіцію 

бути домом справедливості й свободи. 

Я пригадую перші дні повномасштабного вторгнення, коли російська 

амбіція зламати нас і всю Європу ще була зухвалою. Коли російська агресія 

ще тільки починала ламати свої зуби об нашу оборону. 

Європейський парламент уже тоді, 1 березня, на 6-й день 

повномасштабної війни ухвалив резолюцію з підтримкою не просто нашої 

держави, а статусу кандидата на вступ у Євросоюз для нашої держави. 

Це була візія, яка мотивувала нас бути стійкими й залишатися на 

нашому шляху. Дякую. 

(…). Вперше у своїй історії Європейський Союз надає військову 

допомогу такого масштабу. І вперше в історії готує, я вірю, позитивну оцінку 

внутрішніх реформ у європейській країні, яка захищається в цій тотальній 

війні та водночас, воюючи, модернізує свої інституції. 
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(…). Можливо, раніше дехто ще не відчував усю міць європейського 

шляху – European way of life. І тепер ми разом, Україна й країни ЄС, зробили 

нашу міць очевидною. 

Чому це можливо? Бо ми поєднуємо принциповість та енергійність. Ми 

всі рівні в тому, що представляємо Європу, і добросовісні в тому, що кожен є 

лідером Європи у своєму конкретному житті. 

Ми не покладаємося на слова – ми діємо. Ми не пасуємо перед ворогом 

– ми стоїмо. Ми не втрачаємо часу – ми змінюємось і ми змінюємо. 

Європа завжди залишатиметься вільною. Поки ми разом і поки ми 

дбаємо про нашу Європу! 

Дбаємо про European way of life. 

Я дякую всім вам! Я запрошую всіх вас в Україну! (…). 

 

Ми маємо гарантувати безпеку Європи – звернення Президента 

України до учасників спеціального засідання Європейської ради 

(Президент України Володимир Зеленський). 

Президент України Володимир Зеленський: 

(…). Я хочу розказати вам зараз лише про один епізод. Мені здається, 

він важливий. З багатьох епізодів теперішнього життя на нашому континенті. 

Кожен із яких – цих епізодів – задуманий для того, щоб позбавити нас обох 

цих фундаментальних характеристик. Вільно і в об’єднаній Європі. 

Нещодавно я говорив із Президенткою Молдови пані Санду. Я 

поінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці. Детальний 

російський план руйнування політичної ситуації в Молдові. Російський 

документ, який показує, хто, коли та внаслідок яких дій збирався зламати 

Молдову. Зламати демократичний порядок цієї країни та встановити свій 

контроль над нею. 

Я не вагався жодної хвилини, отримавши цей документ і почувши про 

його походження. Я негайно попередив про всі ці загрози. Попередив 

Молдову, щоб захистити. І кожен із вас так би й зробив, кожна з вас. 

Ми не знаємо, чи був у Москві відданий наказ діяти за цим планом 

проти Молдови. Але ми побачили, що вони збираються робити, і ми впізнали 

в цьому саме те, що вони вже намагалися робити проти України та проти 

інших держав, зокрема у Європі. (…). 

Ми з вами, друзі, оберігаємо Європу від режиму, який довів, що в нього 

лише одне прагнення – прагнення знищити свободу Європи й бути 

авторитарним господарем на континенті. 

Так, для цього режиму наш із вами спільний європейський дім – це 

лише простір, лише територія з ресурсами й надбаннями, яку нібито можна 

загарбати або іншим чином поставити під контроль. Щоб вони панували, де 

хочуть, і грабували або експлуатували, що хочуть. 

Агресія, свідоме знущання з народів чи штучно спровоковані кризи... 

Удари російської авіації чи удари російської дезінформації... Російські 

політики чи диверсанти... Російські брудні гроші та корупційні впливи... 

https://www.president.gov.ua/news/mi-mayemo-garantuvati-bezpeku-yevropi-zvernennya-prezidenta-80885
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Намагання зламати політичну чи економічну ситуацію... Атаки ракетами, 

кібератаки... Чи не забагато цього? 

Росія має різний інструментарій. І це інструментарій не лише проти 

України, Молдови, країн Балтії, Польщі чи тих, хто сусідить із Росією. 

Ми бачили це, зокрема, на Балканах. На жаль, ми знову можемо це 

побачити у будь-який момент у будь-якому регіоні Європи, якщо комусь там 

у Москві захочеться скласти черговий протизаконний насильницький або 

загарбницький план. 

План нової агресії – гібридної чи прямої. Чи завжди будемо встигати 

захищатися? І це моє питання. 

Нам усім потрібна швидкість в ухваленні рішень і надійність! 

(…). Тут, у Брюсселі, і загалом у Європейському Союзі кожен може 

відчути вагу двох особистостей. Кожен може зрозуміти, чому всі так 

поважають Робера Шумана і Жана Монне. Зокрема їхнє лідерство творило 

для нас теперішню нашу з вами свободу й дало Європі змогу стати такою 

об’єднаною, як про це дуже довго мріяли. 

Зараз нашій із вами свободі та об’єднаності потрібно додати один 

компонент. Компонент, без якого все інше крихке. 

Цей компонент – безпека. І якщо саме зараз вдасться дати Європі таку 

потрібну безпеку й гарантувати її надійність та довготривалість, то ваші 

прізвища, колеги, будуть в історії Європи поруч із прізвищами Шуман і 

Монне. 

Європейський Союз уже на шляху до такої безпеки! Вже зроблені 

фундаментальні кроки. Але треба пройти увесь цей шлях! (…). 

Я дякую кожному й кожній із вас за те, що протягом цього страшного 

року, коли російська агресивність стала найбільшою, ви незмінно стаєте 

сильнішими. Європа стає міцнішою завдяки вашим діям і рішенням. 

(…). Усе, про що я сказав сьогодні, вже є пунктами нашої формули 

миру або прямо кореспондується з ними. Україна ніколи не прагнула цієї 

війни й будь-якої війни. Україна ніколи не провокувала її й завжди 

намагалася зберегти мир. 

Ви це дуже добре знаєте. Історія це дуже добре знає. Ви знаєте, який 

потенціал у нашої формули і в нашої з вами єдності. Я закликаю вас 

реалізувати цей потенціал на повну! 

Європа є вільною й буде вільною. Європа є об’єднаною. Я впевнений, 

що треба зробити все, щоб Європа була об’єднаною з незалежною Україною, 

із незалежною Молдовою, із незалежною Грузією, незалежними державами 

Балтії, Польщею й усіма державами – іншими членами нашої сучасної 

Європи. 

Ми маємо гарантувати всім державам Європи безпеку! (…). 

 

Європейський Союз буде з Україною до її перемоги, а Україна буде 

в ЄС – Президент після засідання Європейської ради в Брюсселі 

(Президент України Володимир Зеленський). 

https://www.president.gov.ua/news/yevropejskij-soyuz-bude-z-ukrayinoyu-do-yiyi-peremogi-ukrayi-80897
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Європейський Союз має єдність щодо підтримки України, допоки наша 

країна не здобуде перемогу в боротьбі з російським агресором. Про це заявив 

Президент Володимир Зеленський під час спільної з Президентом 

Європейської ради Шарлем Мішелем і Президентом Європейської комісії 

Урсулою фон дер Ляєн зустрічі з представниками ЗМІ після спеціального 

засідання Європейської ради в Брюсселі. 

Володимир Зеленський відзначив символічність того, що на 351-й день 

розв’язаної Росією війни в Брюсселі на честь українського народу та воїнів 

лунав Гімн України й слова підтримки нашої держави, яка бореться за свою 

незалежність і спільну європейську свободу. 

Президент України Володимир Зеленський: 

Це абсолютно справедливо, що Україна традиційно бере участь у 

засіданнях лідерів Європейського Союзу. Українська мова звучить у 

дискусіях президентів і голів урядів ЄС, українська мова звучить у 

Європарламенті. Це вже забезпечено. І ми зробимо це частиною звичної 

європейської практики, коли Україна буде членом Європейського Союзу. 

Президент назвав одним із найголовніших результатів взаємодії 

України з ЄС побудову єдності, зокрема стосовно того, що Європейський 

Союз буде з Україною до її перемоги, а Україна буде в ЄС. 

За словами Глави держави, на засіданні Європейської ради відбулася 

предметна розмова про те, що дає безпеку та захищає життя, гарантує 

стабільність, повертає справедливість, що повністю відповідає і українським, 

і європейським інтересам. 

Володимир Зеленський подякував європейським партнерам за надані 

системи ППО. Водночас він зауважив, що в інтересах України та всієї 

Європи – зробити так, щоб Росія не могла виготовляти нові ракети, постійно 

бити ними по українських містах та інфраструктурі. 

Президент України Володимир Зеленський: 

Тому потрібно робити ще один крок і запроваджувати санкції проти 

всієї ракетної та дронової промисловості Росії, проти тієї частини їхньої IT-

галузі, яка забезпечує російський терор. 

Глава держави акцентував, що його надихають заяви про те, що Європа 

буде з Україною до перемоги. 

Президент України Володимир Зеленський: 

І сьогодні я почув від лідерів деяких держав Європи готовність надати 

необхідну Україні зброю, зокрема бойові літаки. 

(…). Зі свого боку Шарль Мішель наголосив, що наступні тижні в 

Україні будуть вирішальними, тому Європа має демонструвати 

згуртованість. 

Президент Європейської ради висловив переконання, що Україна має 

отримати максимальну кількість зброї, зокрема системи ППО, танки, а також 

іншу військову техніку. 
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Він підтримав українську формулу миру задля додержання норм 

міжнародного права та Статуту ООН, а також ініціативу щодо проведення 

спеціального «саміту заради миру». 

Як наголосив Шарль Мішель, попри війну Україна продовжує 

виконання рекомендацій Європейської комісії, які були надані нашій державі 

при отриманні статусу кандидата на членство в ЄС. 

Президент Європейської ради зазначив, що ЄС продовжуватиме 

санкційний тиск на Росію. Зокрема, триває підготовка 10-го пакету санкцій 

щодо країни-агресора. За словами Шарля Мішеля, ЄС використовуватиме 

інструмент блокування російських активів. 

Президент Європейської ради Шарль Мішель: 

Євросоюз – це Україна. Україна – це Європейський Союз. Європа – 

наш спільний дім. Ми все робитимемо задля цього. 

Урсула фон дер Ляєн зі свого боку висловила переконання, що ЄС має 

продовжувати підтримувати Україну в протистоянні агресору, адже наша 

боротьба – це боротьба за незалежність, демократію та вільну Європу. 

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн: 

Зараз потрібно мобілізуватися для того, щоб захистити європейський 

спосіб життя. Україна – це і є європейський спосіб життя. Ми – єдина родина. 

Члени цієї родини солідарні. Ви можете розраховувати на нашу допомогу, і 

ми будемо надавати вам повну підтримку зараз і в майбутньому, щоб ваш 

народ пройшов цю жахливу війну. 

За її словами, Євросоюз повністю підтримує українську формулу миру 

та працює зі своїми партнерами задля її реалізації. 

Урсула фон дер Ляєн також наголосила: Росія має відповісти за 

кровопролиття, яке вона спричинила. Тож під час підготовки чергового 

пакету санкцій ЄС було взято до уваги матеріали, напрацьовані Україною в 

цьому напрямі. Очікується, що згадані обмеження позбавлять ресурсів 

російську військову машину. 

Крім того, за її словами, триває процес збору доказів воєнних злочинів 

РФ, скоєних на території України, та створення суду задля притягнення всіх 

винних до відповідальності.  

Президент Єврокомісії також високо оцінила кроки України на шляху 

приєднання до ЄС. 

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн: 

Результати вашої роботи продемонстрували, що ви спроможні швидко, 

дуже якісно працювати навіть в умовах війни, коли ви боретеся проти 

агресора. 

Урсула фон дер Ляєн запевнила Володимира Зеленського, що ЄС буде 

поруч з Україною у розбудові європейського майбутнього. 

 

Володимир Зеленський обговорив оборонну підтримку України з 

усіма європейськими лідерами (Президент України Володимир 

Зеленський). 

https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-obgovoriv-oboronnu-pidtrimku-ukrayini-z-80901
https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-obgovoriv-oboronnu-pidtrimku-ukrayini-z-80901
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У продовження контактів щодо посилення української армії Президент 

України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами європейських країн та 

високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та 

безпекової політики. 

Після переговорів із Президентом Франції та канцлером Німеччини, які 

відбулися напередодні, Глава Української держави провів зустрічі з усіма 

іншими лідерами, присутніми на саміті ЄС. 

Президент України розповів колегам про ситуацію на полі бою та 

оборонні потреби України, зокрема щодо бойової авіації, бронетехніки, 

артилерії та ППО. Володимир Зеленський наголосив, що вчасне надання 

необхідної техніки у потрібних обсягах дасть змогу якнайшвидше відновити 

справедливий мир, а також захистити інтереси й цінності Європи. Учасники 

зустрічей обговорили можливість переходу військової промисловості країн 

Європейського Союзу на посилений режим роботи. 

Крім того, Президент України закликав ліквідувати прогалини в 

санкційній політиці проти Росії та пришвидшити створення дієвого 

компенсаційного механізму. 

Володимир Зеленський обговорив із партнерами конкретні кроки щодо 

реалізації формули миру, а також закликав ухвалити рішення про початок 

уже цього року переговорів щодо приєднання України до ЄС. 

 

Президент України у Брюсселі провів зустріч із Королем Бельгії 

Філіпом I (Президент України Володимир Зеленський). 

У Брюсселі відбулася аудієнція Президента України Володимира 

Зеленського у Його Величності Короля Королівства Бельгія Філіпа I. 

Глава Української держави висловив подяку Королю Філіпу, уряду 

Бельгії та всьому бельгійському народові за всебічну підтримку, яка 

надається Україні з перших днів повномасштабного вторгнення держави-

агресора. 

Окремо Президент подякував за допомогу українським громадянам, які 

через російську війну були вимушені тимчасово залишити батьківщину та 

знайшли прихисток у Бельгії. 

Володимир Зеленський також розповів про формулу миру, що 

покликана повернути справедливий мир в Україну. 

Президент передав фрагмент збитого в Україні російського літака Су-

25. Українські пілоти написали на ньому «Разом переможемо». 

 

Володимир Зеленський та Анджей Дуда провели зустріч у Жешуві 

(Президент України Володимир Зеленський). 

Завершуючи низку закордонних візитів, Президент України Володимир 

Зеленський зустрівся з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою у 

польському Жешуві. 

Глава Української держави поінформував колегу про поточний стан 

справ на фронті й прогнози щодо розвитку ситуації у найближчий період. 

https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-u-bryusseli-proviv-zustrich-iz-korolem-be-80905
https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-ta-andzhej-duda-proveli-zustrich-u-zhesh-80909
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Володимир Зеленський розповів про актуальні оборонні потреби України та 

свої кроки щодо зміцнення української армії. 

Лідери обговорили подальшу оборонну співпрацю та спільні 

дипломатичні кроки. 

Володимир Зеленський також розповів про візит до Брюсселя й 

наголосив на важливості старту вже цьогоріч переговорів про вступ нашої 

країни до ЄС. За словами Президента України, це стало б важливою 

мотивацією для українського суспільства та армії, які проходять через важкі 

випробування. 

 

Якщо російських спортсменів допустять до Олімпійських ігор, 

лише питання часу, коли РФ змусить їх підіграти пропаганді війни – 

звернення Президента до учасників саміту міністрів спорту держав-

партнерів (Президент України Володимир Зеленський). 

Президент України Володимир Зеленський: 

Наша команда провела дуже гарний візит до Великої Британії. Потім у 

нас були дуже хороші зустрічі в ЄС і Брюсселі з усіма нашими партнерами. 

Щиро дякую за вашу підтримку та всі ваші слова й вчинки з початку 

повномасштабного вторгнення Росії. Але ми щодня маємо виклики. 

(…). Щойно відбувся черговий ракетний обстріл нашої країни. Такий 

сьогодні в нас ранок. 

Мінімум 65 ракет. Усі – проти цивільної інфраструктури. Це після ночі 

з повітряною тривогою: перед цим ракетним ударом був завданий удар 

убивчими керованими дронами та ракетами. Мішенню для них були 

електростанції й трансформатори. Тобто основа нормального життя людей. 

Енергетика. 

Якби олімпійськими видами спорту були вбивства й ракетні удари, то 

ви знаєте, яка національна збірна взяла б перше місце. 

І не важливо, чи був би в цієї збірної її офіційний прапор – державний 

триколор. Російські терористи використовують різну символіку. 

Російські військові змушували українців на окупованій території нашої 

держави носити пов’язку білого кольору. Нібито, щоб їх не вбили. Але їх 

катували й убивали навіть із цими пов’язками. 

Росія використовує певні літери латиниці на прапорах різних кольорів, 

і всі вони символізують геноцидну ідеологію рашизму, хоч би яким був 

конкретний колір. 

Буває, що російські окупанти знищують нормальне життя взагалі без 

будь-якої символіки – саме так почалася російська агресія. Наш півострів 

Крим був окупований російськими солдатами без будь-якої символіки. 

Тож я хочу запитати у вас: якщо представники держави-терориста 

з’являться на міжнародних спортивних змаганнях чи Олімпійських іграх, то 

хіба матиме значення, що вони там без своєї національної символіки? 

Сама лише присутність представників держави-терориста – це 

маніфестація насильства й беззаконня. 

https://www.president.gov.ua/news/yaksho-rosijskih-sportsmeniv-dopustyat-do-olimpijskih-igor-l-80917
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(…). Я знаю, що ви не хочете допустити спотворення олімпійських 

принципів. 

Це фундаментальна річ для України і, я вірю, для кожної з ваших 

держав – захищати ціннісну основу нормального життя, яке ми з вами 

цінуємо. Мирного життя! Життя, що засновується на повазі до різних людей. 

Російська держава обрала шлях терору, і саме тому їй немає місця в 

цивілізованому світі. 

Росію ізолюють, щоб захиститись. Російську присутність прибирають, 

щоб спонукати до припинення агресії й терору. 

Це самозахист світу – світу, що дбає про свої цінності й захищає життя. 

228 українських спортсменів і тренерів загинули за рік російської 

агресії проти України! 228! 

А скільки російських спортсменів виступили із засудженням терору, 

який розв’язала їхня держава? Фактично немає такого засудження. Хіба 

поодинокі голоси, які швидко згасають. 

Ми знаємо, що багато російських атлетів пов’язані зі спортивними 

клубами російської армії та силових структур. Зокрема спортсмени, які 

претендували на участь у чемпіонатах та Олімпійських іграх. 

Ми знаємо, що багато російських спортсменів мають військове чи інше 

спеціальне звання. 

Ми знаємо, що Росія намагається використати для пропаганди війни 

будь-яку увагу світу до росіян. 

Якщо, не дай боже, олімпійські принципи будуть зруйновані й 

російських спортсменів допустять до якихось змагань чи Олімпійських ігор, 

лише питання часу, коли держава-терорист змусить їх підіграти пропаганді 

війни. 

(…). Кожен із нас знає, що таке олімпійські принципи. Терор і олімпізм 

– це дві протилежності. Їх не можна поєднувати. 

Можливо, хтось хоче «шредеризації» спорту й присутності держави-

терориста в тому чи іншому вигляді на спортивних майданчиках світу. 

Можливо, хтось хоче знехтувати олімпійським духом, щоб, 

маніпулюючи буквою олімпійських принципів, допомогти Росії. 

Але ми з вами мусимо захищати життя. Ми з вами мусимо захищати 

наші цінності. Ми з вами мусимо зупиняти агресію й боротися проти тих, хто 

обирає для себе шлях терору. 

Ми з вами мусимо захищати олімпійський рух. Я вірю, що захистимо! 

Україна почала марафон чесності, і я закликаю вас приєднуватися. 

Поки Росія вбиває й тероризує, представникам держави-терориста не 

місце на спортивних і олімпійських змаганнях. 

І це не перекриєш якоюсь там удаваною нейтральністю чи білим 

прапором. Бо Росія тепер є країною, що все заплямовує кров’ю, навіть білий 

прапор. Це треба визнати. І це треба визнати, зокрема, на рівні Міжнародного 

олімпійського комітету. 
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Чесність потрібна Міжнародному олімпійському комітету. Чесність, 

яку він, на жаль, загубив. Чесність, яка допоможе зупинити російський терор 

і наблизити мир. (…). 

 

Президент провів засідання Ставки Верховного 

Головнокомандувача (Президент України Володимир Зеленський). 

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів чергове 

засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. 

Учасники заслухали інформацію про поточну ситуацію на передовій. 

Окрему увагу приділили захисту українських позицій на Донеччині – в 

районі Бахмута, Вугледара, а також у районі Кремінної на Луганщині та на 

інших ділянках фронту, де тривають активні бойові дії. 

Керівництво розвідки доповіло про дії ворога та його плани на 

найближчу перспективу. 

Також було обговорено забезпечення сил оборони технікою й 

боєприпасами та їх розподіл між угрупованнями. 

Крім того, на засіданні Ставки розглянули ефективність протидії сил 

ППО України сьогоднішній масованій ракетній атаці держави-терориста. 

Було дано необхідні доручення щодо ліквідації наслідків ракетних влучань в 

об’єкти енергетичної інфраструктури. 

Окремо учасники засідання зупинилися на підготовці до проведення 

наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі 

«Рамштайн» з урахуванням домовленостей, досягнутих Президентом 

Володимиром Зеленським під час нещодавніх закордонних візитів. 

 

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням 

до українського народу (Президент України Володимир Зеленський). 

Президент України Володимир Зеленський: 

(…). Хочу підкреслити кілька речей за підсумками цього тижня. 

Сьогодні провів чергове засідання Ставки. Це було насичене засідання. 

Детально розглянули ситуацію на передовій, зокрема на Донеччині – 

Бахмутський та інші найгарячіші напрямки. Важкі напрямки. 

Розглянули на Ставці ситуацію з постачанням зброї, загальну ситуацію 

із захистом держави. 

Уже готуємося до нового «Рамштайну» – зокрема й про це говорили. 

Про нові опції в обороні, які маємо відкрити для України разом із 

партнерами. 

Друге, що важливо за цей тиждень, – наш дипломатичний марафон. 

Лондон, Париж, Брюссель – усюди я говорив цими днями про те, як 

посилити наших воїнів. Є дуже важливі домовленості, і ми отримали хороші 

сигнали. 

Це стосується як далекобійних ракет і танків, так і наступного рівня 

нашої співпраці – бойової авіації. Але над цим треба нам ще попрацювати. 

https://www.president.gov.ua/news/prezident-proviv-zasidannya-stavki-verhovnogo-golovnokomandu-80921
https://www.president.gov.ua/news/dlya-mene-zavzhdi-chest-predstavlyati-ukrayinu-i-ya-pishayus-80925
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Я був дуже радий почути й побачити, що наші хлопці в Британії 

швидко навчаються керувати «Челенджерами». 

Я був дуже радий переконатися, наскільки британці прагнуть, щоб ми 

перемогли. Все це надихає. 

Я вдячний пану Прем’єр-міністру, парламенту Британії й усім 

британцям. І, звичайно, Його Величності Королю. 

Фундаментальна зустріч відбулась у Франції з Президентом Макроном 

і канцлером Шольцом. Ми втрьох провели переговори – і це правильна 

розмова. 

Розкривати її деталі неправильно, але можна сказати, що ми почули 

один одного. Франція – Україну, Німеччина – Україну. Партнери почули 

нашу позицію, наші аргументи. 

Буде більше підтримки. 

І я дякую за це пану Президенту й усім французам, пану канцлеру й 

усім німцям. 

Відчувається це розуміння, що захист України – це захист інтересів і 

наших партнерів. 

Брюссель. Засідання Європейської ради та наш спеціальний формат 

переговорів після засідання. Переговорів із лідерами ЄС не лише в межах 

Євроради, а й у межах спеціальних зустрічей, які відбулися після саміту. 

Загалом я зустрівся з усіма лідерами Євросоюзу. 

А тепер наше спільне завдання – взяти все те, про що ми говорили та 

домовлялися, і трансформувати в конкретне постачання, у конкретні 

документи, у конкретні нові лінії співпраці. 

Третє – Європейський парламент. 

Це було не просто моє звернення як Президента України, це був 

символічний момент. Певний ціннісний підсумок шляху, який ми пройшли у 

відносинах із Євросоюзом. І початок нового етапу. Коли Україна у 

Європейському парламенті, у Європейській Раді та інших інституціях 

Євросоюзу вже не гість чи партнер з-поза меж ЄС. Коли Україна стає 

повноправною частиною Євросоюзу. 

Цього тижня я сказав багато слів вдячності нашим союзникам і 

партнерам – усім, хто нам допомагає. А зараз я хочу сказати слова вдячності 

вам, українці. 

Для мене завжди честь представляти Україну, і я пишаюся нашим 

прекрасним і міцним народом. 

Ви чули й бачили, як вітають Україну. Це те, що зробили ми всі разом. 

Це те, як вітають вас. 

Я пишаюся українською сміливістю. Я пишаюся українською 

незламністю. Я пишаюся українською результативністю. 

Я пишаюся вами всіма, хто воює й працює заради нашої держави! Хто 

підтримує фронт і державу. Дякую всім вам! 
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Звичайно, окремо хочу сьогодні відзначити наших льотчиків, усіх 

наших бійців Повітряних сил, кожного й кожну, хто захищає українське 

небо. 

Поки що, на жаль, ми не можемо збивати всі російські ракети. Але всі 

ті десятки ракет, які збиваємо щоразу під час масованих нальотів, – це 

щоразу сотні врятованих життів і це врятована інфраструктура. Те, що дає 

життя народу. 

Я дякую вам, Повітряні сили! І ми зробимо все, щоб у вас були сучасні 

та ефективні крила! 

Історичні результати для України завжди ближче, ніж може здаватися. 

(…). 

 

Президент відвідав Посольство Туреччини в Україні та вшанував 

пам’ять жертв руйнівного землетрусу (Президент України Володимир 

Зеленський). 

Президент Володимир Зеленський відвідав Посольство Турецької 

Республіки в Україні та вшанував пам’ять загиблих унаслідок руйнівного 

землетрусу в Туреччині. 

Глава держави зробив запис у книзі скорботи й поклав квіти на 

території Посольства. 

Президент України Володимир Зеленський: 

Прийміть найщиріші співчуття від мене особисто та від імені народу 

України. Жахлива трагедія, що в одну мить забрала стільки життів, 

відгукнулася глибоким болем у наших серцях. Розділяємо біль турецького 

народу та допомагаємо у цей важкий час. Вічна пам’ять загиблим. 

Якнайшвидшого одужання постраждалим. 

Президент також поспілкувався з Надзвичайним і Повноважним 

Послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере. 

У церемонії вшанування пам’яті загиблих також узяв участь керівник 

Офісу Глави держави Андрій Єрмак. 

 

Володимир Зеленський зустрівся з топ-менеджерами JP Morgan і 

взяв участь в організованому холдингом інвестиційному саміті 

(Президент України Володимир Зеленський). 

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командою топ-

менеджменту найбільшого інвестиційного банку світу JP Morgan і взяв 

участь в режимі відеозв’язку в одному з наймасштабніших щорічних 

інвестиційних самітів, організованому JP Morgan, серед учасників якого 200 

найбільших корпорацій, інвесторів та фінансових компаній. 

Сторони обговорили створення платформи для залучення приватного 

капіталу до відбудови України та перспективні напрями реалізації великих 

інвестиційних проектів у нашій країні. Зокрема йшлося про сектори 

«зеленої» енергетики, ІТ та агротехнологій. 

https://www.president.gov.ua/news/prezident-vidvidav-posolstvo-turechchini-v-ukrayini-ta-vshan-80941
https://www.president.gov.ua/news/prezident-vidvidav-posolstvo-turechchini-v-ukrayini-ta-vshan-80941
https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-zustrivsya-z-top-menedzherami-jp-morgan-80933
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Володимир Зеленський наголосив, що українці надзвичайно вірять у 

свободу та демократію й борються за них заради себе та наступних поколінь. 

Президент також відзначив важливість того, щоб світ і далі вірив в 

Україну, і акцентував, що наша країна надзвичайно відкрита. 

Президент України Володимир Зеленський: 

Я чудово розумію, що ведення бізнесу, інвестування не може бути 

вигідним лише одній стороні. Ми хочемо, щоб ви інвестували в Україну та 

заробляли гроші. 

Крім того, Глава держави зауважив, що нинішня війна 

продемонструвала певні слабкі місця як в Україні, так і в інших державах. 

Зокрема, у зв’язку з російськими атаками на українську енергетику в нашій 

країні розуміють, що потрібні диверсифікація електропостачання, розвиток 

відновлюваної енергетики. І вже під час війни Україна почала 

децентралізацію енергетики й запрошує до співпраці іноземних інвесторів. 

Ще одним важливим пріоритетом Президент назвав подальший 

розвиток IT-сектору, який відіграє надзвичайно важливу роль під час війни. 

Він також акцентував на тому, що Україна може зробити ще більш вагомий 

внесок у кібер- та продовольчу безпеку світу. 

Голова правління та головний виконавчий директор JPMorgan 

Chase Джеймс Даймон: 

Ми пишаємося нашою давньою підтримкою України та зобов’язуємося 

зробити свій внесок у піднесення країни та її народу. Всі ресурси JPMorgan 

Chase доступні Україні, оскільки вона прокладає свій постконфліктний шлях 

до зростання. 

Під час зустрічі Володимир Зеленський і представники JP Morgan 

обговорили, чим такі потужні фінансові структури можуть допомогти 

Україні, а також кроки, спрямовані на довгострокове зростання після війни. 

Було відзначено важливість підписаного 9 лютого меморандуму про 

взаєморозуміння між Міністерством економіки України та JP Morgan щодо 

надання консультацій українському уряду стосовно фінансової стабілізації, 

отримання суверенних кредитних рейтингів, управління державними 

активами ліквідності, діджиталізації економіки, визначення можливостей для 

встановлення тісного економічного зв’язку з Європою. 

Також було домовлено про залучення працівників JP Morgan до групи 

радників і представників фінансово-інвестиційного сектору ринку капіталів 

разом із компанією BlackRock. 

У зустрічі також взяли участь: глобальний керівник з альтернативних 

пропозицій, який займається управлінням активами у JP Morgan, Антон Піль, 

керівник ринків боргового капіталу у Центральній та Східній Європі, на 

Близькому Сході та в Африці Штефан Вайлер, глобальний керівник відділу 

кредитування та депозитів, головний виконавчий директор JPM Wealth 

Workplace Вінс Ла Падула. 
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Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням 

до українського народу (Президент України Володимир Зеленський). 

Президент України Володимир Зеленський: 

(…). Сьогодні я почав день із відвідання Посольства Туреччини. Зі 

співчуття турецькому народу через страшні землетруси. Станом на зараз 

відомо про понад 21 тисячу загиблих. Розбір завалів триває. І, на жаль, 

кількість втрачених життів може бути більшою. 

Команда ДСНС України працює в Туреччині зараз, допомагаючи з 

розбором завалів. Посольство України з’ясовує всю інформацію про 

українців, які могли опинитися в зоні лиха. 

Ми розділяємо біль турецького народу. І бажаємо якнайшвидшого 

одужання всім, хто постраждав. 

Удень я провів кілька нарад із представниками сектору оборони й 

правоохоронних органів. 

Тематика, можна сказати, спільна для цих нарад. Це посилення 

державних інституцій України та захист інституцій від будь-яких спроб 

ззовні чи зсередини зменшити їхню дієздатність та ефективність. 

Це стосується різних напрямів: і кадрової політики, і взаємодії між 

державними інституціями, і чистоти того, як працюють державні структури. 

Наприклад, на нараді з правоохоронцями була доповідь щодо 

виявлення й блокування тіньових схем на митниці. Ви бачили протягом цих 

тижнів відповідні слідчі дії, затримання. 

Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Офіс 

Генерального прокурора мають значні результати в захисті нашої держави 

від тих, хто працював на державу-агресора. Будуть і відповідні кроки РНБО, 

що продовжують нашу лінію захисту держави. 

І вся ця діяльність – не лише ті чи інші епізоди й ті чи інші кримінальні 

провадження. Не лише те, що стосується певних осіб. А й те, що стосується 

інституцій. Держава продовжить модернізацію самих інституцій, процесів у 

них, процедур. Чистота в роботі державних структур має гарантуватися не 

лише тим, що залежить від самих людей, а й тим, який функціонал 

прозорості та підзвітності створений. 

І я хочу подякувати всім працівникам нашого сектору оборони й 

безпеки та всім правоохоронцям, хто дбає про державу, хто зміцнює державу 

своєю роботою і хто не лише пропонує, як зміцнити українські інституції, але 

й дає результат у такому зміцненні. 

Звичайно, хочу сьогодні подякувати за результат і нашим захисникам 

неба. За ще одну сторінку успіху в захисті нашої держави від іранських 

дронів, які застосовує Росія. 

Особливо відзначу бійців 160-ї Одеської, 208-ї Херсонської зенітних 

ракетних бригад і 302-го Харківського зенітного ракетного полку. Дякую 

вам, хлопці! 

Дякую всім нашим воїнам за чергові потрібні Україні результати у 

стійкості та відбитті ворожих штурмів на Донеччині – Бахмутський 

https://www.president.gov.ua/news/derzhava-prodovzhit-modernizaciyu-institucij-ta-procedur-zve-80945
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напрямок, Авдіївський та інші напрямки. Дякую воїнам 80-ї окремої гірсько-

штурмової бригади, 5-го окремого штурмового полку, воїнам-

прикордонникам, нацгвардійцям, які разом з усіма воюють на Донеччині. 

Аеророзвідка й розвідка, авіація, мінометники, артилеристи, піхота, 

танкісти й кожен і кожна, хто допомагає. Дякую вам усім! (…). 

 

Про відзначення почесною відзнакою «За мужність та відвагу»: 

Указ Президента України №70/2023 (Президент України Володимир 

Зеленський). 

З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час 

захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності 

України, постановляю: 

1. Відзначити почесною відзнакою «За мужність та відвагу»: 

4 прикордонний загін Державної прикордонної служби України; 

5 прикордонний загін Державної прикордонної служби України. (…). 

 

Про відзначення почесною відзнакою «За мужність та відвагу»: 

Указ Президента України №71/2023 (Президент України Володимир 

Зеленський). 

З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час 

захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності 

України, постановляю: 

1. Відзначити почесною відзнакою «За мужність та відвагу» 27 полк 

Національної гвардії України. (…). 

 

Про відзначення почесною відзнакою «За мужність та відвагу»: 

Указ Президента України №72/2023 (Президент України Володимир 

Зеленський). 

З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час 

захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності 

України, постановляю: 

1. Відзначити почесною відзнакою «За мужність та відвагу» 2 

Шосткинський полк Національної гвардії України. (…). 

 

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 

лютого 2023 року «Про застосування персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»: Указ 

Президента України №75/2023 (Президент України Володимир 

Зеленський). 

(Указом Президента України №75/2023 відповідно до статті 107 

Конституції України введено в дію рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 12 лютого 2023 року «Про застосування персональних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» 

(додається)). 

https://www.president.gov.ua/documents/702023-45773
https://www.president.gov.ua/documents/702023-45773
https://www.president.gov.ua/documents/712023-45777
https://www.president.gov.ua/documents/712023-45777
https://www.president.gov.ua/documents/722023-45781
https://www.president.gov.ua/documents/722023-45781
https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793
https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793
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України 

Маємо переплавити жахливий досвід на посттравматичне 

зростання – перша леді на Міжвідомчій координаційній раді з питань 

охорони психічного здоров’я (Президент України Володимир Зеленський). 

У межах розробки Всеукраїнської програми ментального здоров’я, що 

створюється за ініціативою першої леді України Олени Зеленської, відбулося 

засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного 

здоров'я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали 

внаслідок агресії РФ проти України. 

Захід відбувся за участю дружини Президента України Олени 

Зеленської, Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, представників центральних 

органів виконавчої влади, міжнародних організацій, які реалізують системні 

проекти у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. 

Основну увагу під час засідання було приділено представленню 

результатів аудиту ресурсів послуг у сфері психічного здоров’я – 

проаналізовано, які потужності має кожне міністерство, як вони 

використовуються, які є прогалини. Також було презентовано бачення нової 

системи надання допомоги й комунікаційну стратегію до Всеукраїнської 

програми ментального здоров’я. 

Дружина Президента Олена Зеленська: 

Психологічна допомога має бути такою ж доступною й повсюдною, як 

і медична. Це амбітна мета. І великий виклик – переплавити жахливий досвід 

на посттравматичне зростання. Такої програми немає ніде у світі. Але й ніхто 

у світі в цьому столітті не пережив того, що переживаємо ми. 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про прогноз Всесвітньої 

організації охорони здоров’я (ВООЗ), згідно з яким до 2025 року кожен 

другий українець може зіткнутися з проблемами у сфері ментального 

здоровʼя. Він констатував, що українські громадяни не звикли зважати на 

своє психічне здоровʼя, про що, зокрема, свідчать і соціологічні дослідження. 

Аудит виявив, що люди (особливо діти) проходять повз систему: нині 

діагностується менш як 10 % від прогнозованого поширення розладів 

психічного здоров’я (наприклад, депресія, тривожність, розлади харчової 

поведінки тощо). 

Було презентовано результати проведеного аудиту, зокрема, такі: 

Лише 50 % громад надають п’ять із 17 базових соціальних послуг; 

попит на послуги лише серед внутрішньо переміщених осіб у 1,7 раза 

перевищує обсяг наданих у 2022 році. 

Прогнозована потреба в допомозі з питань психічного здоровʼя на 

первинній ланці – 27 мільйонів випадків, додаткове навчання з питань 

психічного здоровʼя станом на кінець 2022 року пройшли лише 1,2 % 

https://www.president.gov.ua/news/mayemo-pereplaviti-zhahlivij-dosvid-na-posttravmatichne-zros-80849
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фахівців первинної ланки, ця кількість потенційно зросте до 10 % у 2023 

році. 

Навчальна програма з основ психічного здоровʼя в Україні покриває 

менш як 50 % тем аналогічних програм у розвинених країнах. 

Кожен другий ветеран та члени його родини потребуватимуть 

психологічної допомоги, потенційна потреба у послугах становитиме 

близько 2 мільйонів. У 2022 році Мінветеранів надало близько 6 тисяч 

послуг, у 2023 закладений бюджет на 40 тисяч послуг. 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль: 

Психічне здоров’я – один із маркерів нашої стійкості, спроможності 

чинити спротив і перемагати. Потрібно вже зараз думати про майбутнє. 

Психологічне відновлення України важливе так само, як і відбудова 

інфраструктури, житла чи енергетики. Одне з ключових завдань – створити 

адекватну викликам систему психологічної допомоги та підтримки. Систему, 

яка виконувала б п’ять базових функцій: здійснювала профілактику та 

виявляла проблему, надавала широкий спектр допомоги поза лікарнею, 

здійснювала психосоціальну реабілітацію, надавала спеціалізовану 

психіатричну допомогу в лікарні, постійно підтримувала людей з 

ментальними порушеннями. 

Відповідно до представленого бачення нової системи, компонент 

психосоціальної послуги має бути майже в кожній точці контакту будь-якої 

людини протягом усього її життя. 

Дружина Президента Олена Зеленська: 

Зараз ціна слова – навіть випадкової розмови – дуже велика. Думаю, 

кожен із нас це неодноразово відчув на собі. Розмова на касі чи в банку може 

як поглибити травму, що вже й так є, так і підтримати людину. Ось чому всі, 

хто спілкується з людьми, хоч би ким вони працювали, мають володіти 

навичками піклування про своє ментальне здоров’я та вміти пояснити іншим, 

як це зробити. 

На засіданні також було представлено комунікаційну стратегію 

програми ментального здоров’я. 

Дружина Президента Олена Зеленська: 

Маємо пояснити співвітчизникам, чому треба звертатися до фахівців із 

психічного здоров’я, не боятися психологічної допомоги, не соромитися її, 

які існують техніки самодопомоги, як самому дбати про свій стан. Маємо 

прокласти для них маршрут, як і куди звертатися по підтримку. Фактично це 

означає створити в Україні нову культуру ставлення до ментального 

здоров’я. Десятиліттями вважалося, що проблем із ментальним здоров’ям не 

існує, якщо про них не говорити. Але насправді не говорити – це боятися. А 

боятися – це не про українців. 

Аудит ресурсів послуг у сфері психічного здоров’я та розробка 

комунікаційної стратегії стали можливими завдяки підтримці 

американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку 

(USAID). (…). 



 

 

36 Офіційна діяльність дружини Президента України 
 

Огляд матеріалів ЗМІ 

«Діяльність Президента України в умовах російсько-української війни» 

20-28 лютого 2015 

 

6 – 12 лютого 2023 р. 
 

Реформа шкільного харчування – це не лише про поживність і 

меню, а й про турботу – Олена Зеленська під час сесії з напрацювання 

стратегії змін у харчуванні школярів (Президент України Володимир 

Зеленський). 

Перша леді Олена Зеленська взяла участь у стратегічній сесії «Реформа 

шкільного харчування: стратегічний розвиток в умовах війни та повоєнного 

відновлення України». До заходу, що відбувся в Києві, також приєдналися 

міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, міністр охорони здоров’я 

Віктор Ляшко, Посол Швейцарської Конфедерації в Україні Клод Вільд. 

Метою сесії було розроблення проекту стратегії реформування системи 

шкільного харчування та залучення іноземних інвестицій у розвиток і 

відновлення закладів освіти. Робота над підготовкою стратегії розпочалася 

торік у січні й була перервана російським вторгненням. 

Учасники заходу – представники МОЗ, Міністерства освіти і науки, 

Мінекономіки, Міністерства аграрної політики та продовольства, 

Міністерства розвитку громад та територій, Держпродспоживслужби, 

АМКУ, ДП «Прозорро», інших державних установ, громадських організацій, 

міжнародних донорів – обговорили проект стратегії та напрацювали план 

розвитку реформи з фокусом на відновленні закладів освіти, соціальній 

підтримці та розвитку кадрового потенціалу. 

Дружина Президента Олена Зеленська: 

Часто кажуть, що війна відібрала в кожного з нас, українців, рік життя. 

У такому разі можемо сказати, що вона відібрала рік здорового повноцінного 

харчування у наших дітей. Якби не російський напад, певно, сьогодні ми 

говорили б уже про досягнення, зростання й зміни. Але зараз наше 

досягнення – вже те, що попри війну й усі випробування ми тут і збираємося 

продовжувати. 

Олена Зеленська наголосила, що реформа шкільного харчування знову 

на часі. За її словами, зараз ідеться не лише про меню та поживність, а й про 

піклування. 

Дружина Президента Олена Зеленська: 

Це саме те, що дає силу всім нам триматися під час вторгнення. 

На зустрічі були представлені чотири напрями подальшої роботи: 

– організація якісного харчування (закупівлі та фінансування); 

– відновлення та модернізація харчоблоків, впровадження та 

дотримання системи НАССР; 

– розвиток кадрового потенціалу; 

– формування культури здорового харчування, впровадження нових 

норм та меню. 

Дружина Президента подякувала представникам центральних органів 

виконавчої влади, державних установ, партнерських організацій реформи, 

організаторам сесії, представникам донорів за залучення, активну позицію та 

наполегливу роботу. Перша леді також висловила подяку Посольству 

Швейцарії в Україні, особисто Послу Клоду Вільду та українсько-

https://www.president.gov.ua/news/reforma-shkilnogo-harchuvannya-ce-ne-lishe-pro-pozhivnist-i-80889
https://www.president.gov.ua/news/reforma-shkilnogo-harchuvannya-ce-ne-lishe-pro-pozhivnist-i-80889
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швейцарському проекту DECIDE за підтримку реформи й організаційне 

забезпечення стратегічної сесії. 

Дружина Президента Олена Зеленська: 

Реформа повертається, щоб зробити свій внесок у перемогу України. Бо 

саме з внеску кожного з нас і складається перемога. 

 

Олена Зеленська: Ми хочемо, щоб українські діти стали 

поколінням перемоги, а не поколінням війни (Президент України 

Володимир Зеленський). 

Перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю програмі Logo! 

розповіла про ситуацію, у якій опинились українські діти через російську 

агресію, та умови, у яких вони мусять жити й навчатися. 

Дружина Президента Олена Зеленська: 

Небезпека. Це якщо охарактеризувати їхню ситуацію одним словом. 

Вони постійно в небезпеці. Жити в небезпеці не до снаги багатьом дорослим, 

а наші діти мають робити це щодня. Вони відчувають, розуміють дорослі 

речі, вони зарано стають дорослими. Вони не можуть планувати й вільно 

мріяти. Пропускають дуже багато важливого. 

Перша леді наголосила, що не хотіла б, аби українські діти несли із 

собою травми війни через усе життя. 

Дружина Президента Олена Зеленська: 

Ми в Україні не хочемо, щоб вони стали поколінням війни. Ми хочемо, 

щоб вони стали поколінням перемоги. Вірю, так і буде. 

Олена Зеленська також відповіла на запитання, навіщо Україні зброя 

від партнерів. 

Дружина Президента Олена Зеленська: 

Без зброї неможливо захищатися від нападника. Можна лише здатися 

або померти. Кожен день зволікання – це нові смерті. Уявіть себе на нашому 

місці. Ти вкладаєш дитину спати, але не впевнений, чи скажеш «добрий 

ранок». Ця невпевненість виснажує. Думаю, свідомі люди у світі це 

зрозуміють. 

Logo! – дитяча програма, яку з 1989 року випускає німецький мовник 

ZDF. 

 

 

https://www.president.gov.ua/news/olena-zelenska-mi-hochemo-shob-ukrayinski-diti-stali-pokolin-80937
https://www.president.gov.ua/news/olena-zelenska-mi-hochemo-shob-ukrayinski-diti-stali-pokolin-80937
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Євгенія Глущук, 

мол. наук. співроб.  

інформаційно-аналітичного відділу ФПУ 

 

ГУМАНІТАРНА ІНІЦІАТИВА ПРЕЗИДЕНТА «GRAIN FROM 

UKRAINE»: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Повномасштабне російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року 

загострило старі та спричинило нові виклики для міжнародної системи 

допомоги. А зухвалі спроби росії анексувати територію суверенної держави 

зробили Україну центром уваги міжнародних відносин та міжнародної 

політики загалом.  

Світ об’єднався довкола України. Країни всього світу допомагають 

Україні боротися з ворогом на всіх фронтах. Так, від початку війни 

міжнародні партнери виділили Україні понад 113 млрд євро військової, 

фінансової та гуманітарної допомоги. Згідно з даними системи Ukraine 

Support Tracker, яка відстежує масштаби міжнародної допомоги, донорами 

України стали 40 країн. До списку головних країн-донорів увійшли 

Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Канада, 

Австралія, Нова Зеландія, Китай, Японія, Норвегія, Південна Корея, 

Швейцарія, Тайвань, Туреччина й Індія (Урядовий портал). 

Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський ініціював 

гуманітарну продовольчу програму Grain from Ukraine, яка передбачає 

забезпечення зерном з України щонайменше 5 мільйонів людей та покликана 

запобігти голоду в країнах Африки та Азії. 

Так, за даними ООН, на сьогодні голодують жителі п’яти країн, а ще 35 

мільйонів з 37 держав перебувають на межі голоду. У 2023 році гуманітарної 

допомоги потребуватиме 339 мільйонів жителів планети, прогнозують в 

ООН. Також в організації відзначають рекордне зростання світових витрат на 

імпорт продовольства — на 10 %. Це чинитиме тиск на найбідніші країни 

світу, які, ймовірно, зможуть купувати значно менші обсяги. Серед причин 

глобальної продовольчої кризи — війна росії проти України. Так, Кремль 

намагається створити неприйнятні умови для життя не лише в Україні, а й в 

країнах Африки, Азії та Латинської Америки (UA|TV).  

https://www.kmu.gov.ua/news/minreintehratsii-mizhnarodna-dopomoha-ukraini-perevyshchyla-113-mlrd-ievro
https://uatv.ua/uk/proekt-grain-from-ukraine-nazavzhdy-pro-rol-ukrayiny-u-svitovij-prodovolchij-bezpetsi-govorymo-z-ekspertamy/
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За словами Президента Володимира Зеленського, ініціатива Grain from 

Ukraine підкреслює, що Україна ˗ як один з гарантів  міжнародної 

продовольчої безпеки ˗ виконає свою роль навіть попри війну. 

«Я нагадаю, що продовольча безпека є одним з елементів української 

формули миру. Миру для всього світу. Російська агресія вдарила по нашому 

народу, по всіх народах Європи й по багатьох народах світу. Тому наша 

гуманітарна ініціатива Grain from Ukraine разом із чинною експортною 

зерновою ініціативою є абсолютно своєчасною й потужною відповіддю на 

створену росією загрозу. Вірю, що нашої спільної відповіді – України й 

наших партнерів – буде достатньо, щоб зняти гостроту продовольчої кризи та 

врятувати мільйони людей від голоду, а отже, десятки країн – від соціального 

хаосу», – заявив Володимир Зеленський (Президент України).  

Вельми символічним було те, що старт програмі дано саме 26 листопада 

– у День пам'яті жертв Голодомору в Україні. 

«Через бойові дії та руйнування традиційних ланцюжків поставок 

росіяни наблизили до голодної смерті щонайменше 70 млн людей у всьому 

світі. 90 років тому рф вже влаштувала Голодомор, зараз вони хочуть 

повторити це у світовому масштабі», – підкреслив Президент (Економічна 

правда).  

Тож суть програми Grain from Ukraine полягає в тому, що Україна 

спрямує частину зібраної пшениці, що йшла на експорт, на закупівлю для тих 

африканських країн, де вже зараз існують проблеми голоду. Частину 

експортного зерна можуть викупити держави-учасники проєкту. Україна 

постачатиме його до бідних африканських країн. Таким чином міжнародні 

партнери зможуть одночасно підтримати українську економіку у складній 

ситуації та допомогти бідним країнам Африки. 

Також за ініціативи України створюється міжнародна Координаційна 

група з попередження голоду та під егідою Президента Володимира 

Зеленського. Ця Програма буде реалізована в партнерстві з World Food 

Program. Її суть – пряма закупівля країнами-учасниками проєкту 

агропродукції в українських виробників та передача її країнам, що 

перебувають на межі голоду (Економічна правда).  

«Ми плануємо відправити з українських портів принаймні 60 суден до 

країн, які найбільше страждають від продовольчої кризи та потребують 

термінової допомоги. Це такі країни, як Ефіопія, Судан, Південний Судан, 

Сомалі, Конго, Кенія, Ємен та інші. У нас вже є значні результати у рамках 

співпраці з Продовольчою програмою ООН, але можемо зробити більше», – 

зазначив Володимир Зеленський (Укрінформ). 

Кожен корабель із зерном, відправлений з українських портів у рамках 

ініціативи Grain From Ukraine, забезпечить потребу у продовольстві в 

середньому для 90 тис. осіб (УНІАН).  

Ініціатива Президента України була надзвичайно позитивно сприйнята і 

підтримана державами-партнерами, адже вона, перш за все, про 

https://www.president.gov.ua/news/iniciativa-grain-ukraine-pidkreslyuye-globalnu-rol-ukrayini-79473
https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/15/693827/
https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/15/693827/
https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/15/693827/
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3625493-grain-from-ukraine-globalna-gumanitarnobezpekova-iniciativa-ukraini-aku-pidtrimav-svit.html
https://www.unian.ua/economics/agro/eksport-pid-chas-viyni-ukrajina-vidpravit-do-nigeriji-25-tisyach-tonn-zerna-12108273.html
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консолідацію, про відчуття дружнього плеча, а найголовніше − про життя 

мільйонів людей, які опинилися на межі голоду.  

Зокрема, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, 

що Grain from Ukraine — вагомий внесок у гарантування продовольчої 

безпеки у світі та вияв солідарності з тими, хто потребує такої допомоги.  

Президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що агресивна війна 

росії проти України дестабілізувала ланцюги постачання. «У той час, як ми 

вирішили діяти на знак солідарності з найвразливішими країнами, росія 

використовує голод як інструмент впливу і як зброю в цій війні», – заявив 

він. 

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що Литва разом з 

іншими країнами долучається до ініціативи, щоб хліб був у кожній родині в 

Африці чи Азії й для того, щоб надати допомогу тим фермерам, які 

продовжують сіяти і збирати цей урожай (Урядовий кур’єр). 

Заступник прем’єр-міністра, міністр закордонних справ Катару Шейх 

Мохаммед аль-Тані також підтримав цю ініціативу «Катар вітає спеціальні 

програми та проекти, що сприяють посиленню продовольчої безпеки та 

збільшують стійкість країн. Ми вітаємо ініціативу України Grain from 

Ukraine, оскільки вона спрямована на допомогу африканським країнам в 

отриманні українського продовольчого експорту», – заявив він (Інтерфакс-

Україна). 

За словами народного депутата, члена Комітету ВР із питань аграрної та 

земельної політики Дмитра Соломчука, в президентській ініціативі Grain 

from Ukraine є дві найважливіші складові: по-перше, будуть укладені прямі 

контракти з малими та середніми сільгоспвиробниками, а по-друге – у межах 

цієї ініціативи вдалося об’єднати десятки держав світу.  «Завдяки прямим 

контрактам малі й середні сільгоспвиробники отримають більше грошей за 

свою продукцію. Тобто фермери задоволені, що зможуть напряму 

реалізовувати зерно і кошти підуть у наше село. Крім того, Президент цією 

ініціативою зміг об’єднати десятки світових лідерів, адже питання 

постачання продовольства зараз є болючою проблемою. Ще з початку 

пандемії COVID-19 багато країн обмежили поставки своєї продукції. 

Враховуючи засухи останніх років, виник дефіцит, який у світі зростає 

щороку на 3-5 %. Замінити його немає чим узагалі», – пояснив політик 

(Верховна Рада України). 

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України 

Маркіян Дмитрасевич заявив, що Україна йде на безпрецедентний крок, 

беручи на себе відповідальність за продовольче забезпечення інших в умовах 

війни та блокади портів. «Ми завжди були гарантом світової продовольчої 

безпеки, просто не завжди інші країни розуміли важливість в цих процесах 

саме України. І навіть зараз, в умовах війни та надскладної ситуації, ми 

добросовісно виконуємо нашу місію і міжнародні зобов’язання. Це ще раз 

показує наш дух, силу і нашу вагу в продовольчій безпеці світу. Незважаючи 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ukrayinske-zerno-zdatne-nagoduvati-svit/
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/874870.html
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/874870.html
https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/230635.html
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на всі складнощі, ми можемо собі це дозволити», – підкреслив заступник 

Міністра (Міністерство аграрної політики України). 

Станом на січень 2023 року про фінансову участь у програмі заявили 

понад 30 держав та міжнародних організацій. Обсяг акумульованих коштів, 

наданих міжнародними партнерами для української ініціативи Grain from 

Ukraine становить майже $200 млн. (Порти України). 

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, 

що у рамках гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine вже відправлено 110 

тисяч тонн зерна. «У межах Grain from Ukraine з українських портів вже 

вийшло 4 судна із загальним вантажем 110 тис.тонн зерна», – сказав міністр. 

Сольський додав, що зерно було відправлено до Ефіопії та Сомалі. Він 

відзначив, що в Україну прямує судно, яке завантажать зерном для Кенії. У 

межах ініціативи заплановано поставки зерна також до Ємену, Судану та 

інших країн (Укрінформ). 

Однак, росія зі своє сторони максимально затягує процедуру перевірки 

суден із продовольством і українські порти змушені працювати менш ніж на 

половину своєї потужності. За даними міністерства аграрної політики та 

продовольства України, у черзі на інспекцію в протоці Босфор стоять 

близько 120 суден. Середній час очікування — від 2 до 5 тижнів. «Якщо на 

день фізично може бути перевірено кілька десятків суден, то насправді 

здійснюється лише кілька перевірок, тому що фізично перевіряльники 

перебувають тривалий час на одному судні, затягують час. Звісно, росіяни не 

зацікавлені, щоб цей коридор працював і давав Україні переваги. Тому це 

один із таких пасивних способів гальмування ситуації», – заявив 

надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Бондар 

(FREEДОМ). Проте, в Офісі президента заявили, що Україна планує до кінця 

весни 2023 року забезпечити зерном понад 5 млн осіб у межах програми 

Grain from Ukraine. 

Досить важливо, що в січні 2023 року до гуманітарної ініціативи 

долучились перші амбасадори, які є експертами у проблематиці країн 

Африки. Серед них — колишня Президент Малаві, доктор Джойс Банда, яка 

нині активно працює в низці міжнародних організацій, зокрема входить до 

виконавчого комітету ООН Жінки (UN Women). До ініціативи також 

долучився регіональний директор програм Центральної та Західної Африки 

Національного демократичного інституту (США), доктор Крістофер 

Фомуньо, який очолював міжнародні місії зі спостереження за виборами та 

керував програмами підтримки демократії в багатьох країнах Африканського 

континенту. Третім амбасадором Grain from Ukraine стала колишній міністр 

освіти Нігерії та екс-віце-президент Світового банку, доктор Обі Езеквесілі, 

яка нині є старшим радником Ініціативи політики економічного розвитку 

Африки та регіональним директором Національного демократичного 

інституту в Африці (Порти України). Доктор Крістофер Фомуньо 

констатував, що він та інші експерти разом мають бажання й намір 

допомогти в подоланні продовольчої кризи та працювати на користь Африки. 

https://minagro.gov.ua/news/grain-ukraine-ukrayina-vikonuye-svoyu-misiyu-garanta-svitovoyi-prodovolchoyi-bezpeki-markiyan-dmitrasevich
https://ports.ua/keniya-otrima%D1%94-zerno-za-gumanitarnoyu-programoyu-grain-from-ukraine/
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3664363-za-programou-zerno-z-ukraini-vidpravleno-110-tisac-tonn-zerna.html
https://uatv.ua/uk/ukrayina-zabezpechuye-globalnu-prodovolchu-bezpeku-oglyad-initsiatyvy-grain-from-ukraine-na-2023-rik-video/
https://ports.ua/do-gumanitarno%D1%97-programi-grain-from-ukraine-pri%D1%94dnalisya-pershi-ambasadori-z-afriki/
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«Я підтверджую відданість ідеї працювати з вами для результату. Наші серця 

сповнені симпатії до народу України. Хочемо переказати Президентові 

Зеленському, урядові й народу України слова поваги за те, що вони попри всі 

складнощі борються із загрозою анексії та є прикладом для решти світу», – 

наголосив він (Президент України). 

Своєю ініціативою Grain from Ukraine Президент України Володимир 

Зеленський ще раз гучно нагадав світу, що 90 років тому росія вже 

використовувала голод як зброю в Україні – під час Голодомору. Зараз росія 

хоче повторити цю історію вже у світових масштабах.  

На заваді цим планам Кремля стала гуманітарна ініціатива Президента 

України Grain from Ukraine, важлива як з точки зору порятунку від голоду 

населення окремих держав, так і для збереження стабільності у цілих 

регіонах. Адже забезпечення продовольством країн, що перебувають на межі 

голоду, це у тому числі і запобіжник від нової міграційної кризи, яка 

посилила би негативні економічні тенденції і створила додатковий 

соціальний та політичний тиск для Європи й інших регіонів світу.  

Завдяки ініціативі Володимира Зеленського Grain from Ukraine фактично 

створено новий, паралельний до Продовольчої програми ООН цільовий та 

дієвий майданчик забезпечення продовольчої безпеки у світі. І дуже важливо, 

що сама ООН є вагомою частиною цього майданчику, як одна із його 

співзасновників.  

Рік великих випробувань показав, наскільки важливою є єдність вільних 

народів, і в цьому контексті партнерські ініціативи, націлені на досягнення 

спільної мети, стають важливою складовою перемоги України. 

 

https://www.president.gov.ua/news/do-iniciativi-grain-ukraine-doluchilisya-pershi-ambasadori-z-80473
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Політико-правова допомога 
 

«За мужність та відданість»: Макрон нагородив Зеленського 

вищою відзнакою Франції (УНІАН). 

Президента України Володимира Зеленського удостоїли найвищої 

нагороди Франції. Орден Почесного легіону вручив особисто французький 

президент Еммануель Макрон. 

«Повага Україні та її народу. Повага тобі, дорогий Володимире, за 

твою мужність і відданість», – заявив політик. 

Відзначається, що церемонія нагородження пройшла 8 лютого під час 

візиту Зеленського в Париж. 

Орден Почесного легіону – це найвища нагорода у Франції, яку 

присуджує президент за військові або цивільні заслуги. 

 

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і 

Північної Ірландії Ріші Сунак пообіцяв посилювати санкції проти РФ 

(УНІАН). 

Про це Сунак сказав на спільній прес-конференції з президентом 

України Володимиром Зеленським на військовій базі у графстві Дорсет 

(Велика Британія). 

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і 

Північної Ірландії Ріші Сунак: 

Раніше був міністром фінансів, і Британія серед усіх країн з самого 

початку війни Росії проти України запроваджувала пакети найбільш 

широких і передових санкцій, аби продемонструвати, що російська агресія 

неприйнятна. 

І ми покараємо їх (росіян) усіма можливими засобами. 

Сьогодні були оголошені нові санкції проти РФ. 

Британія очолювала міжнародні зусилля із застосування дуже суворих 

санкцій, коли йшлося, для прикладу, про відключення російських банків від 

міжнародної системи грошових переказів SWIFT. 

І завжди, коли ми зможемо продовжувати робити їх жорсткішими і 

робити більше, ми намагатимемося це зробити. 

 

Китай заблокував смартфони OnePlus в Росії (УНІАН). 

Російський техноблогер і журналіст Євген Макаров: 

Китайська компанія ОРРО заблокувала можливість здійснювати 

дзвінки зі смартфонів свого бренду OnePlus, активованих в Росії. 

Власники бренду вирішили заблокувати всі телефони, які були куплені 

в Китаї і призначалися для китайського ринку, але в підсумку були 

активовані за межами країни. 

https://www.unian.ua/politics/za-muzhnist-ta-viddanist-makron-nagorodiv-zelenskogo-vishchoyu-vidznakoyu-franciji-video-12138186.html
https://www.unian.ua/economics/finance/prem-yer-britaniji-poobicyav-posilyuvati-sankciji-proti-rf-12137988.html
https://www.unian.ua/techno/gadgets/sankciji-proti-rosiji-kitay-zablokuvala-kontrabandni-smartfoni-12141369.html
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Російські власники телефонів OnePlus, нелегально ввезених в країну, 

тепер бачать на екрані повідомлення: 

«Ваш телефон адаптований для певного регіону. У вашому регіоні 

щодо функції виклику будуть діяти обмеження. Для вирішення проблеми 

зверніться за місцем придбання телефону». 

У компанії на запит журналіста відповіли, що сьогодні телефони 

бренду OnePlus офіційно не поставляються в Росію. 

 

Польща може закрити більше пунктів пропуску на кордоні з 

Білоруссю (УНІАН). 

Закриття одного з найбільших пунктів пропуску вже викликало 

бурхливу реакцію влади Білорусі. 

Причиною для цього є зростання напруженості у відносинах з 

Білоруссю. 

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький: 

Ми не виключаємо закриття інших пунктів перетину кордону з 

Білоруссю. Причина цього в тому, що у відносинах з Білоруссю зростає 

напруженість, яку використовують росіяни і Кремль. 

 

Нідерланди повністю відмовилися від російських енергоносіїв 

(УНІАН). 

Міністр клімату та енергетики країни Роб Єттен: 

Амстердам позбувся імпорту навіть газу, який не входив до вимог 

санкцій проти РФ. 

Відмовляючись від сирої нафти, дизеля, гасу і вугілля Амстердам 

виконує санкції проти Росії, котрі ввели країни ЄС і партнери проти агресора 

після початку повномасштабного вторгнення. А ось природній газ не входить 

до переліку санкцій, однак нідерландський Кабмін прагнув здобути повну 

незалежність від Москви. 

Альтернативою природньому газу був обраний скраплений газ, котрий 

доставляється кораблями. Для його постачання нещодавно була побудована 

плавуча установка у Емсхафені (біля кордону з Німеччиною). Щоправда, 

частково СПГ має російське походження. 

Нідерландські сховища газу відносно заповнені. Це означає, що 

завдання на наступну зиму менш жорстке, тому що нам доведеться менше 

заправлятися. Але нам доведеться готуватися до періоду в кілька років, коли 

газ відносно дорожчий, ніж ми звикли. 

 

Казахстан змінив правила проживання для росіян: без документів 

більше не пустять (УНІАН). 

Влада Казахстану змінила правила оформлення постійного проживання 

для росіян на своїй території. Тепер їм потрібно мати закордонний паспорт. 

Відповідні зміни внесено до міграційних правил оформлення дозволу 

на постійне проживання іноземців у Казахстані, пише The Moscow Times.  

https://www.unian.ua/world/polshcha-mozhe-zakriti-bilshe-punktiv-propusku-na-kordoni-z-bilorussyu-12140277.html
https://www.unian.ua/economics/energetics/niderlandi-povnistyu-pozbulisya-zalezhnosti-vid-rosiyskogo-paliva-12140454.htmlhttps:/www.unian.ua/economics/energetics/niderlandi-povnistyu-pozbulisya-zalezhnosti-vid-rosiyskogo-paliva-12140454.html
https://www.unian.ua/world/kazahstan-zaboroniv-rosiyanam-prozhivati-v-krajini-za-vnutrishnim-pasportom-12137607.html
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Повідомляється, що термін дії закордонного паспорта повинен 

становити не менше 180 днів. Також серед обов’язкових умов згадується 

наявність власного житла. Його можуть підтвердити через нотаріально 

завірену згоду власника квартири або будинку, в якому живе іноземець в 

Казахстані.  

Також видання Polisia.kz. пише, що такі заходи в МВС Казахстану 

прийняли з метою виключити можливість реєстрації місця проживання 

іноземців на «фейкові» адреси. 

 

Великобританія анонсувала нові санкції проти РФ: під удар 

потрапив Кремль та військові (УНІАН). 

Влада Великобританії заявила про введення нового пакету санкцій 

щодо «російських військових та кремлівської еліти». До «чорного списку» 

потрапили сім юридичних та вісім фізичних осіб. 

Пакет санкцій спрямований проти шести організацій, що постачають 

військову техніку, таку як безпілотники, а також проти восьми фізичних 

осіб та однієї організації, пов’язаних з «мерзенними фінансовими 

мережами, які допомагають зберегти багатство та владу серед кремлівських 

еліт». 

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі: 

Україна показала Путіну, що не зламається під його тиранічним 

вторгненням. Він відповів невибірковими ударами по цивільних районах і 

найважливішій інфраструктурі по всій країні. 

Лондон не може дозволити Путіну «домогтися успіху», тому закликав 

збільшити підтримку Києва. 

Ці нові санкції посилюють економічний тиск на Путіна – підривають 

його військову машину, щоб допомогти Україні здобути перемогу... Я 

сповнений рішучості, відповідно до наших законів, що Росія не матиме 

доступу до заморожених нами активів до тих пір, поки вона раз і назавжди 

не припинить свої загрози територіальному суверенітету і цілісності 

України. 

 

Мер Парижа Анн Ідальго передумала: тепер вона проти допуску 

росіян на Олімпійські ігри (УНІАН). 

Остаточне рішення – за Міжнародним олімпійським комітетом. 

Поки триває ця війна, ця російська агресія проти України, неможливо 

вдавати, ніби нічого не відбувається. Щоб делегація приїхала в Париж в той 

час, коли на Україну сиплеться дощ з бомб. 

Ще минулого місяця Ідальго стверджувала, що спортсменів не можна 

позбавляти можливості брати участь у змаганнях тільки через те, з якої вони 

країни, пише Politico. Остаточне рішення щодо участі росіян і білорусів в 

Олімпіаді залишається за Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), але 

позиція мера Парижа, який приймає змагання, важлива. До того ж Ідальго 

https://www.unian.ua/world/sankciji-proti-rosiji-velika-britaniya-anonsuvala-obmezhennya-proti-kremlivskoji-eliti-12137457.html
https://sport.unian.ua/othersports/rosiya-i-bilorus-na-olimpiadi-v-parizhi-mer-mista-ann-idalgo-vistupila-proti-dopusku-sportsmeniv-12136371.html?_gl=1*uakxne*_ga*MTgwMjM3MTg0NS4xNjQ2MzAyMDA2*_ga_JLSK4Y8K67*MTY3NTkzMjg1Ny42OC4xLjE2NzU5MzQ0NDYuNTcuMC4w*_ga_
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заявила, що готова публічно озвучити МОК свою незгоду, якщо комітет не 

перегляне свою позицію. 

 

ЄС вводить заборону на російське дизельне паливо та 

нафтопродукти (УНІАН). 

Європейський союз вводить заборону на російське дизельне паливо та 

інші продукти нафтопереробки. Рішення має знизити енергетичну 

залежність від Російської Федерації. 

Заборона передбачає обмеження цін, узгоджене представниками країн 

«Великої сімки». Мета полягає в тому, щоб поставки російського 

дизельного палива продовжувалися в Китай та Індію, але при цьому 

уникнути раптового зростання цін, що завдало б шкоди споживачам у 

всьому світі, й скоротивши прибуток Москви. 

Дизельне паливо відіграє ключову роль в економіці, оскільки воно 

використовується для автомобілів, вантажівок, що перевозять товари, 

сільськогосподарського обладнання та заводського обладнання. 

Ціни на дизельне паливо були підвищені через відновлення попиту 

після пандемії COVID-19 та обмеження переробних потужностей, що 

сприяло зростанню інфляції на інші товари в усьому світі. 

Нові санкції створюють невизначеність щодо цін, оскільки ЄС замінює 

Російський дизель поставками палива з США, Близького Сходу та Індії. 

Варто відзначити, що Росія забезпечувала до 10 % потреб Європи в 

дизельному паливі. 

 

МВС Естонії: Будь-яка підтримка агресії рф є «червоною лінією», 

для церкви особливо (Укрінформ). 

МВС Естонії нагадало митрополиту Естонської православної церкви 

Євгену, що будь-яка підтримка російської агресії проти України є «червоною 

лінією». 

Митрополит ЕПЦ Московського патріархату Євген (є громадянином 

росії) був викликаний на співбесіду до Міністерства внутрішніх справ у 

зв'язку з тим, що він оголосив про проведення «молебну за мир» за два дні до 

річниці нападу росії на Україну і тим, що у молебні передбачалася участь 

представників проросійських політичних сил Естонії. 

Віцеканцлер МВС Райво Кюйт повідомив журналістам, що темами 

бесіди з митрополитом були «червоні лінії», якими у міністерстві вважають 

«будь-яку вербальну чи невербальну підтримку російської агресії проти 

України» та елементи «політичної агітації з боку релігійних організацій». 

Позиція ЕПЦ викликала обурення у естонських політиків, які 

запропонували у разі повторення подібних дій позбавити митрополита 

Євгена посвідки на проживання. 

Після цього молебень про мир було скасовано, а ЕПЦ МП випустила 

заяву, що «церква стала жертвою політичної провокації». Також у ньому 

https://www.unian.ua/economics/energetics/sankciji-proti-rosiji-yes-vvodit-zaboronu-na-rosiyskiy-dizel-i-naftoprodukti-12133866.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3666111-estonia-budaka-pidtrimka-agresii-rf-e-cervonou-linieu-dla-cerkvi-osoblivo.html


 

 

47 

Огляд матеріалів ЗМІ 

«Діяльність Президента України в умовах російсько-української війни» 

20-28 лютого 2015 

 

6 – 12 лютого 2023 р. 
 

Міжнародна підтримка України 

наголошується, що ЕПЦ «не бере участі в політиці і не завжди може оцінити 

політичні наслідки та політичну діяльність деяких безвідповідальних діячів». 

 

Глава Ради Європи запропонувала варіанти створення 

спецтрибуналу щодо РФ (Укрінформ).  

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич 

запропонувала варіанти щодо створення спеціального трибуналу з 

розслідування злочину агресії проти України. 

Про це йдеться в опублікованому документі «Відповідальність за 

порушення прав людини внаслідок агресії російської федерації проти 

України: роль міжнародної спільноти включаючи Раду Європи», який був 

надісланий урядам країн-членів організації.  

«Пропонувалися різні варіанти створення спеціального трибуналу – усі 

вони в кінцевому підсумку ґрунтуються на договорах. Серед пропозицій є 

спецтрибунал, який може бути створений за багатосторонньою угодою між 

Україною та іншими зацікавленими державами за прецедентами 

Нюрнберзького міжнародного військового трибуналу, Міжнародного 

військового трибуналу для Далекого Сходу або Міжнародного 

кримінального суду», - йдеться в документі. 

За словами Пейчинович-Бурич, іншим варіантом може бути створення 

спецтрибуналу за угодою між Україною та міжнародною організацією, 

зокрема ООН. 

Ще однією опцією може бути «гібридний трибунал», заснований на 

українському законодавстві та схвалений/підтриманий Генеральною 

Асамблеєю ООН, зауважила вона.  

Генсек також вважає, що роль Ради Європи у створенні спецтрибуналу 

залежатиме від політичної волі держав-членів.  

 

Євросоюз закликав росію припинити абсурд і не прикидатися 

жертвою (Укрінформ). 

росія, яка веде неспровоковану агресивну війну проти України, мусить 

припинити абсурдні заяви, нібито саме вона є «жертвою». 

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу «Щодо агресії російської 

федерації проти України», виголошеній під час засідання Форуму з 

безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні. 

«Вже майже рік росія веде цілеспрямовану, нічим не спровоковану, 

невиправдану агресивну війну проти України. Той факт, що ця російська 

агресія є незаконною згідно з міжнародним правом, не викликає жодних 

сумнівів. Ми, як і переважна більшість колег за цим столом, засуджували і 

найрішучішим чином засуджуватимемо це обурливе порушення росією 

міжнародного права, Статуту ООН та принципів і зобов'язань ОБСЄ. 

російська делегація тут і на інших міжнародних форумах повинна припинити 

свої абсурдні заяви про те, ніби вона є "жертвою". росія є агресором, її 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3667359-glava-radi-evropi-zaproponuvala-varianti-stvorenna-spectribunalu-sodo-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3667613-evrosouz-zaklikav-rosiu-pripiniti-absurd-i-ne-prikidatisa-zertvou.html
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війська розгорнуті на території іншої суверенної держави. А не навпаки», - 

вказується у заяві. 

Зазначається, що трагічні 350 днів від початку повномасштабної війни 

є «яскравим свідченням серйозного прорахунку кремля щодо вторгнення в 

Україну»: «Тим у росії, хто ще рік тому готувалися до параду в Києві, 

довелося швидко змінити свої плани». 

ЄС стверджує, що заяви путіна, який погрожував міжнародній 

спільноті безпрецедентними наслідками за підтримку України, нікого не 

залякали. «кремль недооцінив завзятість і рішучість України та українського 

народу в захисті своєї Батьківщини, своєї свободи і свого європейського 

майбутнього. У міцній єдності, також недооціненій кремлем, ми разом з 

нашими міжнародними партнерами, вирішили підтримати Україну, надавши 

їй, відповідно до статті 51 Статуту ООН, засоби для самозахисту. Це було і є 

правильним рішенням», - наголошується у заяві. 

Окрім того, Євросоюз указує, що росія мусить негайно припинити 

звірства, які вона чинить в Україні. 

«Наразі росія не демонструє жодної справжньої готовності до 

переговорів щодо справедливого і сталого миру. Ми підтримуємо Формулу 

миру Президента Зеленського і зобов'язуємося активно працювати з 

Україною над реалізацією плану з 10 пунктів», - додали у Євросоюзі., 

запевнивши, що його члени сповнені рішучості підтримувати Україну, 

жертву російської агресії, стільки, скільки буде потрібно. 

 

Лідери ЄС закликають росію негайно вивести всі війська з 

України (Укрінформ). 

Європейська рада за підсумками зустрічі з Президентом Володимиром 

Зеленським ухвалила резолюцію, в якій лідери ЄС підтвердили підтримку 

України в боротьбі проти російської агресії та закликали росію негайно 

вивести всі війська з України. 

Про це йдеться у резолюції саміту ЄС, оприлюдненій на сайті 

Європейської ради. 

Зокрема, в резолюції підкреслюється:  

«Європейська Рада підтверджує рішуче засудження російської війни 

проти України, яка є проявом порушення Хартії ООН. Ця війна, що триває 

вже майже рік, принесла величезні страждання та руйнації Україні та її 

народу. росія має зупинити її негайно. Європейський Союз буде стояти поряд 

з Україною та надавати тверду підтримку так довго, як це буде необхідним. 

2. Підтримка Європейським Союзом незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів 

та її законного права на самооборону проти російської агресії залишається 

непохитною. (…)». 

 

35 країн вимагатимуть відсторонення росіян від Олімпіади-2024 

(Укрінформ). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3668261-lideri-es-zaklikaut-rosiu-negajno-vivesti-vsi-vijska-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3668583-35-krain-vimagatimut-vidstoronenna-rosian-vid-olimpiadi2024.html
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У Великій Британії відбувся саміт 35 країн, організований через 

питання можливої участі Росії в Олімпіаді-2024. 

Група з 35 країн, включаючи США, Німеччину та Австралію, 

домовилися вимагати відсторонення російських і білоруських спортсменів 

від участі в Олімпіаді 2024 року. 

Міністерка спорту Литви Юргіта Сюгздініене: 

Ми пропонуємо не дозволяти російським та білоруським атлетам 

змагатися на жодних міжнародних змаганнях, включно з Олімпійськими 

іграми, допоки війна в Україні триває. Наша позиція, як політиків у сфері 

спорту, має бути сильною та єдиною, не можемо дозволити, щоб цим 

користалися. Тиск на Росію та Білорусь - дуже важливий. Литва 

підтримуватиме і доєднується до всіх ініціатив та зусиль, щоб унеможливити 

повернення російських та білоруських атлетів до міжнародних змагань, якщо 

вони [зусилля] співпадають з нашою чіткою позицією. 

Повний перелік країн, які підтримали це звернення, наразі невідомий. 

Зазначається, що серед тих, хто підтримав ці вимоги - США, Велика 

Британія, Німеччина, Франція, Польща, Нідерланди, Канада, Австралія, 

Японія, а також країни Балтії та Скандинавії. 
 

Військова допомога 

 

Литва передасть Україні 36 зенітно-ракетних комплексів для 

знищення іранських дронів (Укрінформ). 

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас: 

У рамках цього візиту ми з міністром оборони України Олексієм 

Резніковим обговорили подальшу допомогу ЗСУ, зокрема озброєння та 

навчання військових. Литва продовжить надавати всю можливу допомогу 

для перемоги України. Ми передаємо 36 зенітно-ракетних комплексів, які 

можуть успішно боротися із дронами.  

Також пан Анушаускас зазначив, що Латвія вже провела навчання 15-

ти українських інструкторів. Тепер вони можуть працювати з новими 

зенітними комплексами. 

 

Швеція надасть Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги 

(УНІАН). 

Шведський парламент 8 лютого схвалив ініціативу уряду надати 

Україні 4,3 мільярда шведських крон (406,7 мільйона доларів) на посилення 

обороноздатності. 

Швеція передасть Україні військове обладнання, без якого їх власна 

армія зможе обійтися протягом певного періоду. Йдеться про ПТРК, 

обладнання для розмінування й шведські бойові машини піхоти CV 90. 

Відомо, що ця допомога складається з трьох частин, і одна з них буде 

відведена самохідним артилерійським установкам Archer – для їхнього 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3667961-litva-peredast-ukraini-36-zenitnoraketnih-kompleksiv-dla-znisenna-iranskih-droniv.html
https://www.unian.ua/world/shveciya-nadast-ukrajini-400-milyoniv-dolariv-viyskovoji-dopomogi-12137967.html
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відправлення потрібна додаткова підготовка. Шведський прем’єр Ульф 

Крістерссон доручив провести таку підготовку. 

Загальний обсяг допомоги Україні з боку Швеції з лютого 2022 року 

без урахування останнього пакета вже перевищив 900 мільйонів євро, з них 

понад 570 мільйонів євро – військова підтримка. 

 

Британія тренуватиме українських пілотів і дасть далекобійну 

зброю (Укрінформ). 

Велика Британія розширить програму підготовки українських 

військових на пілотів і морських піхотинців, а також запропонує України 

зброю більшої дальності. 

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак: 

З 2014 року Сполучене Королівство забезпечує життєво важливу 

підготовку українських військових, що дозволяє їм обороняти свою країну, 

захищати суверенітет і боротись за свою територію. Я пишаюся тим, що 

сьогодні ми розширимо цю підготовку, включно з навчанням для морської 

піхоти та пілотів винищувачів, гарантуючи, що Україна матиме армію, 

здатну захищати її інтереси в майбутньому. 

 

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги 

(Укрінформ). 

Уряд Німеччини повідомив про чергову партію воєнної техніки, 

переданої Україні. 

Зокрема, доставлені 2 САУ GEPARD (загалом ЗСУ мають їх тепер 32) і 

близько 6000 боєприпасів до них; 5 спецмашин для охорони кордону (раніше 

їх було передано 115); 29 генераторів (загалом 245); 6 15-тонних вантажівок 

(раніше було передано 2); 6 систем мобільних антен (на додаток до 10) і 10 

roll off контейнерів. 

Усе окрім генераторів і контейнерів – напряму зі складів 

промисловості. 

 

Данія передасть Україні списані танки Leopard (УНІАН). 

Данія доєднається до «танкової коаліції» та передасть Україні танки 

Leopard 1A5, які більше не використовується Збройними силами країни. 

Техніка надійде в Україну протягом кількох місяців. 

 

Уряд Німеччини схвалив передачу Україні 178 танків Leopard 1 

(Укрінформ). 

Федеральний уряд Німеччини видав оборонним компаніям країни 

ліцензії на експорт до 178 танків Leopard 1A5 для України. Скільки цих 

танків буде фактично поставлено в Україну, залежить від необхідних 

ремонтних робіт. 

У пресрелізі зазначається, що федеральний уряд Німеччини підтримує 

Україну в тісній координації з міжнародними партнерами, постачаючи 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3667377-britania-trenuvatime-ukrainskih-pilotiv-i-dast-dalekobijnu-zbrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3667379-nimeccina-peredala-ukraini-cergovij-paket-vijskovoi-dopomogi.html
https://www.unian.ua/weapons/tanki-leopard-1a5-daniya-peredast-ukrajini-spisani-tanki-leopard-12136566.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3667167-aponia-vze-peredala-ukraini-259-generatoriv-dla-potreb-energosektoru.html
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основні бойові танки Leopard 1A5 для законної самооборони від російської 

агресії, яка суперечить міжнародному праву. Минулого тижня уряд ФРН уже 

оголосив про політичне схвалення поставок цих танків, «після цього 

відбулися необхідні формальні етапи затвердження». 

«Федеральне міністерство економіки та захисту клімату (BMWK), як 

формально відповідальний ліцензійний орган, видало німецьким оборонним 

компаніям ліцензії на експорт до 178 основних бойових танків Leopard 1 A5 

для України. Скільки основних бойових танків Leopard 1A5 буде фактично 

поставлено в Україну, залежить від необхідних ремонтних робіт», - 

повідомили у німецькому оборонному відомстві. 

Було зазначено, що фінансування цих поставок та ремонт танків, як і 

підготовка українських військових, «здійснюється у тісній координації з 

європейськими країнами-партнерами Федеративної Республіки Німеччина». 

 

Литва передала Україні зенітні установки L-70 з боєприпасами 

(Укрінформ). 

Литва передала Україні десятки зенітних гармат L-70 з боєприпасами і 

провела навчання для українських інструкторів з управління цим 

озброєнням. 

 «Остання (за часом - ред) литовська військова підтримка України – 

десятки зенітних машин L-70 з боєприпасами. Останні два тижні українські 

інструктори в Литві беруть участь у тренінгах з управління цими гарматами. 

Вони підготують ще більше українських операторів, коли повернуться до 

країни», – йдеться у повідомленні. 

Також зазначається, що загалом Литва планує цього року навчити 

близько 1600 українських військових. Це допоможе Україні у боротьбі з 

російською агресією. «Литва продовжить підтримувати Україну всіма 

можливими засобами стільки, скільки необхідно», – підкреслює оборонне 

відомство країни. 

 

Військова допомога Нідерландів Україні перевищила мільярд євро 

(Укрінформ). 

Міністр оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен:  

Нідерланди вже надали Україні понад 1 мільярд євро військової 

допомоги. 

 

Українські військові прибули до Британії опановувати САУ AS90 

(Укрінформ). 

Міністерство оборони Великої Британії повідомило про прибуття 

українських військових до країни для опанування броньованих самохідних 

артилерійських установок AS90. 

 «Щиро вітаємо українських військових, які прибули до Великої 

Британії цими вихідними для опанування AS90. Британська AS90 – це 

броньована самохідна артилерійська установка, яку Велика Британія надає 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3666924-litva-peredala-ukraini-zenitni-ustanovki-l70-z-boepripasami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3666801-vijskova-dopomoga-niderlandiv-ukraini-perevisila-milard-evro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3666350-ukrainski-vijskovi-pribuli-do-britanii-opanovuvati-sau-as90.html
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Україні, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути 

територію», – йдеться у дописі. 

 

Німеччина виконає свою обіцянку щодо танків і передасть їх 

якомога швидше (Укрінформ). 

Заступник речника уряду ФРН Вольфганг Бюхнер: 

Федеральний уряд виходить з того, що обіцяні танки Leopard будуть 

доставлені швидко», - сказав Бюхнер. 

Він додав, що це буде незалежно від того, коли це зроблять інші 

партнери. Німеччина виконає свою обіцянку, але водночас сподівається, що 

це вдасться зробити разом з іншими країнами. 

Бюхнер підтвердив, що «інтенсивні переговори» з іншими країнами, які 

планують також передати танки цього типу, ведуться постійно, але не став 

розкривати деталі. 

 

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак натякнув, що британські 

танки Challenger 2 прибудуть в Україну вже у березні (Українські 

новини). 

Також він повідомив про розширення навчальної програми для 

українських військовослужбовців.  

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак: 

Українські екіпажі, які прибули на навчання минулого тижня, будуть 

використовувати танки Challenger 2 для захисту суверенної території України 

вже наступного місяця. І ми сьогодні домовилися розширити програму 

навчання, через яку пройшли вже 10 тисяч українських військових, на 

морпіхів та пілотів винищувачів.  

Він додав, що Британія докладає зусиль для того, аби необхідна західна 

зброя опинилася в Україні у найближчі тижні, а не через місяці чи роки. 

«Ми повинні озброїти Україну у короткостроковій перспективі, і також 

посилювати її на довгострокову перспективу. Не можна допустити, щоб 

Україна знову була вразливою ціллю для нової агресії», - наголосив Ріші 

Сунак. 

 

Передача Україні винищувачів 

 

Постачання Великою Британією винищувачів в Україну може 

зайняти місяці, тому Лондон зосереджений на використанні 

альтернативного забезпечення повітряної оборони України (Укрінформ). 

Міністр оборони Британії Бен Воллес сказав, що повітряна підтримка 

та підтримка рухомих військ може бути забезпечена за допомогою ракет 

дальнього радіусу дії і безпілотних літальних апаратів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3666380-nimeccina-peredast-ukraini-tanki-aknajsvidse-zastupnik-recnika-uradu-frn.html
https://ukranews.com/ua/news/913885-brytanski-tanky-challenger-2-budut-vzhe-u-berezni-v-ukrayini-prem-yer-ministr-sunak
https://ukranews.com/ua/news/913885-brytanski-tanky-challenger-2-budut-vzhe-u-berezni-v-ukrayini-prem-yer-ministr-sunak
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3667882-dla-postavok-vinisuvaciv-v-ukrainu-mozut-znadobitisa-misaci-ministr-oboroni-britanii.html
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За його словами, було б «більш реалістично і продуктивно» 

передбачити, що Британія надасть Україні літаки в довгостроковій 

перспективі для забезпечення її безпеки після завершення війни з росією. 

«Це не звичайний випадок буксировки літака до кордону. Британія 

знає, що потрібно Україні, і дуже рада допомогти багатьма способами, 

намагаючись досягти ефекту. Такого ж ефекту можна досягти, але 

потенційно в інший спосіб - і не витрачаючи на це місяці», - сказав 

британський міністр. 

Воллес наголосив, що його обов'язком є забезпечити Велику Британію і 

НАТО літаками, необхідними для їхньої оборони. 

Глава міноборони Британії також відкинув пропозиції експрем'єра 

Бориса Джонсона про надання Україні 100 бойових літаків Typhoon. 

Оскільки вони виробляються коаліцією різних країн, тому для відправки їх в 

Україну потрібен дозвіл цих держав. До того ж, за словами Воллеса, Typhoon 

обладнані лише для бою в повітрі і не придатні для наземної атаки. 

 

Надання Польщею Україні бойових літаків F-16 чи МіГ-29 

можливе лише в межах НАТО чи вужчої коаліції, але наразі це питання 

не обговорюється (Укрінформ). 

Заступник міністра національної оборони Польщі Войцєх 

Скуркевич: 

Сьогодні немає дискусії щодо передачі (літаків Україні – ред.). Якщо 

такі переговори будуть серед союзників чи то в межах “Рамштайну” чи у 

більш вузькій коаліції, то, звичайно, ми, без сумніву, братимемо в цьому 

участь.  

 

Прем’єр Британії висловився про надання Україні літаків 

(Європейська правда). 

Прем’єр Британії Ріші Сунак: 

Що стосується літаків, я вже казав - усі варіанти можуть 

обговорюватися. І першим кроком для цього має бути підготовка людей, які 

сядуть за штурвал високотехнологічних літаків. 

(…). В Україні вже є підготовлені пілоти винищувачів. І ми можемо 

підготувати їх до пілотування літаків, які вони потенційно будуть 

використовувати у майбутньому.  

Він додав, що окремим ускладнюючим фактором для надання Україні 

винищувачів є також уся логістика, необхідна для їхнього обслуговування, 

але всі ці нюанси проговорюються - і з українською стороною, і з 

союзниками. 

 

Макрон не виключає передачу Україні літаків, але не найближчим 

часом (Укрінформ)  

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3667059-peredaca-ukraini-bojovih-litakiv-mozliva-tilki-v-mezah-koalicii-minoboroni-polsi.html
https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/02/8/7155789/
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3668163-makron-ne-viklucae-peredacu-litakiv-ukraini-ale-ne-najblizcimi-tiznami.html
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Президент Франції Еммануель Макрон попередив у п'ятницю, що 

навіть якщо європейські союзники України вирішать надіслати Києву 

винищувачі, вони не можуть бути відправлені в «найближчі тижні». 

«Я нічого не виключаю... але це не відповідає сьогоднішнім вимогам», 

˗ сказав Макрон після саміту ЄС у Брюсселі, у якому взяв участь Президент 

України Володимир Зеленський. 

 

Дискусія щодо передачі Україні військових винищувачів перебуває 

у початковій фазі (Укрінформ).  

Польща ухвалить відповідне рішення, якщо буде спільна згода  з боку 

інших країн НАТО. 

Глава польського уряду Матеуш Моравецький: 

Дискусія на тему винищувачів перебуває у початковій фазі. Це мало б 

бути рішення з боку НАТО. Польща потім прийме рішення, що робити, якщо 

буде однозначна згода з боку НАТО, що можна передавати винищувачі 

Україні.  

 

У комітеті Бундестагу з оборони закликали дозволити Польщі та 

Словаччині передати Україні східнонімецькі МіГ-29 (Цензор.НЕТ) 

Депутат німецького Бундестагу, член комітету з оборони Маркус 

Фабер 9 лютого, напередодні Мюнхенської безпекової конференції 

звернувся до представників посольства України в Німеччині та інших 

офіційних осіб із пропозицією обговорити передусім варіанти забезпечення 

української армії літаками F16 та МіГ-29 для захисту від російської агресії. 

«Обидві моделі не стоять на озброєнні у Люфтваффе. Тому перше 

завдання, яке стоїть перед Німеччиною, – дати дозвіл на передання Україні 

МіГ29, які є в інших країн», – заявив він. 

Депутат зазначив, що після об'єднання Німеччини радянські 

винищувачі було продано Польщі та Словаччині. Тому під час ухвалення 

рішення про передання Україні МіГ їм також необхідно одержати схвалення 

Берліна. 

«Моя позиція – ми маємо дати цей дозвіл», – підсумував Фабер. 

 

Білий дім: Кожна країна має право на суверенні рішення щодо 

передачі літаків Україні (Укрінформ). 

В адміністрації США вважають, що кожна країна, незалежно від її 

членства в альянсі НАТО, має право приймати суверенне рішення, чи 

передавати Україні бойові винищувачі. 

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі: 

Це все суверенні рішення. Якщо країна НАТО чи навіть країна, яка не 

входить до Альянсу, хоче надати Україні такі можливості, як винищувачі, це, 

безперечно, їхнє рішення.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3668423-moraveckij-kaze-so-diskusia-pro-litaki-dla-ukraini-u-pocatkovij-fazi.html
https://censor.net/ua/n3399259
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3668663-bilij-dim-kozna-kraina-mae-pravo-na-suverenni-risenna-sodo-peredaci-litakiv-ukraini.html
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Таким чином він прокоментував заяви про готовність Великої Британії 

забезпечити навчання українських пілотів на реактивних винищувачах 

стандартів НАТО.  

За словами Кірбі, якщо українці збираються отримати західні літаки, то 

їм необхідно буде навчитися літати на них. 

 

Словаччина розпочне переговори щодо надання Україні своїх 

винищувачів МіГ-29 (Укрінформ). 

У Словаччині розпочнуть переговори щодо передачі Україні своїх 

винищувачів МіГ-29. 

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що винищувачі 

Міг-29 зняті з озброєння і Словаччина не збирається надалі їх 

використовувати. 

«Саме ці списані МіГи можуть врятувати невинні життя в Україні», — 

заявив він. 

Хегер пояснив, що Євросоюз може відшкодувати Словаччині кошти за 

літаки.  

«Кожна допомога, яку ми надаємо у такий спосіб, оплачується з 

Європейського фонду миру», — додав він. 

Прем’єр-міністр Словаччини зазначив, що уряд вже веде переговори з 

юристами щодо можливості передачі винищувачів, оскільки нинішній 

Кабмін призначений тимчасово та має обмежені повноваження. 

При цьому він не бачить проблем у разі, якщо знадобиться внести 

зміни в конституцію Словаччини або ухвалити конституційний закон, щоб 

допомогти Україні. За його словами, парламент дієздатний і може 

ухвалювати такі закони. 

Міністр оборони Ярослав Надь наголосив, що в національних 

інтересах Словаччини, щоб Україна була демократичною та вільною 

країною. Він звернув увагу на ризик того, що росія вирішить продовжити 

просуватися на захід. 

За його словами, наступний пакет допомоги Україні ще узгоджується і 

поки немає остаточного рішення. 

 

Гуманітарна та фінансова допомога 

 
США надають $60 мільйонів на захист «Дії» та інших українських 

сервісів (УНІАН). 

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся із 

заступницею керівника USAID Ізобель Коулман, яка приїхала з візитом в 

Україну в супроводі посла США Бріджит Брінк. 

«USAID познайомилась з роботою команди "Дії" із запуску послуг, їх 

розробки та реінжинірингу. Також оголосили про рішення надати додаткових 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3668662-slovaccina-rozpocne-peregovori-sodo-nadanna-ukraini-svoih-vinisuvaciv-mig29.html
https://www.unian.ua/techno/ssha-nadayut-60-milyoniv-na-zahist-diji-ta-inshih-ukrajinskih-servisiv-12140790.html
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60 мільйонів доларів підтримки для зміцнення кібербезпеки країни», – 

йдеться в повідомленні. 

Це допоможе уряду України зміцнити захист критичної інфраструктури 

від кібератак та посилити поточні ініціативи з цифрової трансформації, 

зокрема «Дію». 

 

США виділять $6 мільярдів на фінансування дефіциту 

держбюджету України (УНІАН). 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль: 

Це кошти, які ми так само спрямуємо на соціальні програми, освіту, 

медицину. Відповідний грант надійде через Фонд донорів, який 

адмініструють Міжнародний банк реконструкції та розвитку та Міжнародна 

асоціація розвитку. Також через цей фонд буде надано грант у розмірі 165 

млн доларів від низки європейських країн. Відповідні рішення затвердимо й 

уповноважимо міністра фінансів на підписання угод про зазначені гранти. 

З початку цього року міжнародні партнери вже надали Україні 4,2 млрд 

доларів. (…). 

 

У Великобританії назвали розміри допомоги Україні під час війни 

(УНІАН). 

Велика Британія надала Україні 4 млрд фунтів на військову, 

гуманітарну і економічну підтримку. 

«Військова, гуманітарна і економічна підтримка Великою Британії для 

України сягнула майже 4 млрд фунтів з часу вторгнення. Сполучене 

Королівство пишається тим, що є найбільшим постачальником військової 

допомоги для України після Сполучених Штатів, з підтримкою на суму 2,3 

млрд фунтів у 2022 року», – наголошується у Лондонський декларації 

урядів Великої Британії і України. 

Також сказано, що з 2015 року Велика Британія навчає військових 

Збройних сил України за допомогою Операції ORBITAL. 

«Ми стали першою Європейською країною, яка надала летальну 

допомогу. Сполучене Королівство продовжило очолювати рух для 

підтримки України з метою її самозахисту, у тому числі за допомогою 

протитанкової зброї і танків. Наша військова допомога для України є 

стійкою. Велика Британія продовжить робити внесок в усі три військові 

області - на суходолі, в повітрі і на морі», – йдеться в декларації. 

Також Британія залишається налаштованою надавати гуманітарну 

допомогу тим, хто її найбільше потребує, а також підтримувати бюджет і 

економіку України, допомагати відновити енергетичну систему та іншу 

цивільну критичну інфраструктуру, які зазнали атак від російських 

незаконних повітряних ударів. 

Крім того, Британія вже запровадила санкції проти понад 1,2 тис 

російських фізичних осіб і проти понад 120 юридичних осіб з часу 

вторгнення. 

https://www.unian.ua/economics/finance/ssha-vidilyat-6-milyardiv-na-finansuvannya-deficitu-derzhbyudzhetu-ukrajini-12140763.html
https://www.unian.ua/economics/finance/u-velikobritaniji-nazvali-rozmiri-dopomogi-ukrajini-pid-chas-viyni-na-shcho-pishli-koshti-12138042.html
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«Разом ми побудуємо українські Збройні сили, які будуть здатними 

обороняти свою територію та стримувати атаки. (…). У 2023 році 

Сполучене Королівство підготує щонайменше вдвічі більше українських 

військових від числа тих, які пройшли навчання у 2022 році, і надасть не 

менше 2,3 млрд фунтів на військову допомогу, у тому числі на більш 

сучасні спроможності», – йдеться в декларації. 

 

Молдова відправила до України чергову партію гумдопомоги 

(Укрінформ). 

Молдова у п’ятницю, 10 лютого, відправила до України дев'ять 

вантажівок з гуманітарною допомогою.  

В Україну відправили ліки, намети, генератори та продукти 

харчування. Зазначається, що предмети першої потреби доставлять до 

Хмельницької області. 

 

Чорногорія надала Україні понад €10 мільйонів допомоги 

(Укрінформ). 

Чорногорія від початку повномасштабного вторгнення росії надала 

Україні гуманітарної та військової допомоги на понад €10 мільйонів. 

 «З початку російської агресії проти України… Уряд та Міністерство 

оборони сім разів передавали безоплатно різні види гуманітарного та 

військового обладнання, а також боєприпаси і зброю. Вартість наданої 

допомоги склала €10 062 905», – повідомили в чорногорському Міноборони. 

Перший пакет допомоги Україні, вартістю майже €83 тисячі, включав 

лише сухі пайки і засоби захисту для бійців, зокрема, 7 тисяч одиниць сухих 

добових пайків, 500 шоломів, 300 бронежилетів та 600 броньованих пластин 

для бронежилетів. 

Другий пакет, вартістю понад €500 тисяч, включав міномети калібру 60 

мм і 82 мм, а також переносні зенітно-ракетні комплекси «Стріла-2М» 

радянського виробництва. 

ретій і найдорожчий наразі пакет зброї – вартістю €8,24 млн, 

Чорногорія надала Україні у липні минулого року. В ньому було 216 ПЗРК 

«Стріла-2М», 759 зенітних снарядів калібру 57 мм і майже 8 тисяч – калібру 

76 мм, а також 2,3 мільйона патронів до стрілецької зброї калібром 7,62 мм. 

Останній на сьогодні пакет чорногорської військової допомоги Україна 

отримала у вересні 2022 року і він містив запчастини для гелікоптерів Мі-8 

на загальну суму €180 тисяч. 

У Міноборони Чорногорії підкреслили, що будуть і надалі 

підтримувати Україну зброєю, а також готові приймати на лікування 

поранених українських військових. 

 

Рятувальне обладнання та «швидкі»: Україна отримала 

гуманітарну допомогу з Сінгапуру (Укрінформ). 

Посол України в Сінгапурі Катерина Зеленко: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3668464-moldova-vidpravila-do-ukraini-cergovu-partiu-gumdopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3668742-cornogoria-nadala-ukraini-ponad-10-miljoniv-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3668288-ratuvalne-obladnanna-ta-svidki-ukraina-otrimala-gumanitarnu-dopomogu-z-singapuru.html
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Пакет гуманітарної допомоги з 9 машин швидкої допомоги, 2 

пожежних машин, протипожежного захисного спорядження, рятувального 

обладнання, міношукачів, медичних товарів прибув до України, щоб 

допомогти захистити та врятувати життя. Дякую, Сінгапур. 

 

Делегація ООН привезла гуманітарну допомогу на Херсонщину 

(Укрінформ). 

Делегація ООН відвідала Херсонську область із гуманітарним конвоєм, 

міжнародні партнери привезли ліки та медобладнання, ремонтні комплекти 

тощо. 

Як інформують в Херсонській ОВА, ООН у співпраці з міжнародними 

партнерами та агенціями направили в область вже 14 гуманітарних конвоїв. 

 

«Це гуманітарний подвиг»: Україна отримала черговий пакет 

допомоги від Польщі (УНІАН). 

Україна отримала від уряду Польщі отримала 35 потужних генераторів 

(24, 36, 64 і 91 кВ), амуніцію для рятувальників і медичні засоби. Про 

гуманітарну допомогу країни-союзники домовлялися в рамках групи 

міжпарламентських зв'язків. 

Народний депутат Артем Ковальов: 

У грудні, в період масових обстрілів Росією енергосистеми України, я 

звернувся до прем'єр-міністра Польщі з проханням надати екстрену допомогу 

Україні для відновлення і підтримки електроенергії та опалення. Реакція 

офісу прем’єр-міністра на наше звернення була миттєвою. За що окрема 

подяка керівнику його канцелярії Марку Кухцінському. Об’єм наданої 

допомоги великий і різноплановий. Зокрема 35 потужних генераторів, засоби 

захисту та взуття для рятувальників, теплі ковдри, тактичні аптечки, медичні 

засоби. Ми були приємно здивовані, коли вони привезли не тільки ту 

першочергову допомогу, яку ми просили, а й суттєво доповнили список 

також дуже важливими речами, які нам дуже потрібні.  

Серед допомоги: 6000 пар пожежного взуття, більше 30 наборів одягу 

для пожежних, газонепроникні костюми з обладнанням, повітряним апаратом 

і охолоджуючим жилетом, шоломи, мікрофонні гарнітури, дроти для 

вентиляції, ліхтарики і додаткові повітряні апарати, радіотелефони і велика 

кількість медичних засобів.   

Частину генераторів вже передали на місця – для забезпечення 

критичної та комунальної інфраструктури. Два генератори вже передані 

волинським прикордонникам. Решта будуть розподілені по лікарнях і школах 

областей України. Обладнання для рятувальників буде доставлено в 

найгарячіші точки. 

 

Литовський Litgrid відправляє колегам з «Укренерго» обладнання 

на понад €3,6 мільйона (Укрінформ). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3668042-delegacia-oon-privezla-gumanitarnu-dopomogu-na-hersonsinu.html
https://www.unian.ua/war/ce-gumanitarniy-podvig-ukrajina-otrimala-chergoviy-paket-dopomogi-vid-polshchi-12138033.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3667826-litovskij-litgrid-vidpravlae-kolegam-z-ukrenergo-obladnanna-na-ponad-36-miljona.html
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Оператор литовських електромереж Litgrid відправляє в Україну 

черговий пакет допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури 

країни, постраждалої від війни, ринковою вартістю 3,6 млн євро. 

Генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс: 

  Оскільки ми оновлюємо нашу інфраструктуру, у нас є в резерві 

різноманітне обладнання для мереж. Ми зібрали їх з усієї Литви і передамо 

українському оператору електропередачі «Укренерго». Прилади будуть дуже 

корисні українцям у відновленні зруйнованої енергетичної інфраструктури. 

Наскільки можемо, ми сприяємо тому, щоб дні в Україні були світлішими та 

теплішими. 

Пакунок допомоги складається з обладнання ЛЕП 330 та 110 кВ – 

роз’єднувачів, вимикачів, розрядників перенапруг, трансформаторів струму 

та напруги, ізоляторів та ізоляційного мастила. Також буде відправлено ще 

один автотрансформатор 330/110/10 кВ, який є основним і найдорожчим 

обладнанням підстанції електричної мережі. Вантаж транспортуватиметься в 

Україну частинами, першу партію техніки відправлять найближчими 

тижнями. 

Наразі загальна ринкова вартість вже наданої Litgrid підтримки 

становить близько 6 мільйонів євро. 

 

Сім українських хлібозаводів отримали генератори від Німеччини 

(Укрінформ). 

Сім українських хлібозаводів отримали генератори від Федерального 

агентства з технічної допомоги (THW) у межах фінансової підтримки 

Міністерства закордонних справ Німеччини. 

Зазначається, що сьомим хлібозаводом, який отримав генератор, став 

ТОВ «Одеський хлібозавод № 4» – найбільший виробник хлібобулочної 

продукції на півдні України. Завод забезпечує хлібом майже 60 % мешканців 

Одещини, а також жителів Миколаївської і Херсонської областей та 

безпосередньо Херсона, де наразі не працює жодне хлібопекарське 

виробництво. Щодня на заводі виготовляють понад 100 тонн продукції, 

підприємство забезпечує роботою 910 працівників. 

Пекарі наголошують, що така допомога є критично необхідною для 

виробництва, адже ситуація з енергопостачанням в Одесі наразі дуже 

складна, і без такого генератора хлібозаводу довелося б зупинити роботу. 

Директор підприємства Віталій Добровольський: 

Зараз в Одесі електроенергія є дві години на добу. Тому без генератора 

ми взагалі не змогли б виробляти достатньо хлібобулочної продукції та 

поставляти її в бюджетні організації міста та області: школи, садки, лікарні, 

госпіталі та санаторії. 

Генератори від уряду Німеччини отримають ще 34 виробники харчової 

продукції. Загалом у межах допомоги ФРН буде розподілено 700 генераторів 

для підтримки критичної інфраструктури. Такий розподіл відбувається за 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3667483-sim-ukrainskih-hlibozavodiv-otrimali-generatori-vid-nimeccini.html
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підтримки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у 

співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України. 

 

Латвія передасть Україні медобладнання на майже €378 тисяч 

(Укрінформ). 

Міністр охорони здоров'я Латвії Ліга Меньгелсоне під час зустрічі з 

Послом України Олександром Міщенком повідомила про хід підготовки 

чергової партії медичного обладнання, яке буде відправлено на підтримку 

України – 185 одиниць медтехніки на суму майже 378 тис. євро. 

Це відправлення забезпечить Україну інфузійними насосами, 

апаратами ШВЛ, моніторами пацієнта. Вантаж буде доставлено в Україну за 

допомогою Механізму цивільного захисту Європейського Союзу. 

Раніше повідомлялося, що торік Латвія допомогла населенню України 

медичними приладами, ліками, машинами швидкої допомоги, ношами, 

мікроскопами, перев’язувальними матеріалами, фольгованими ковдрами, а 

також надала лікування та психосоціальну підтримку на суму понад 2 

мільйони євро. Також минулого року до Латвії було доставлено близько 130 

поранених на війні українських військових, яким надали медичну допомогу. 

Бійців приймають і лікують у трьох медичних закладах – Ризькій східній 

клінічній університетській клініці (RAKUS), Лікарні травматології та 

ортопедії, а також Національному реабілітаційному центрі «Вайварі». 

Латвія і надалі планує допомагати пораненим українським військовим. 

Планується, що наступного року медичне обслуговування та реабілітацію 

зможуть отримати близько 120 українських військових. 

 

Грузія передала Миколаєву сім дизельгенераторних установок 

(Укрінформ). 

Посольство Грузії в Україні передало Миколаєву сім потужних 

дизельгенераторних установок для об’єктів критичної інфраструктури. 

«В умовах повномасштабної війни навіть об’єкти критичної 

інфраструктури не застраховані від знеструмлення. Попри це, декілька наших 

філій і досі працювали, не маючи резервного джерела заживлення. Адже 

віднайти кошти на недешеве обладнання в умовах дефіциту фінансування 

було проблематично. Руку допомоги миколаївським енергетикам подала 

Грузія. Посольство Грузії в Україні передало АТ «Миколаївобленерго» сім 

генераторів», – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що частина з них надійде до тих філій, де було відсутнє 

резервне живлення на випадок аварійного знеструмлення. Решта стане у 

пригоді на інших об’єктах критичної енергетичної інфраструктури. 

 

Польща передала Україні сім модульних пунктів для бригад 

«швидкої» (Укрінформ). 

Польща передала Україні 7 модульних пунктів для розміщення бригад 

екстреної меддопомоги. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3667483-sim-ukrainskih-hlibozavodiv-otrimali-generatori-vid-nimeccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3667686-gruzia-peredala-mikolaevu-sim-dizelgeneratornih-ustanovok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3667302-polsa-peredala-ukraini-sim-modulnih-punktiv-dla-brigad-svidkoi.html


 

 

61 

Огляд матеріалів ЗМІ 

«Діяльність Президента України в умовах російсько-української війни» 

20-28 лютого 2015 

 

6 – 12 лютого 2023 р. 
 

Міжнародна підтримка України 

«За підтримки уряду Польщі в межах проєкту «Польська допомога» 

Україна отримала сім модульних пунктів тимчасового розміщення бригад 

екстреної медичної допомоги (ЕМД). П’ять із них уже функціонують у 

різних регіонах країни», – йдеться у повідомленні. 

Модульні пункти для бригад ЕМД обладнані усім необхідним для 

комфортного перебування фельдшерів: є опалення, електропостачання, 

душова і туалетна кімнати, кімната відпочинку тощо. Нині такі модульні 

пункти вже доставлені на деокуповані території Харківщини. Ще по одному 

пункту отримали Чернігівська, Дніпропетровська та Херсонська області на 

заміну пошкодженим або зруйнованим пунктам базування. 

 

Українським прикордонникам передали з Франції мобільний 

медпункт (Укрінформ). 

Французькі пожежники передали українським прикордонникам 

мобільний медпункт, який може бути розгорнутий за лічені хвилини. 

«Французькі пожежники передали українським прикордонникам 

мобільну амбулаторію. Пересувний кабінет на шасі IVECO 

використовуватиметься для надання першої медичної допомоги пораненим 

бійцям, які протистоять російським окупаційним військам на одній з ділянок 

фронту», – йдеться в повідомленні. 

У ДПСУ зауважили, що медпункт може бути розгорнутий за лічені 

хвилини. Для подачі електроенергії та забезпечення температурного режиму 

його укомплектовано дизель-генератором, засобами обігріву, акумулятором 

та інвертором. Є можливість під’єднати Starlink. 

Амбулаторія укомплектована медикаментами та медичним приладдям. 

Також забезпечено подачу води задля підтримання гігієни на належному 

рівні. 

Додатково благодійники передали на потреби лікарів прикордонного 

відомства 6 дефібриляторів, медичні препарати і перев’язувальні матеріали. 

 

Японія вже передала Україні 259 генераторів для потреб 

енергосектору (Укрінформ). 

Протягом грудня 2022 – лютого 2023 року Україна отримала 

гуманітарну допомогу від Японії у вигляді 259 генераторів та 

комплектуючих. 

Міністр енергетики України Герман Галущенко: 

Росіяни продовжують прицільно обстрілювати українські енергетичні 

об’єкти по всій країні. Завдяки допомозі наших міжнародних партнерів ми 

проводимо відновлювальні роботи, забезпечуємо роботу енергетичних 

підприємств і далі тримаємо наш енергетичний фронт. 

 Зазначається, що надана японською стороною допомога була 

розподілена між підприємствами вугільної, газовидобувної, газотранспортної 

галузей, електроенергетичного сектору, а також підприємствами 

теплокомуненерго різних регіонів України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3667208-ukrainskim-prikordonnikam-peredali-z-francii-mobilnij-medpunkt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3667167-aponia-vze-peredala-ukraini-259-generatoriv-dla-potreb-energosektoru.html
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Україна отримала від США газотурбінну станцію і розраховує на 

додаткові установки (Укрінформ). 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна отримала від 

США газотурбінну станцію General Electric потужністю 25 МВт. 

Водночас він висловив сподівання на отримання додаткових таких 

установок, аби забезпечити стабільність роботи критичної інфраструктури. 

 

Прихисток у Чехії з початку повномасштабної війни знайшли 

понад 460 тисяч українців (Укрінформ). 

Про це заявила заступник міністра внутрішніх справ Мері Акопян 

під час зустрічі делегації МВС України з чеською делегацією на чолі з 

генеральним директором європейської секції МЗС Чехії Ярославом 

Курфюрстом.  

«Перш за все подякували за послідовну підтримку України та 

прихисток понад 460 тисяч наших громадян, зокрема рішення продовжити 

дію тимчасового захисту українців до березня наступного року», – заявила 

вона. 

 

Тенти, буржуйки і генератор: Київ отримав гуманітарну допомогу 

від iталійських партнерів (Укрінформ). 

Київ отримав чергову партію гуманітарної допомоги від італійського 

фонду Hope Ukraine та організації Doctors with Africa CUAMM: десять тентів 

(площею 23 кв. м), десять буржуйок і генератор.  

Міський голова Віталій Кличко: 

  Дякуючи іноземним партнерам – італійському фонду Hope Ukraine, 

італійській організації Doctors with Africa CUAMM, а також українській 

організації «Благодійний Фонд 8848», ми отримали 10 тентів, 10 буржуйок і 

генератор. Усе це місто передасть для забезпечення столичних пунктів 

обігріву. 

За словами мера Києва, вже протягом року ці три фонди не зупиняють 

підтримку України та Києва. Вони, зокрема, сприяли ввезенню в Україну 

великої кількості теплого одягу, взуття, генераторів та спеціальних тентів, 

розроблених ООН, частину з яких передають українській столиці. 

Загалом Італія зібрала 164 млн євро на гуманітарні ініціативи задля 

підтримки українського народу. 

 

Агенція ООН у справах біженців передала для ВПО Львівщини 

теплі речі та термоковдри (Укрінформ). 

Агенція ООН у справах біженців передала волонтерам медико-

психологічної допомоги теплі речі для ВПО. Їх люди будуть отримувати 

після прибуття на Головний залізничний вокзал Львова. 

 «Щоб допомогти людям залишатися в теплі Агенція ООН у справах 

біженців та партнери передали волонтерам медико-психологічної допомоги 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3667022-ukraina-otrimala-vid-ssa-gazoturbinnu-stanciu-i-rozrahovue-na-dodatkovi-ustanovki-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3666507-prihistok-u-cehii-z-pocatku-povnomasstabnoi-vijni-znajsli-ponad-460-tisac-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3666907-tenti-burzujki-i-generator-kiiv-otrimav-gumanitarnu-dopomogu-vid-italijskih-partneriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3666466-agencia-oon-u-spravah-bizenciv-peredala-dla-vpo-lvivsini-tepli-reci-ta-termokovdri.html
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теплі речі для ВПО. Йдеться про 50 комплектів термоковдр, 400 светрів та 

342 пари зимового взуття», – йдеться у повідомленні. 

 

Ніжинський водоканал отримав обладнання від французької 

гуманітарної організації (Укрінформ). 

У місті Ніжин Чернігівської області місцевий водоканал отримав від 

ACTED – французької гуманітарної неурядової організації, яка працює в 37 

країнах, матеріали для заміни обладнання на об’єктах, які знаходяться в 

аварійному або незадовільному стані. 

«ACTED безкоштовно передав Ніжинському водоканалу понад 30 

найменувань обладнання та матеріалів», – йдеться в повідомленні. 

 

Норвегія хоче виділити упродовж п'яти років понад $7 мільярдів 

на допомогу Україні (Укрінформ). 

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре запропонував виділити 

Україні 75 мільярдів норвезьких крон ($7,3 млрд) в рамках допомоги 

протягом п'яти років. 

«Ми прагнемо досягти єдиної угоди з цього приводу в парламенті», – 

заявив Йонас Гар Стьоре на пресконференції після зустрічі з лідерами 

опозиції. 

За його словами, допомога піде на військові та гуманітарні потреби. 

Норвегія також повинна виділити цього року 5 мільярдів крон на 

допомогу бідним країнам, які страждають від стрімкого зростання світових 

цін на продовольство внаслідок війни в Україні, сказав Стьоре. 

Уряд меншості Стьоре повинен отримати дозвіл парламенту на 

виділення коштів, що збільшить щорічні витрати суверенного фонду Норвегії 

– найбільшого у світі з обсягом близько 1,4 трильйона доларів. 

 

У Латвії пропонують пожертвувати Україні конфісковані 

автомобілі (Укрінформ). 

Міністр фінансів Латвії Арвілс Асераденс запропонував внести 

поправки до закону, які дозволять безоплатно передавати Україні автомобілі, 

конфісковані за керування у стані сп'яніння. 

Керівниця Служби державних доходів (VID) Ієва Яунзема 

зазначила, що у Латвії саме VID займається продажем автомобілів, 

конфіскованих за водіння у нетверезому стані. Такі автівки зазвичай 

продають на аукціонах за досить низькими цінами. Через це місцеві жителі 

мають високий інтерес до подібних машин. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3666427-nizinskij-vodokanal-otrimav-obladnanna-vid-francuzkoi-gumanitarnoi-organizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3666345-norvegia-hoce-vidiliti-uprodovz-pati-rokiv-ponad-7-milardiv-na-dopomogu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3666961-u-latvii-proponuut-pozertvuvati-ukraini-konfiskovani-avtomobili.html
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5.02 

Регулярні масовані атаки російського агресора на цивільну 

інфраструктуру та мирних громадян мають перед собою три мети, 

кінцева з яких - примусити до перемовин на умовах агрессора 

(Укрінформ). 

Міністр оборони Олексій Резніков: 

Перша — це виснаження нашого ППО з метою послаблення нашої 

спроможності стримати їх. Друге — занурення України в темряву, холод, 

позбавлення нормальних умов, і це послабить дух українців, за їх 

стратегічним планом. Як тільки це послабить дух українців, за їх 

очікуваннями, вони почнуть тиснути на уряд, на Президента: не можете нас 

захистити, давайте щось робити. Оце «щось робити» - це третій план 

примусити нас сісти за стіл перемовин зараз, на їх умовах. Приблизно така 

стратегія. 

 

Переговори України з Росією втратили сенс після Бучі, - Беннет 

(LB.ua). 

Про це заявив колишній премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет. За 

його словами, саме він був першим іноземним лідером, з яким президент РФ 

Володимир Путін зустрівся після 24 лютого. Їхня розмова відбулася 5 

березня 2022 року  в Сочі 

Беннет розповів, що про посередницьку допомогу його попросив і 

Володимир Зеленський. Після цього ізраїльський премʼєр провів серію 

окремих переговорів з обома лідерами та передавав «чернетки»  можливої 

угоди про припинення вогню.  

За його словами, на переговорах Путін погодився не вимагати 

роззброєння України. Зеленський натомість нібито погоджувався 

відмовитися від вимог про вступ України до НАТО. 

В Офісі президента України повідомлення колишнього ізраїльського 

премʼєра наразі не коментували (…). 

 

6.02 

Москва через посередників починає «благати» про переговори – 

Данілов (Українська правда). 

Секретар РНБО Олексій Данілов: 

Путін ставить завдання повного захоплення Луганської та Донецької 

областей, жодної таємниці в цьому немає. Більше того, вони пробують зараз 

зрозуміти, що досягти тих (цілей), які вони собі ставили по захопленню 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3665957-rosia-hoce-primusiti-ukrainu-do-peregovoriv-na-svoih-umovah-reznikov.html
https://lb.ua/world/2023/02/05/544880_peregovori_ukraini_z_rosiieyu_vtratili.html
https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/6/7388214/
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нашої країни, у них немає жодних спроможностей. Тому на сьогодні 

благають. Беруть цілий пул перемовників. 

Вони зараз ведуть величезну роботу з певними групами, аби вони 

вступили в перемовини. Вже і Бразилія, і кого тільки немає в посередництві – 

«давайте будемо домовлятися, щоб якось вирішити це питання». 

Цей абсурд, який на сьогодні відбувається, має рано чи пізно 

закінчитися. На цьому треба ставити крапку. Коли у нас дехто вважає, що нас 

треба поставити в якісь рамки, щоби ми з Путіним про щось говорили, – 

звичайно, так, але спочатку Путін має виконати ті умови, які є в нашої 

країни. По-іншому воно не працює. 

 

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк спростував 

твердження про те, що в Стамбулі в березні минулого року нібито були 

досягнуті домовленості з рф (Укрінформ). 

Про це Подоляк сказав німецькому виданню Bild, яке попросило його 

прокоментувати висловлювання деяких відомих у Німеччині особистостей, 

які «дуже стурбовані» можливістю ескалації. 

Він уточнив, що коли в Україні ще не розуміли, яку війну веде росія, з 

боку Києва була пропозиція вивести війська рф, а потім сісти за стіл 

переговорів і обговорити всі спірні питання. Однією з пропозицій було те, що 

Україні потрібні гарантії безпеки – ясні та зрозумілі. Президент Володимир 

Зеленський запропонував наступне: відвести війська на позиції 23 лютого, а 

потім сісти за стіл і обговорити чутливі для України та Росії питання, сказав 

Подоляк, коментуючи заяву однієї з лідерів Лівої партії Сари Вагенкнехт. 

(…) Вагенкнехт також заявляла про необхідність «закінчувати цей жах, а не 

продовжувати його нескінченно постачанням зброї» та змусити сторони сісти 

за стіл переговорів і шукати мирне рішення (…). 

На зауваження інших персон, які розмірковують про необхідність 

«враховувати безпекові інтереси росії» радник ОП порадив «глибше 

зрозуміти природу цієї війни», те, що йдеться не про НАТО, не про санкції, 

не про гарантії безпеки рф, не про якийсь багатополярний світ, а про 

демонстративне знищення іншої держави (…). 

 

8.02 

Путін готовий здавати території заради переговорів із Києвом, – 

генерал (Obozrevatel). 

Країна-терорист Росія вкрай потребує паузи у війні та мирних 

переговорів з Україною. Заради цього вона готова здати частину захоплених 

у нашій країні територій. 

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю висловив ексзаступник 

начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант 

Ігор Романенко.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3666372-zodnih-domovlenostej-z-rf-na-peregovorah-u-stambuli-ne-bulo-podolak.html
https://war.obozrevatel.com/ukr/putin-gotovij-zdavati-teritorii-zaradi-peregovoriv-iz-kievom-general.htm?_ga=2.161080957.1927583111.1676033054-1404027928.1610032675&_gl=1*1pysfvn*_ga*MTQwNDAyNzkyOC4xNjEwMDMyNjc1*_ga_JBX3X27G7H*MTY3NjAzMzA0OS4xOTguMS4xNjc2M


 

 

66 

Огляд матеріалів ЗМІ 

«Діяльність Президента України в умовах російсько-української війни» 

20-28 лютого 2015 

 

6 – 12 лютого 2023 р. 
 

Плани врегулювання. Переговорний процес 

За оцінками генерала, у Кремлі усвідомлюють, що велика війна з 

Україною безперспективна, і шукають шляхи її припинення. Зокрема, там 

можуть розглядати варіанти певного торгу з Україною (…). 

 

10.02 

Сполучені Штати не заперечують ініціативам міжнародних лідерів, 

які прагнуть припинити насильство в Україні, однак державне 

керівництво в Києві та український народ самі мають вирішувати, коли 

настане момент говорити з росіянами про мир (Укрінформ). 

Таку позицію висловив у п’ятницю, 10 лютого, під час брифінгу в 

Вашингтоні координатор з питань стратегічних комунікацій Ради 

нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. 

Кірбі підкреслив, що це має відповідати цілям державного керівництва 

України та бути прийнятним для українського народу.  

У цьому контексті Кірбі нагадав, що президент Байден неодноразово 

наголошував: війна може закінчитися вже сьогодні, і єдина особа, яка може 

зробити це – путін, який розв’язав масштабну агресію проти України (…). 

 

11.02 

США не підтримали пропозицію Бразилії щодо переговорів з РФ 

(Українська правда). 

США не підтримали пропозицію президента Бразилії Луїса Сілви про 

створення групи країн для мирних переговорів про припинення війни в 

Україні. У Білому домі заявили, що рішення про доречність переговорів з РФ 

має ухвали президент України Володимир Зеленський (…). 

 

У МЗС Росії розповіли, на яких умовах готові розпочати 

переговори з Україною (Еспресо). 

Заступник голови МЗС РФ Сергій Вершинін: 

Класика каже, що будь-які воєнні дії закінчуються переговорами, і ми, 

природно, вже говорили, що ми будемо готові до таких переговорів. Але 

лише до переговорів без попередніх умов, переговорів на основі тієї 

реальності, яка існує, переговорів з урахуванням тих цілей, які були озвучені 

нами публічно. 

Переговори вже були, ви пам'ятаєте Мінськ, пам'ятаєте Стамбул. І ви 

пам'ятаєте те, що їх було перервано українською стороною, але ви знаєте 

добре, що рішення ухвалюється не в Києві, рішення ухвалюється в інших 

столицях, насамперед у Вашингтоні, у Брюсселі. 

 

Аргентина та Колумбія виступили з ініціативою припинення 

вогню в Україні (Еспресо). 

Президенти Аргентини Альберто Фернандес та Колумбії Густаво 

Петро виступили за активізацію заходів щодо досягнення припинення вогню 

в Україні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3668636-ukraina-sama-mae-virisuvati-koli-nastane-moment-dla-peregovoriv-pro-mir-bilij-dim.html
https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/11/7388894/
https://espreso.tv/u-mzs-rosii-rozpovili-na-yakikh-umovakh-gotovi-rozpochati-peregovori-z-ukrainoyu
https://espreso.tv/argentina-ta-kolumbiya-vistupili-z-initsiativoyu-pripinennya-vognyu-v-ukraini
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Про це йдеться у спільній статті президентів, опублікованій в Le 

Monde. 

Як вважають глави двох держав, війна дозволила США зміцнити 

НАТО, а також знову об'єднати Європу в рамках гегемоністської суперечки з 

Китаєм. 

У зв'язку з цим, згідно зі статтею, Фернандес та Петро закликають 

активізувати дипломатичні зусилля для встановлення припинення вогню та 

проведення мирних переговорів відповідно до прохань Генерального 

секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН), Папи Франциска або 

президентів Аргентини, Колумбії та Бразилії (…). 

 

Україна та Європа потребують завершення війни, але не шляхом 

нав’язування миру на умовах росії (Укрінформ). 

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок: 

Продиктоване припинення вогню в нинішніх умовах, коли частина 

України окупована і продовжують летіти ракети та бомби, не є для миру в 

Україні, а для підкорення Української держави. Тому що відсутність війни не 

означає автоматично мир у свободі. Продиктований мир протилежний 

справедливому миру. Тому що така концепція миру, продиктованого миру, 

визнає право найсильнішого і тим самим порушує міжнародне право. 

Якщо доводиться вибирати між правильним і кривдним, між агресором 

і жертвами – то ми на боці закону і на боці народу. Тому що ми не 

приймаємо нічого в Європі чи будь-де ще у світі, де кордони пересуваються 

силою і де невимовні страждання завдаються мільйонам людей. Ми не 

погоджуємося з тим, що володимир путін хоче нав’язати нам логіку минулих 

століть, згідно з якою право найсильнішого має більше значення, ніж 

міжнародне право. 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3668821-ukraina-potrebue-zaversenna-vijni-ale-ne-slahom-navazuvanna-miru-na-umovah-rf-berbok.html
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Плани повоєнного відновлення України 

Міжнародні донори передадуть Україні для посівної 13,5 тонн 

насіння овочів (Укрінформ). 

Міжнародні донори передадуть 13,5 т насіння овочів аграріям та 

мешканцям деокупованих територій України. 

Такий обсяг насіння забезпечить проведення посівної на 1126 га с/г 

земель. Серед виділеного насіння – квасоля, горох, буряк, морква, баклажан, 

цибуля та редиска. 

Перші відвантаження вже отримали мікро-ферми та домогосподарства 

в чотирьох громадах Полтавської, Київської, Дніпропетровської областей. 

Інформацію про потреби в насіннєвому матеріалі збирають 

Всеукраїнська асоціація громад (ВАГ) та Всеукраїнська аграрна рада (ВАР). 

Після цього насіння розподілять відповідно до запитів. Логістична підтримка 

проєкту, а саме безкоштовна доставка насіння від міжнародних донорів у 

громади, здійснюється завдяки програмі USAID АГРО. 

Окрім того, міжнародна компанія BAYER, підтримуючи ініціативу 

USAID «Стійкість сільського господарства» (AGRI-Україна), передасть до 

посівної насіння моркви. Перша партія забезпечить потреби 25 тис. 

домогосподарств. Організацію розподілу та доставки візьме на себе ВАГ. 

 

Південна Корея готова долучитися до відбудови енергосектора 

України (Укрінформ). 

Сеул готовий взяти участь у довгострокових проєктах з відновлення та 

відбудови української енергетики. 

6 лютого відбулася зустріч міністра енергетики Германа Галущенка та 

посла Республіки Корея в Україні Хьонга Те Кіма. 

«Хьонг Те Кім підтвердив наміри його країни і надалі підтримувати 

український енергетичний сектор, підкресливши зацікавленість корейської 

сторони брати участь у середньо- та довгострокових проєктах з відновлення 

та відбудови української енергетики», – наголосили у пресслужбі 

Міністерства енергетики. 

Зокрема, сторони обговорили питання співробітництва в атомній 

галузі, у сфері ВДЕ, а також допомогу енергетичному сектору України. 

Українська сторона запропонувала налагодити співпрацю для обміну 

інформацією про технології захисту і безпеки енергооб’єктів України та 

Республіки Корея. 

Також Галущенко окреслив перспективні напрямки співпраці між 

Україною та Південною Кореєю. 

«Це - атомна енергетика та розвиток відновлюваних джерел енергії, які 

стануть базовими для модернізованої української енергосистеми», - уточнив 

він. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3666288-miznarodni-donori-peredadut-ukraini-dla-posivnoi-135-tonn-nasinna-ovociv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3666501-pivdenna-korea-gotova-dolucitisa-do-vidbudovi-energosektora-ukraini.html
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Плани повоєнного відновлення України 

Японці допоможуть у відновленні енергосистеми України  

(Укрінформ).  

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) допоможе 

Україні в аварійному відновленні та реконструкції енергосистеми України, 

відповідний проєкт уже обговорюється. 

«Цей проєкт («Проєкт аварійного відновлення та реконструкції» - ред.) 

дозволить Україні отримувати за рахунок грантової допомоги необхідне 

обладнання та технології для відновлення енергетичної інфраструктури, а 

також передбачає напрацювання спільних пропозицій щодо екстреної 

допомоги вітчизняній енергосистемі для посилення її стійкості та 

надійності», – йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства енергетики. 

8 лютого міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч 

з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва 

(JICA) – Хідея Кобаясі та Тору Кобаякава. Сторони обговорили розширення 

співробітництва та запуск нової спеціальної програми «Проєкт аварійного 

відновлення та реконструкції». 

Проєкт також включатиме підготовку до наступного опалювального 

сезону 2023-2024. Сторони домовилися про розвиток співпраці з трансферу 

технологій та використання досвіду Японії з розбудови стійких та 

«розумних»мереж, а також децентралізації енергосистеми. 

«У межах проєкту будуть підготовлені програми підвищення 

кваліфікації персоналу енергетичних компаній та обміну досвідом щодо 

відновлення та реконструкції Японії, зокрема після аварії на АЕС та 

руйнувань інфраструктури внаслідок природних катаклізмів», – додали в 

Міненерго. 

 

Світовий банк виділяє $50 млн на ремонт доріг та мостів в Україні 

(Цензор.НЕТ). 

Світовий банк оголосив про виділення 50 млн доларів на ремонт та 

відновлення транспортної мережі України та для надання негайної 

гуманітарної допомоги та відновлення. 

Фінансова допомога покриє ремонт доріг для збільшення пропускної 

спроможності імпортних та експортних коридорів. 

Грантове фінансування цього проєкту забезпечує Трастовий фонд 

допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні (URTF). 

Також очікується додаткове фінансування в розмірі до 535 млн доларів, 

що має надійти найближчим часом. 

Проєкт Відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевої 

взаємодії (RELINC) допоможе відремонтувати основні мости та залізниці для 

відновлення зв’язку з населенням і поліпшення транспортних зв’язків для 

пом’якшення наслідків порушення судноплавства Чорним морем. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3667738-aponci-dopomozut-u-vidnovlenni-energosistemi-ukraini.html
https://censor.net/ua/n3399204
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Коментарі європейських та 

американських політиків 

(Укрінформ) 

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг, коментуючи питання 

про те, що у роковини повномасштабного вторгнення рф в Україну до Відня 

для участі в ПА ОБСЄ прибуде делегація рф з 15 осіб, більшість з яких 

знаходиться під санкціями, Шалленберг ще раз запевнив, що Австрія була 

зобов’язана видати їм візи. «Я мушу зробити можливим приїзд до Австрії для 

всіх делегатів усіх держав-учасниць», ˗ прокоментував він положення 

укладеної між Австрією та ОБСЄ угоди.  

Водночас дату зимової сесії ПА ОБСЄ 23-24 лютого – «саме в річницю 

жорсткого агресивного нападу росії на Україну» – австрійський міністр 

назвав «дуже невдалою». При цьому він заявив, що ОБСЄ, яка створювалася 

у розпал «холодної війни», залишається важливою платформою і зараз, адже 

під час її засідань «росіяни змушені чути, що вони повністю ізольовані». 

Коментуючи те, що один член делегації рф в ПА ОБСЄ петро толстой 

закликав «загнати Україну у 18 століття», а інший член леонід слуцький 

закликав до страти полонених бійців «Азовсталі», Шалленберг сказав, що 

схожі заяви часто лунають з російського боку, зокрема і від колишнього 

президента дмитра медведєва. «Але труднощі полягають в тому, що нам 

треба залишатися в діалозі. Ми сподіваємося все ж, що колись знову настане 

час дипломатії», - додав він.  

На цьому тлі глава МЗС Австрії також заявив, що не вважає 

правильним виганяти росію з ОБСЄ. «Але яка альтернатива розпуску ОБСЄ і 

вигнанню росії з ОБСЄ? Не думаю, що це буде правильним шляхом зараз», - 

прокоментував він питання про те, чи є якийсь сенс вести діалог з росією в 

нинішніх умовах.  

За його словами, важливо постійно говорити росії на різних форумах, у 

тому числі в ООН, про те, що вона «повністю ізольована» через її дії щодо 

України. Також глава австрійського МЗС заявив, що у відносинах з путіним 

«повернення до статус кво» неможливе. При цьому він вважає, що потрібно 

«робити розрізнення між путіним та його системою і росією, її культурою, 

історією та людьми». 

 

(Укрінформ)  

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань 

Мартін Гріффітс зазначив, що майже через рік після початку 

широкомасштабного вторгнення росії в Україну «трагедія триває і 

розгортається без видимого кінця». 

Він нагадав, що 17,6 млн осіб, тобто майже 40% населення України, 

потребують гуманітарної допомоги. За підтвердженими даними ООН, убито 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3666481-glava-mzs-avstrii-vvazae-so-izolovana-rosia-mae-buti-prisutnou-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3666481-glava-mzs-avstrii-vvazae-so-izolovana-rosia-mae-buti-prisutnou-v-obse.html
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понад 7 тис. мирних жителів. Майже 8 млн українців виїхали до сусідніх 

країн, 5,3 млн є внутрішньо переміщеними особами, багато з них 

перебувають у колективних центрах. «Незліченна кількість людей цілими 

днями й тижнями ховаються в підвалах, захищаючись від бомб», – додав він. 

За словами заступника генсека, структури ООН від початку війни 

надали різну допомогу 15,8 млн осіб, зокрема, цього року понад 1,3 млн осіб 

надано зимовий одяг. 

Також ООН доставляє опалювальні прилади, «хоча їх недостатньо», 

тверде паливо та будівельні матеріали, додав він, зазначивши, що «сама 

українська влада, український уряд, як національний, так і місцеві органи, 

роблять усе це і багато іншого». 

Гріффітс укотре наголосив, що структури ООН не мають можливості 

перетнути лінію розмежування для надання допомоги населенню на 

окупованих територіях. «Незважаючи на неодноразові спроби й переговори 

(з росією), ми не змогли запустити конвої через лінію розмежування», – 

зазначив він. 

 

(Укрінформ)  

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд: 

Дії росії – депортація дітей, затримання суден із продовольством, які 

прямують з України, бомбардування мирних жителів і критично важливої 

інфраструктури – це не дії країни, готової до миру. Це не ті дії, яких можна 

очікувати від члена Ради Безпеки. 

Вона звернулася до представників країн, які закликали «обидві 

сторони» до переговорів з метою припинення ворожнечі. 

«Усе – в руках однієї людини, одного президента путіна. путін 

розпочав цю війну, і він може закінчити її сьогодні, вивівши свої війська з 

України»,- зауважила Томас-Грінфілд. 

Вона закликала в ООН допомогти постраждалим від російської агресії 

та підтвердити найважливіші принципи Статуту ООН і міжнародного права. 

У цьому контексті представниця США наголосила на необхідності 

забезпечення для гуманітарних організацій безперешкодного доступу до 

людей в районі бойових дій. 

Вона також висловила сподівання на посилення міжнародної взаємодії 

щодо притягнення рф до відповідальності за її злочини проти українського 

народу. 

 

(Укрінформ)  

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі: 

Найбільш зацікавленим у захопленні Бахмута виглядає пригожин. Ми 

вважаємо, що він робить це через особисту вигоду – не лише з метою 

покращення власного статусу в кремлівській ієрархії, а й тому, що там є 

гіпсові рудники. І він міг би мати певні економічні вигоди, захопивши 

Бахмут.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3666512-dii-rosii-ne-svidcat-pro-pragnenna-realnogo-miru-ssa-v-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3666551-u-bilomu-domi-poasnili-comu-prigozin-ne-skodue-sil-dla-zahoplenna-bahmuta.html
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Він підкреслив, що в місті зараз точаться інтенсивні бої: «Українці 

продовжують боротися за Бахмут». 

При цьому представник Білого дому наголосив, що Сполучені Штати 

зосередяться на наданні Україні всієї необхідної допомоги у сфері безпеки. 

Головна мета цих зусиль – забезпечити успіх не лише для ЗСУ на полі бою, а 

й для української дипломатії за столом переговорів, коли до цього дійде 

справа. 

 

(Укрінформ)  

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане: 

Ця війна продемонструвала важливість важкої зброї: танків і артилерії, 

а також ракет та безпілотників. Ми повинні досягти балансу між цифровою 

та кінетичною зброєю, якщо ми прагнемо зберегти нашу безпеку... Керуючи 

танком, ви також використовуєте технології, і сенсори, і космос, і 

кібернетичний простір. І ми маємо переконатися, що НАТО може виконувати 

це найкращим чином. 

Він висловив переконання, що ступінь опанування сучасними 

технологіями та інноваціями визначає поразку або перемогу на полі бою. 

Тож НАТО в цих питаннях має випереджати своїх противників, і саме це вже 

зараз можна побачити в Україні. 

«Українські війська використовують трафік Google, щоб відстежувати 

концентрацію військ перед атакою. Наша розвідка говорить про такі самі 

речі. Вони (українці - ред.) використовують прості технології для 

прослуховування відкритої російської комунікації. За допомогою простих 

додатків вони скоротили час на запит артилерійського удару з приблизно пів 

години до кількох хвилин. Це сплав хоробрості, розуму, технологій та 

тренування», - відзначив Джоане. 

За його словами, допомагаючи Україні, союзники по НАТО фактично 

відстоюють власні цінності, які вперше за багато десятиліть опинилися під 

прямою атакою. 

«Наші лідери мають багато тем для обговорення (під час саміту НАТО 

– ред.) у Вільнюсі. Безумовно, першим пріоритетом буде Україна. Агресивна 

війна президента путіна проти України є найбільшим конфліктом у Європі з 

часів Другої Світової війни, це жорстока навмисна атака на міжнародну 

систему, засновану на правилах. Коли війська путіна майже рік тому 

здійснили вторгнення, він очікував на швидку перемогу. Він її не отримав, 

оскільки зробив дві стратегічні помилки. По-перше, він недооцінив 

майстерність та хоробрість українців. Він також недооцінив нашу єдність та 

солідарність, силу НАТО та його партнерів», - підкреслив заступник генсека. 

Він нагадав, що з початку конфлікту США надали Україні військову, 

фінансову, гуманітарну допомогу на суму, еквівалентну близько 50 

мільярдам євро. Решта європейських союзників, включаючи Норвегію, а 

також Канада разом з інституціями ЄС направили в Україну допомогу на 
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більш ніж 60 мільярдів євро. Союзники зміцнити трансатлантичну єдність, 

застосували проти країни-агресора потужні економічні та політичні санкції. 

Така допомога з боку НАТО та країн-союзниць дозволяє Україні 

досягати реальних змін на полі бою, та зміцнювати свої позиції для 

досягнення справедливого миру. За словами Джоане, НАТО буде 

дотримуватися такого курсу, та стояти поряд із Україною так довго, як це 

буде необхідним. 

 

(Укрінформ)  

Високий представник ЄС Жозеп Боррель: 

Саме зараз росія намагається зруйнувати Україну, примусити людей 

страждати, налякати їх, підірвати їхню мораль, примусити їх почуватися 

слабкими та переляканими і здатися. Але ми бачимо, що українці 

продовжують боротися, і не лише за себе. Всі мають розуміти – українці 

воюють не лише за свою свободу, незалежність та територіальну цілісність 

України, але також – за цінності, на яких ми засновуємо наше розуміння 

світу. З цієї точки зору ми можемо говорити, що вони також воюють за нас. 

Це правда. Ця війна підриває універсальні цінності та порядок, що 

заснований на правилах.  

(…). Ця дата – 24 лютого 2022 року, коли росія розпочала вторгнення в 

Україну, фундаментально змінила безпеку в Європі та надіслала шокові хвилі 

по усьому світу. Вона вразила всіх нас: тут, у Брюсселі, у Йоганнесбурзі, у 

Південній Америці, у Південно-Східній Азії, на Африканському Розі – 

всюди. Перш за все – українців. Наслідки – десятки тисяч жертв та мільйони 

біженців, зростання цін на електроенергію та продукти, зниження стандартів 

життя по усьому світу. Всюди я зустрічаю запитання – коли ви завершите цю 

війну?  

Він зазначив: не всі у світі однаково розуміють природу та витоки 

російської агресії. Контакти з партнерами з країн Африки, яка особливо 

важко страждає від наслідків цієї війни, свідчить про те, що далеко не всі 

погоджуються із європейським поглядом на ці події. Напевно, це може 

знайти відображення під час наступного засідання Генеральної асамблеї 

ООН, де наприкінці місяця буде голосуватися резолюція щодо ситуації в 

Україні. 

«Люди вважають, що це європейська війна. Так, вона відбувається в 

Європі. Але це не є європейською війною. Це не є війною між європейцями, і 

це не війна Заходу проти росії, як це намагається представити сама росія. Це 

боротьбаза цінності, тож її наслідки стосуються усього світу», – підкреслив 

високий представник ЄС. 

Він зауважив, що саме росія створює труднощі по всьому світу та 

намагається перекласти провину за продовольчу та енергетичну кризу на 

Європу. Для цього росія використовує інформаційні маніпуляції та зовнішнє 

інформаційне втручання як зброю, поряд із ракетами, бомбами, кулями. Ця 

війна не лише вбиває, російський агресор намагається захопити розум, 
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формувати переконання та перемогти дух людей, їхню здатність до спротиву. 

І ця війна, війна наративів, триває. 

«Міністр (закордонних справ рф – ред.) лавров продовжує свої поїздки 

– цього разу в Малі й Еритрею та в інші країни, намагаючись поширювати 

брехню про те, що відбувається і хто у цьому винний. Поширення брехні й 

дезінформації не нова практика, у цьому немає нічого нового порівняно з 

часами Другої світової війни. У чому відмінність – це інтенсивність та 

інструменти, що використовуються у цій інформаційній війні. Нині існує 

інтернет. Брехня, що повторена тисячу разів, має потенціал поновлювати 

сама себе і здатна нині досягати будь-кого і будь-де зі швидкістю світла», – 

зазначив Боррель. 

 

(Укрінформ)  

Віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та 

прозорості Вера Юрова: 

Вторгнення рф в Україну є нагадуванням про ризики, які становить 

дезінформація та зовнішнє втручання. кремль веде свою війну за допомогою 

не лише бомб, а й слів. Від початку війни кремль запустив цунамі 

пропаганди. Але інформаційні маніпуляції та дезінформація розпочалися 

задовго до початку війни. Вони (росія - ред.) ніколи не недооцінювали силу 

свободи слова в демократичному світі, саме тому вони заборонили її у себе 

вдома.  

За її словами, мета інформаційних маніпуляцій та дезінформації - 

дестабілізувати європейські демократії та підірвати безпеку. Такі дії є актом 

агресії, провісником смерті та руйнувань, свідченням чого є масові звірства 

російських загарбників в Україні. 

«Оскільки я зростала в комуністичній Чехословаччині, то розумію таку 

логіку. У минулому авторитарні режими перетворювали критичне мислення 

на злочин. Вони намагалися вбити надію на те, що краще життя можливе. 

Вони хотіли поширити страх, щоб ми підкорилися і були слухняними», - 

заявила Юрова. 

Як вона зауважила, у кремлі знають, яку велику роль у 

демократичному суспільстві відіграє громадська думка. Саме тому російські 

пропагандисти намагаються спрямовувати свої атаки проти громадської 

підтримки європейцями санкцій ЄС, допомоги для України або проти щирого 

ставлення до українців, що рятуються від війни на території європейських 

країн. 

«Ми чітко бачимо: з погляду техніки та тактики, з початку війни ці 

російські операції з дезінформації вже не є прихованими. Прямим джерелом 

дезінформації стали навіть офіційні акаунти російських державних органів, 

що до цього не було настільки очевидним», - підкреслила віцепрезидент 

Єврокомісії. 
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Вона згадала свої нещодавні візити до Львова і Києва, де спілкувалася 

із українською молоддю, яка вразила її своїм прагненням бути частиною 

демократичного європейського суспільства. 

«Лише ті, хто щось втрачають, розуміють цінність того, що вони 

втратили... Українці нагадали нам, що демократія вразлива і що саме ЄС, як 

проєкт миру, є, ймовірно, найкращим гарантом прав та свобод, які 

створювало людство. Тож ми маємо дати найкращу у світі відповідь на 

інформаційні маніпуляції та зовнішні втручання, з повною повагою до 

свободи слова. Саме це ми і робимо», - наголосила Юрова. 

 

(Укрінформ)  

Федеральний віцеканцлер Австрії, міністр спорту Вернер Коглер  

виступив проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських 

іграх 2024 року в Парижі. 

«Для українських спортсменів просто неприйнятно змагатися за медалі 

з російськими та білоруськими спортсменами», - сказав він. 

Коглер наголосив, що кричуще порушення міжнародного права з боку 

росії «має призвести до наслідків і санкцій у всіх сферах». 

«При всьому розумінні ситуації тих чи інших російських та 

білоруських спортсменів, мої співчуття у першу чергу адресовані сім'ям тих 

українських спортсменів – їх уже може бути близько 220 – які загинули на 

полі бою або внаслідок російських атак на цивільну інфраструктуру», - 

заявив міністр спорту Австрії. 

Він додав, що критика з боку МОК закликів України до бойкоту 

російських та білоруських спортсменів «має бути відкинута». На цьому тлі 

віцеканцлер указав, що значна частина спортсменів з рф та білорусі є 

військовослужбовцями. «У Токіо 45 із 71 медалей завоювали 

військовослужбовці. Під час зимових Ігор у Пекіні третина учасників 

команди Олімпійського комітету росії служили в армії», - уточнив він. 

 

(Українська правда) 

На думку міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, без 

президента РФ Володимира Путіна світ був би кращим. 

«Без вагань і без компромісів» світ без Путіна був би кращим, цитує 

очільника Міноборони ФРН Bild. 

На його думку, погрози РФ застосувати ядерну зброю не повинні 

ставати на заваді військовій підтримці України. 

«Зрештою, ми всі не знаємо, що робить Путін, але це не повинно 

зупиняти нас у розумній підтримці разом із союзниками», – зазначив міністр. 

Пісторіус наголосив, що в Україні відбувається «жорстока війна на 

виснаження» із «величезною кількістю жертв». 

«Україна гідна захоплення і заслуговує на нашу повну і непохитну 

підтримку», – зазначив він, додавши, що підтримує тезу про перемогу 

України у війні. 
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 (Укрінформ)  

Високий представник ЄС Жозеп Боррель: 

Вже протягом багатьох років росія інвестує у дезінформацію та в 

інформаційні маніпуляції у промислових масштабах ˗ набагато більше, ніж 

ми вкладаємо у боротьбу проти дезінформації. Вони ˗ фахівці цієї справи, 

вони використовують тисячі людей та роблять це системно й постійно. Це 

зброя... і як будь-яка зброя, вона завдає болю та вбиває. росія збудувала 

мережу й інфраструктуру обману, брехні та дестабілізації. Я свідомо 

використовую настільки потужні слова. Вони (росіяни - ред.) намагаються 

брехати та дестабілізувати наші суспільства на промисловому рівні. 

Він констатував, що російська пропагандистська машина намагається 

підірвати довіру громадськості західних країн до власних інституцій та медіа. 

Це є головною загрозою для ліберальних демократій, де відкрите суспільство 

має в основі інформацію, якою користуються громадяни. Якщо ця 

інформація є токсичною – демократія не може працювати, бо саме правдива 

інформація є її двигуном. 

«Мої звинувачення не є безпідставними. Ми маємо дуже багато 

доказів, що саме росія стоїть за координованими спробами маніпулювати 

громадськими дебатами в умовах відкритого суспільства. Починаючи з 2015 

року, коли Європейська рада доручила нам протидіяти дезінформації, через 

наш ресурс EUvsDisinfo ми зібрали більше 15 тис. випадків таких 

маніпуляцій», – підкреслив високий представник ЄС. 

За його словами, завдяки цим доказам Євросоюз зміг накласти 

обмежувальні заходи на «машину пропаганди» кремля, ефективно 

заборонити її діяльність у межах ЄС. Такі заходи не спрямовані на 

обмеження свободи висловлювання, навпаки, вони її захищають, як і право 

європейців отримувати достовірну інформацію. 

Боррель указав, що Європейська служба зовнішніх дій поширила 

першу доповідь про іноземні інформаційні маніпуляції та загрози. Головним 

висновком цього дослідження є те, що росія мобілізувала для своїх кампаній 

дезінформації всі наявні ресурси, включаючи підконтрольні кремлю видання 

та дипломатичні канали, вона вдається до системного викривлення 

реальності, аби відвернути увагу власного суспільства та світової спільноти 

від військового вторгнення в Україну. 

«Ми маємо запобігати таким діям конкретними заходами та 

зусиллями… Хочу скористатися цією нагодою, щоб оголосити, що ми 

створюємо новий центральний ресурс для аналізу загроз, що походять від 

закордонного втручання та інформаційних маніпуляцій. Це полегшить обмін 

інформацію стосовно витоків, загроз та інцидентів між усіма учасниками 

такої роботи. Це довга боротьба, яку неможливо виграти протягом однієї 

ночі, і нам потрібні відповідні інструменти. Центр обміну та аналізу 

інформації, створення якого передбачено у Стратегічному компасі ЄС, 

дозволить краще захистити наші демократії», – наголосив Боррель. 
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Він також наголосив на необхідності продовжувати всебічну підтримку 

України: «Зрозуміло, військовим шляхом, але також фінансово та 

дипломатично, включаючи боротьбу проти спроб кремля маніпулювати 

нашою громадською думкою». 

«путін переконаний, що демократія є слабкою, що вона не зможе 

вистояти проти шоку війни та проти її наслідків, особливо, якщо вони 

супроводжуються брехнею про причини та обставини цієї війни. Це – одна із 

вирішальних битв нашого часу, яку ми маємо виграти», – резюмував високий 

представник ЄС. 

  

(Українська правда) 

Президент Штатів Джо Байден виступив із промовою «Про стан 

держави», в якій,зокрема, сказав: 

Я говорив у цій палаті про брутальну війну Володимира Путіна проти 

України. 

Це було випробуванням для Америки, для всього світу. 

Чи ми будемо відстоювати найбільш основні принципи? Чи ми будемо 

відстоювати суверенітет, чи ми будемо відстоювати право людей жити 

вільними від тиранії? Чи ми будемо відстоювати захист демократії? 

Через один рік ми знаємо відповідь: так, ми будемо! 

І так, ми це зробили! Ми це зробили! 

…Ми об’єднали НАТО і збудували глобальну коаліцію. Ми вистояли 

проти агресії Путіна. 

Ми стоїмо з народом України. Ми будемо стояти з вами (українцями - 

ред.) стільки, скільки буде потрібно. 

 

(Укрінформ)  

Головний республіканець у Комітеті з питань міжнародних 

відносин Сенату США Джим Ріш розкритикував президента Байдена через 

зволікання з оборонною допомогою Україні, закликавши його прискорити 

цей процес, щоб швидше завершити війну. 

Про це він написав у офіційній заяві, випущеній на сайті 

республіканської меншості Комітету після виступу президента в Конгресі 

США.  

«За кілька місяців до початку війни, а також через рік після цього 

адміністрація Байдена постійно відкладала надання критично важливої 

підтримки українцям у побоюванні засмутити путіна. Ця тенденція має 

припинитися», - написав високопоставлений республіканець. 

Він підкреслив, що чим швидше США забезпечать Україну 

озброєнням, необхідним для перемоги над рф, тим швидше завершиться 

війна і тим меншою буде її ціна. 

У цьому контексті сенатор згадав про загострення ситуації навколо 

Тайваню. 

https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/8/7388389/
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«Сі (китайський лідер Сі Цзіньпін – ред.) спостерігає за реакцією США 

на агресію рф, тож слабкість провокує. Ми можемо допомогти тайванцям 

підготуватися до захисту зараз і уникнути набагато більших витрат пізніше», 

- заявив Ріш. 

Сенатор також зазначив, що продовжить тиснути на адміністрацію 

Байдена, щоб та вжила необхідних кроків упродовж наступних місяців. 

 

(Укрінформ)  

Президент Штатів Джо Байден виступив із промовою «Про стан 

держави», частина якої була присвячена Україні. 

Колишня спікерка Палати представників конгресвумен Ненсі 

Пелосі: 

Важливо те, що президент Байден чітко вказав на зв’язок між сильною 

демократією, справедливою економікою та процвітаючим суспільством. 

Америка залишається однозначною у своїй відданості захисту демократії 

вдома, в Україні та в усьому світі. 

Сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін: 

Такий важливий меседж від президента США: «Те, що відбувається в 

Україні, має значення для США й світу. Ми повинні підтримувати Україну, 

яка захищає свій суверенітет та несе факел для демократій в усьому світі. 

Слава Україні.  

 

 (Укрінформ)  

Глава Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін: 

Ця війна має закінчитися перемогою України, інших варіантів немає. І 

якщо вона закінчиться перемогою України, ми всі зможемо почуватися тут 

трохи спокійніше… Якщо росії буде завдано серйозних військових збитків, 

вона вкладе величезні ресурси у відновлення та розвиток свого військового 

потенціалу, і тоді нашим завданням буде утримувати росію хоча б на її 

власній території.  

На його думку, у випадку, якщо Україна програє, світ отримає 

катастрофічну картину в сфері безпеки. «Тоді ресурси України також будуть 

відібрані та звернені проти Заходу, включаючи нас. росію це лише 

підбадьорило б. Вона б побачила, що війна окупається. Тоді ми отримали б 

зовсім нову картину безпеки», - пояснив голова естонської розвідки. 

 

(Укрінформ)  

Канцлер ФРН Олаф Шольц: 

Ми не дозволимо, щоб одна країна силою захопила частину іншої та 

ставила таким чином під питання засади нашого мирного порядку, тому ми 

підтримуватимемо Україну у відстоюванні нею власного суверенітету і 

територіальної цілісності стільки, скільки буде потрібно.  

Він зазначив, що минулого року Німеччина надала Україні понад 12 

млрд «і цього року масивна підтримка буде продовжена». ФРН надаватиме 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3667119-pelosi-pro-zaavi-bajdena-sodo-ukraini-ssa-zalisautsa-viddanimi-zahistu-demokratii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3667263-glava-zovnisnoi-rozvidki-estonii-vijna-mae-zaversitisa-peremogou-ukraini-insih-variantiv-nemae.html
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допомогу у відновленні зруйнованого, зокрема інфраструктури, у стабілізації 

бюджету, у підтримці економіки тощо. 

Стосовно надання зброї глава уряду зауважив, що Німеччина є лідером 

в континентальній Європі. При цьому він підкреслив, що кожен крок у 

наданні допомоги тісно узгоджується зі США, Францією, Великою 

Британією та іншими союзниками і партнерами. Те ж стосується і навчання 

українських військових. 

Політик при цьому підкреслив неприпустимість «конкуренції» у 

наданні зброї, це викликає публічну критику партнерів, «у чому Німеччина 

участь не братиме», адже непорозуміння та підозри між союзниками лише на 

руку путіну та його пропаганді. 

Канцлер зазначив, що вже майже рік в Україні війна, тисячі людей 

стали її жертвами, мільйони - біженцями і шукають порятунку, зокрема і в 

Європі. 

«Це найбільший рух біженців на континенті після Другої світової 

війни», - констатував він. 

Німеччина стала однією з країн, яка прийняла найбільше українських 

біженців війни – понад 1 мільйон - і швидко активізувала механізм надання 

захисту, дозволила доступ на ринок праці. За даними Шольца, 125 тисяч 

українських біженців уже працюють і сплачують податки, багато інших 

знайшли тимчасову роботу. 

Він зазначив, що черговим посиленням санкцій ЄС знову надає путіну 

«чіткий сигнал, що він не матиме успіху зі своїми імперськими планами». 

Політик підкреслив, що чим скоріше путін припинить війну, тим буде краще 

для України, росії та всього світу. 

«путін не досягне своїх цілей ні на полі бою, ні через встановлення 

продиктованого миру. Це є чітко зрозумілим після року війни», - заявив 

Шольц. 

 

(Українські новини) 

Французький сенатор, член комітету Сенату Франції з оборони та 

міжнародних відносин Гійом Гонтар: 

Російська війна, яка вже забрала сотні тисяч життів, у тому числі безліч 

життів українських цивільних громадян, продовжується. Росія була 

кваліфікована Європейським парламентом як держава, яка підтримує 

тероризм і вона понесе відповідальність за свої злочини. Ми, екологічна 

група у французькому Сенаті, закликаємо до прийняття резолюції про 

посилення підтримки України, щоб не затягувати цю смертоносну війну. 

Україна має бути відновлена у межах 1991 року. Ми розуміємо страх перед 

ескалацією цієї війни, але, на жаль, альтернативи немає: ми маємо посилити 

нашу військову та фінансову підтримку Україні.  

Або ми надаємо Україні більше сучасного технологічного озброєння 

або війна перетвориться на окопну, де загине безліч солдат. Ми повинні 

https://ukranews.com/ua/news/913824-frantsuzkyj-senator-zaklykav-nato-zabezpechyty-ukrayinu-aviatsiyeyu-dlya-yaknajshvydshoyi-peremogy
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враховувати, що Росія має перевагу в людському ресурсі, з тієї точки зору, 

якщо війна затягнеться на кілька років.  

Тому ми просимо президента Франції ухвалити політично важливе 

рішення про постачання Україні наших танків Leclerc. Також відтепер стоїть 

питання надання Україні авіації. Вбачаючи розумний підхід українського 

Генерального штабу, я вважаю, що колективно ми можемо забезпечити 

Україну авіацією виключно для захисту власної території. Ми закликаємо 

наших партнерів по НАТО розпочати дискусії у цьому напрямі. 

 

(Укрінформ)  

Постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара 

Вудворд: 

Ми пишаємося цією підтримкою, яка допомагає Україні боронити свою 

країну, захищати свій суверенітет, боротися за свою територію і свободу. 

Вона нагадала, що допомога передбачає, зокрема, посилення тренувань 

українських військових. 

За словами Вудворд, москва використовує засідання Ради безпеки, 

намагаючись зняти з себе відповідальність за розв’язану нею війну. 

«Якби росія справді прагнула миру, то не скликала б фальшиві 

засідання Ради безпеки. Вона б негайно припинила своє незаконне 

вторгнення, вивела війська з України й сумлінно повернулася за стіл 

переговорів, який вона перевернула в лютому минулого року», – сказала 

постпред. 

 

(Укрінформ)  

Заступник постійного представника США при ООН посол Ричард 

Міллс: 

Ми однозначно відкидаємо уявлення про те, що самооборона України є 

перешкодою для припинення цієї війни. Ніхто не хоче миру в Україні більше, 

ніж самі українці. Йдеться про порушення суверенітету й територіальної 

цілісності України, а не росії.  

Він зауважив, що кремль і його «рупори» вдаються до термінології про 

«мирне врегулювання» та «мирні переговори». Однак росія не робить 

жодних кроків, які забезпечили б цей процес, зокрема щодо виведення своїх 

сил з України. 

«росія знову й знову намагається використати Раду безпеки, щоби 

відвернути увагу міжнародної спільноти від власної збройної агресії проти 

країни-члена ООН», - наголосив американський посол. 

Міллс нагадав, що росія ініціювала засідання Радбезу на тлі 

повідомлень про її підготовку до нового масштабного наступу на Україну. 

«Якщо росія хоче говорити про небезпечні поставки зброї в цій Раді, 

нехай вона буде відвертою про сотні іранських безпілотників, які Тегеран 

передав рф в порушення резолюції 2231 Ради безпеки», - продовжив 

представник США. 
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Він нагадав, що росіяни використовують ці дрони для атак по мирній 

критично важливій інфраструктурі України в розпал зими. 

Міллс також нагадав про переносні ракетні установки, які КНДР 

поставила російському ПВК «Вагнер» у порушення резолюції Ради безпеки 

ООН, за яку свого часу голосували самі ж представники рф. 

«Всі, хто серйозно ставиться до миру в Україні, мають закликати росію 

дотримуватися статуту ООН, припинити її безжалісні бомбардування та 

вивести її сили з території України», - наголосив представник США. 

 

(Укрінформ)  

Президент Франції Еммануель Макрон: 

Україна може розраховувати на нас у побудові миру. Запропонований 

вами (Президентом України В.Зеленським, ˗ ред.) план ˗ основа для дискусій 

на шляху, що має привести нас до міжнародної мирної конференції. 

Він наголосив, що майбутній мир має принести Україні та її народу 

справедливість і уможливить «створення безпечного простору для всіх». 

 

(Укрінформ)  

Міністр закордонних справ та оборони Ірландії Міхал Мартін: 

Ірландія має певні ключові принципи, зокрема виступає за ядерне 

нерозповсюдження, за дотримання прав людини. Тож ми бачимо свою силу і 

переконані, що можемо зробити значущий внесок у цих сферах. Наприклад, 

ми працюємо над тим, щоб забезпечити міжнародну відповідальність за 

російську агресивну війну проти України. У Європі ми були серед лідерів у 

просуванні ідеї створення перехідного міжнародного трибуналу для 

покарання за злочин агресії.  

Він нагадав, що був в Ірпені та Бучі, бачив докази звірств, скоєних 

загарбниками. 

При цьому Мартін указав, що після початку російського вторгнення 

Ірландія прийняла 75 тисяч українських біженців, це дорівнює приблизно 1% 

населення країни. І ірландці дуже людяно ставляться до українців. 

За словами міністра, зростання потоку людей, котрі шукають захисту 

на території ЄС, є очевидним викликом для всієї європейської системи 

надання притулку, для спроможності адаптувати велику кількість іноземців. 

Але європейці повинні шукати конструктивні шляхи для вирішення такого 

питання. 

«Ми маємо пам’ятати – путін розглядає міграцію, як зброю. Він 

бомбить цивільні об’єкти, щоб примусити людей полишити свої домівки. Він 

хоче посіяти розбрат в Європі, у наших суспільствах та в країнах. Великий 

виклик для Європейського Союзу на наступні 12 місяців - не дозволити, щоб 

тактика путіна розділила нас. Дуже важливо, щоб у цьому вимірі Європа і 

Сполучені Штати залишалися єдиними, разом із Канадою, Японією та 

іншими країнами. Тому що все це – про наші спільні цінності», - додав 

ірландський урядовець. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3667590-francia-dopomoze-ukraini-dosagti-miru-makron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3667602-irlandia-moze-dopomogti-u-stvorenni-spectribunalu-dla-rosii-glava-mzs.html
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(Укрінформ)  

Президент США Джо Байден: 

У путіна немає жодного шансу - він уже втратив Україну. Він думав, 

що якщо вторгнеться в Україну, то, по-перше, кожен російськомовний 

зустріне його привітно і скаже: «Заходьте». По-друге, він вважав, що 

станеться те, що НАТО розвалиться, НАТО нічого не робитиме, вони будуть 

боятися діяти. ...Нічого з цього не відбувається. 

На запитання, чи є допомога Україні безстроковою, президент США 

відповів: «Так, це так». 

  

(Укрінформ)  

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький: 

Зараз вирушаю на засідання Євроради. Вимоги Польщі зрозумілі: 

співпраця в межах ЄС щодо фінансової і військової підтримки України; 10-

ий пакет санкцій; конфіскація майна росії і його передання на зниження цін 

на енергію для громадян і на відбудову України.  

 

(Укрінформ)  

Мер Парижа Анн Ідальго: 

Через рік у нас у Парижі відбудуться Олімпійські та Паралімпійські 

ігри. Ви (українці, ˗ ред.) цілком справедливо задавалися питанням про 

дозвіл, який приймаюче місто могло б надати спортсменам, які є 

громадянами країни, яка вчиняє найстрашніші військові злочини проти 

вашого населення. Ми вас розуміємо. Ось чому я хочу висловити вам своє 

переконання і свою волю: поки російські війська продовжуватимуть вас 

бомбити, націлюватися на ваше громадянське населення та вашу 

інфраструктуру, поки російські солдати окуповують вашу територію, я не 

хочу, щоб російські спортсмени брали участь у спортивних змаганнях. Це 

моє переконання як мера, як політичного лідера, як переконаної європейки. Я 

не маю сумніву, що Міжнародний олімпійський комітет зможе підтримати 

цю позицію. 

 

(Укрінформ)  

Голова правлячої партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе в останніх 

інтерв'ю неодноразово підтримував відновлення авіасполучення Грузії та 

росії. Також він заявив, ніби росія зараз має «певну перевагу» у війні з 

Україною. 

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі: 

Нові меседжі, які вже два дні звучать від правлячої партії, суперечать 

заявам державних лідерів усіх країн-партнерів. Наш дефітизм (відсутність 

віри у перемогу — ред.) звучить в унісон лише з російським наративом, 

перегукується лише з російською пропагандою. Я не можу ні пояснити, ні 

зрозуміти, ні розділити його.  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3667681-u-putina-nemae-zodnogo-sansu-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3667710-moraveckij-nazvav-tri-prioriteti-polsi-na-samiti-evroradi-usi-stosuutsa-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3668011-mer-pariza-poki-rosijski-soldati-okupovuut-teritoriu-ukraini-a-ne-hocu-sob-sportsmeni-rosii-brali-ucast-u-sportivnih-zmagannah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3668051-prezidentka-gruzii-rozkritikuvala-zaavi-pravlacoi-partii-sodo-ukraini.html
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(Укрінформ)  

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні розкритикувала президента 

Франції Еммануеля Макрона за проведення ним та Олафом Шольцем зустрічі 

із Володимиром Зеленським у Парижі: 

Як на мене, учорашнє запрошення Зеленського було неналежним. 

Наша сила у цьому питанні полягає у єдності. Я розумію внутрішні політичні 

проблеми, але є моменти, коли перевага внутрішній громадській думці 

віддається за рахунок чогось більшого. І, як на мене, зараз йдеться саме про 

такий випадок.  

Президент Франції Емануель Макрон відмовився прямо коментувати 

заяву Мелоні, але наголосив на «особливій ролі» Франції та Німеччині у 

досягненні миру в Україні через участь цих країн в укладенні сумнозвісних 

Мінських угод. 

«Президенту Зеленському належить самому віддавати перевагу 

певним, обраним ним форматам», - зазначив Макрон. 

  

(Укрінформ) 

Повірена у справах США в ОБСЄ Кортні Острієн: 

Схоже, що кремлівським лідерам все ще бракує людяності, щоб 

припинити свої атаки, які сіють хаос серед цивільного населення, а також 

смирення, щоб визнати, що їхня безжальна війна не має успіху, і що вона 

ніколи не матиме успіху, незалежно від того, скільки життів вона безглуздо б 

не коштувала – включно з життями самих російських солдатів. 

Острієн вказала на те, що, за останніми повідомленнями, втрати 

російських військ в Україні становлять вже майже 200 тис. осіб.   

«Схоже, путін не розуміє, що він зазнав невдачі, і буде продовжувати 

зазнавати невдач у своїх спробах стерти суверенну, незалежну Україну з 

карти світу і підкорити її народ волі росії.  Ці нові цифри жертв також 

відображають, наскільки відчайдушно кремль чекає на будь-які ознаки 

військового прогресу в Україні. путін досі не розуміє того фундаментального 

факту, що Україна не збирається просто так відмовлятися від своєї 

незалежності і суверенітету, а міжнародне співтовариство не збирається 

припиняти підтримку України», ˗ заявила американська дипломатка.  

«Ми аплодуємо понад 50 країнам, які об'єдналися на знак солідарності 

з Україною.  Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки 

буде потрібно.  Україна повинна мати можливість продовжувати захищати 

себе, щоб мати якомога сильнішу позицію за столом переговорів, коли 

настане час», ˗ заявила представник місії США при ОБСЄ. 

 

(Укрінформ)  

11 лютого росія здійснила ракетні атаки по об’єктах української 

інфраструктури. 

Високий представник ЄС Жозеп Боррель: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3668167-premerka-italii-obrazilasa-na-makrona-cerez-zaprosenna-zelenskogo-do-pariza.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3668331-stati-v-obse-kremlu-brakue-ludanosti-sob-pripiniti-ataki-na-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3668568-es-dopomagatime-ukraini-zahisatisa-doki-vona-ne-peremoze-borrel-pro-obstrili-rf.html
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росія знову атакує Київ, Харків, Запоріжжя, Львів та інші міста 

України, а також порушила повітряний простір Молдови. ЄС допомагатиме 

Україні захищатися, доки вона не переможе. 

За словами Борреля, бомбардування росією українських цивільних 

об’єктів є воєнним злочином, і не залишиться безкарним. 

 

(Цензор.НЕТ) 

11 лютого росія здійснила ракетні атаки по об’єктах української 

інфраструктури. 

Президент Європейської ради Шарль Мішель: 

Невибіркові атаки Росії на українські міста є воєнними злочинами. Ця 

терористична тактика не зупинить ні Україну, ні її партнерів. ЄС та його 

держави-члени підтримують Україну та всіх українців. І ще більше 

прискорять забезпечення військовою технікою, зокрема засобами 

протиповітряної оборони.   

 

(Укрінформ)  

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі: 

Ми бачимо, що росіяни продовжують вести наступальні дії на Донбасі. 

Бойові дії навколо Бахмута залишаються жорстокими, навіть зараз, коли ми з 

вами тут розмовляємо.  

Крім того, путін надалі обстрілює мирну інфраструктуру України 

крилатими ракетами й прагне ускладнити життя українцям. 

У цьому зв’язку Кірбі висловив оцінки США, що путін використовує 

також нинішні зимові місяці для того, щоби поповнити запаси, провізію, 

переозброїти сили, поповнити особовий склад та «відновити наступальні 

операції навесні». 

Через це Сполучені Штати й інші країни-союзники й партнери 

впродовж останніх тижнів збільшили поставки військової допомоги в 

Україну, що включає складніші бойові спроможності для ведення боїв на 

відкритій місцевості. Представник адміністрації підкреслив, що це необхідно 

«щоби допомогти їм (українцям – ред.) підготуватися до того, що росіяни 

можуть планувати навесні». 

Кірбі також висловив очікування, що коли погодні умови покращаться, 

«бої, ймовірно, стануть більш жорстокими». 

 

(Укрінформ)  

Канцлер ФРН Олаф Шольц назвав присутність українського лідера 

на саміті ЄС напередодні роковин початку повномасштабної війни «дуже 

зворушливим емоційним моментом, символом волі українців до опору та 

сильним знаком того, що Європейський Союз та українці стоять разом».  

Глава уряду ФРН запевнив, що «кожен в Україні може й надалі на нас 

покладатися: ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки це буде 

https://censor.net/ua/n3399014
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3668641-u-bilomu-domi-navesni-prognozuut-novij-nastup-rf-na-ukrainski-teritorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3668658-ucast-zelenskogo-v-samiti-es-e-simvolom-voli-ukrainciv-solc.html
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необхідно, і це, звісно, також стосується… європейської перспективи 

України». 

Канцлер також згадав тристоронню зустріч у Парижі напередодні 

саміту з Еммануелем Макроном і Володимиром Зеленським, де «дуже 

конфіденційна, інформативна розмова» допомогла лідерам Франції і 

Німеччини «в орієнтації та подальшій роботі в продовженні підтримки 

України». Шольц особливо відзначив як важливе для себе те, що український 

Президент ще раз подякував йому особисто за німецький внесок.  

«Зараз так склалося, що серед країн, які тут зібралися, Німеччина 

робить найбільший внесок у підтримку України. У фінансовому, 

гуманітарному плані, а також щодо поставок зброї», - сказав німецький 

канцлер і згадав, зокрема, танки Leopard. 

На запитання журналістів щодо того, чи впевнений він, що два 

батальйони, тобто близько 80 танків Leopard 2, дійсно будуть готові до 

передачі до кінця березня, Шольц відповів: «Сподіваюсь, що врешті-решт це 

вдасться», але визнав, що буде нелегко. Він зазначив, що Берлін намагається 

просувати це питання з партнерами, а також створювати структури, 

навчаючи, організовуючи постачання запасних частин і боєприпасів, а також 

налагоджуючи співпрацю тощо. 

 

(Укрінформ)  

рф оголосила про можливе скорочення видобутку нафти. 

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі: 

путін знову прагне перетворити енергоресурси на зброю. Подібні кроки 

з боку рф не є «великим сюрпризом». 

Це просто свідчить, до якого ступеню він (кремлівський лідер – ред.) 

готовий використовувати енергетичні ресурси в якості зброї.  

Він також зазначив, що Сполучені Штати продовжать працювати із 

союзниками й партнерами, щоби збалансувати попит і пропозицію на 

енергетичному ринку у світі. 

Представник Білого дому підкреслив, що в США продовжують вважати 

необхідним не дозволили путіну наживатися на нафті в неправомірний спосіб 

та фінансувати свою армію користуючись з цього. 

 

(Цензор.НЕТ) 

Помічник міністра оборони з питань міжнародної безпеки Селеста 

Валландер: 

Росія є серйозною загрозою, це хронічна хвороба. Навіть якщо Росія 

зазнає стратегічної поразки в Україні, вона залишатиметься військово 

спроможним супротивником, з яким ми повинні правильно оцінювати наші 

плани, операції і можливості, щоб впоратися з нею.  

 

(Укрінформ)  

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3668669-rosia-hoce-znovu-peretvoriti-naftu-na-zbrou-bilij-dim.html
https://censor.net/ua/n3399129
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3668821-ukraina-potrebue-zaversenna-vijni-ale-ne-slahom-navazuvanna-miru-na-umovah-rf-berbok.html
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Продиктоване припинення вогню в нинішніх умовах, коли частина 

України окупована і продовжують летіти ракети та бомби, не є для миру в 

Україні, а для підкорення Української держави. Тому що відсутність війни не 

означає автоматично мир у свободі. Продиктований мир протилежний 

справедливому миру. Тому що така концепція миру, продиктованого миру, 

визнає право найсильнішого і тим самим порушує міжнародне право. 

Міністр наголосила на важливості продовження підтримки, адже «ми 

також несемо відповідальність за те, чого не робимо». 

«Якщо доводиться вибирати між правильним і кривдним, між 

агресором і жертвами – то ми на боці закону і на боці народу. Тому що ми не 

приймаємо нічого в Європі чи будь-де ще у світі, де кордони пересуваються 

силою і де невимовні страждання завдаються мільйонам людей. Ми не 

погоджуємося з тим, що володимир путін хоче нав’язати нам логіку минулих 

століть, згідно з якою право найсильнішого має більше значення, ніж 

міжнародне право.  

(…). Довіра наших партнерів до нашої країни є однією, можливо, 

навіть найважливішою валютою зовнішньої політики Німеччини… Для нас у 

Федеративній Республіці довіра є ключовою валютою», - заявила Бербок. 

 

Саміт ЄС (Брюссель, 9 лютого) 

 

(Укрінформ)  

Канцлер ФРН Олаф Шольц: 

Дуже добре, що ми з Президентом Зеленським можемо тут дискутувати 

та послати сигнал солідарності та єдності.  

(…). Серед членів ЄС ми даємо найбільше в контексті гуманітарної 

допомоги, а також у наданні зброї. Це необхідно, щоб Україна могла 

захиститися.  

Він наголосив на центральній ролі Німеччини у наданні танків і 

висловив сподівання, що інші держави, які висловлювали готовність 

долучитися, зроблять це. 

Глава уряду ФРН водночас заявив про необхідність координувати 

зусилля в наданні зброї. 

 

(Укрінформ)  

Президент Литви Ґітанас Науседа: 

Політично важливим є обов’язково прийняти рішення (щодо десятого 

пакету санкцій) до 24 лютого.  

Литва, за словами її лідера, підтримує внесення у список путінських 

додаткових компаній, таких як «росатом», його керівництва, компаній, які 

займають алмазами, решти банків. Це, на його переконання, дозволить 

більше уразити російську економіку. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3667732-es-na-samiti-posle-signal-solidarnosti-z-kievom-solc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3667758-vazlivo-uhvaliti-desatij-paket-sankcij-proti-rf-do-24-lutogo-nauseda.html
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Коментарі європейських та американських політиків 

«Дехто скаржиться, що вплив (санкцій) обмежений, але вплив буде 

відчуватися дедалі більше, адже наразі є певне запізнення між дією і 

результатом. Дуже сподіваюся, що незабаром російська економіка почне 

відчувати весь біль, на який вони заслуговують», - сказав президент. 

(…). Науседа також зазначив, що сьогодні - особливий день. Президент 

України Володимир Зеленський почав раунд візитів, і дуже важливо, що він 

долучиться до лідерів ЄС. 

«Я впевнений, що одна особиста зустріч більш важлива, ніж десять 

зустрічей онлайн. Тому що ти бачиш реакцію, ти бачиш відданість і 

самовпевненість в очах президента Зеленського. Це дуже важливо, адже 

надихає нас усіх», - підкреслив литовський лідер. 

Він зазначив, що на саміті вже важливо надіслати сигнали Україні та 

росії. Для України це стосується схвалення рішення щодо переговорів про 

розширення. 

«Ми дуже сподіваємося, що Україна, дуже успішно виконуючи 

реформи, які ми, Єврокомісія рекомендували, буде в змозі отримати 

заключний висновок у жовтні. І, можливо, Рада Європи зможе прийняти 

негайні позитивні рішення до кінця року», - сказав Науседа. 

 

(Укрінформ)  

Естонський прем'єр-міністр Кая Каллас: 

Ми повинні однозначно просуватися в питанні міжнародного 

трибуналу за злочин агресії. Я не підтримую гібридний трибунал, вважаю це 

трюком, який дозволить путіну уникнути відповідальності. 

Вона назвала це дуже неправильним сигналом, адже саме путін є 

відповідальним, хто ухвалив рішення атакувати Україну, отже, зрозуміло, що 

він має бути притягнутий до відповідальності. 

Каллас також наголосила на важливості прискорити військову 

допомогу Україні. Всі держави вже перевірили свої склади, але вони повинні 

зробити більше, підкреслила вона. 

«Ми маємо дати чіткий сигнал європейській оборонній промисловості, 

щоб вона виробляла більше. Пропоную використати той же самий механізм, 

як для вакцин: країни ЄС нададуть фінанси, Єврокомісія закупить, а зброя 

буде надіслана напряму Україні. Це могло би прискорити процес, адже ціна 

зростає з кожною затримкою, з кожним ваганням. Україна має отримувати 

техніку протягом місяців, а не років», - запропонувала рішення Каллас. Вона 

закликала ті країни, які мають озброєння, зокрема, літаки, «зробити більше». 

Політик також торкнулася питання заморожених активів і зазначила, 

що в цьому питанні потрібне європейське рішення щодо їх використання. 

Глава уряду Естонії назвала позитивним, що країни поза межами ЄС також 

шукають рішення. 

«Неправильним було б, якби за завдану шкоду платили наші платники 

податків», - сказала Каллас. 

Вона також підкреслила важливість запобігання обходу санкцій. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3667783-premerka-estonii-vvazae-pastkou-ideu-gibridnogo-tribunalu.html
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Коментарі європейських та американських політиків 

«Ми знаємо, що санкції болючі, і російська економіка страждає, 

важливо, щоб воєнна машина не підживлювалася жодним чином», - сказала 

прем’єр. 

 

 (Укрінформ)  

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан: 

Важливий саміт ЄС сьогодні з Президентом Володимиром Зеленським. 

Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку 

Україні. Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти 

подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру! 

 

(Укрінформ)  

Голова Європарламенту Роберта Мецола: 

Ми розуміємо, що ви (українці, ˗ ред..) боретеся не лише за власні 

цінності, але і за наші цінності, за наші ідеї, які нас єднають... Україна - це 

Європа. І ваше майбутнє в Європейському Союзі.  

Вона наголосила, що «ми знаємо жертву, яку доводиться приносити 

вашому народу задля безпеки Європи» та закликала надати Україні 

далекобійні системи і винищувачі. 

«Ми надаємо військову допомогу і обладнання. І зараз країни мають як 

наступний крок розглянути можливість надання далекобійних систем і 

літаків для захисту свободи, наша відповідь має бути пропорційна загрозі, а 

загроза дуже велика.  

(…). У ці часи ваша країна продовжує годувати світ своїм зерном і 

навіть тоді, коли біда прийшла в іншу країну, в Туреччину, де відбувся 

землетрус, ви попри виклики вдома прийшли на допомогу -  це називається 

справжньою солідарністю. 

(…). Я хочу повторити свою обіцянку, яку я зробила минулого квітня, 

коли була в Києві. Ми стоїмо з вами, ми були з вами, ми є з вами зараз і ми 

будемо з вами стільки, скільки це буде потрібно. Ви переможете. Слава 

Україні.  

 

(Укрінформ)  

Голова Європейської Ради Шарль Мішель привітав Президента 

України Володимира Зеленського: 

Дорогий Володимире, Ви - лідер країни у війні, який надихає світ, 

особливо вільний світ.  

Політик зазначив, що Україна має повну підтримку ЄС у боротьбі за 

справедливість, свободу та демократію, а також цінності Хартії ООН. 

«Реальність повномасштабної війни в Європі жорстоко вдарила по нас 

усіх, а ви стали нашим щитом», - сказав очільник Євроради. 

Він віддав належне мужності рішення Зеленського залишитися в країні 

та бути разом зі своїм народом. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3667791-ugorsina-prodovzit-gumanitarnu-ta-finansovu-pidtrimku-ukraini-orban.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3667836-golova-evroparlamentu-zaklikala-nadati-ukraini-vinisuvaci-ta-dalekobijni-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3667891-ukraina-e-blizcou-do-es-niz-budkoli-misel.html
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Коментарі європейських та американських політиків 

Присутність українського лідера на саміті є «потужним сигналом», 

адже Президент є «відображенням» хороброго народу України, який 

бореться проти агресора та захищає свої домівки, свої родини, свою державу, 

своє майбутнє. 

Сьогодні, попри війну, України є ближчою до Брюсселя, до 

Європейського Союзу, ніж будь-коли, будучи кандидатом, зауважив Мішель. 

«Нашою рішучою політичною, фінансовою, гуманітарною, але також 

воєнною допомогою, воєнна допомога є дуже важливою, ми демонструємо 

нашу непохитну підтримку Україні на її шляху до миру, відновлення та 

членства, на шляху до якого ЄС буде постійно супроводжувати Київ», - 

сказав Мішель. 

Він звернувся до українського лідера: «Вітаємо вдома, в Європі!». 

 

(Укрінформ)  

Президентка Єврокомісії Урсула фон ден Ляєн: 

Росія має заплатити за завдані руйнування та пролиту кров. Ближчими 

днями ми запропонуємо десятий пакет санкцій. По-перше, ми накладемо 

санкції на низку військових і політичних лідерів. Але ми також націлимося 

на путінських пропагандистів, оскільки їх брехня отруює людей у росії та за 

кордоном… Ми ідемо за ними.  

Вона зазначила, що керівництво євроструктур дуже добре почуло 

меседжі під час нещодавнього візиту в Київ, коли Президент Зеленський 

наполягав на такому кроці. 

По-друге, пакет включатиме додаткову заборону на експорт на понад 

10 млрд євро. «Це надалі буде виснажувати російську воєнну машину та 

продовжувати розхитувати її економіку», - сказала вона. 

 

(Укрінформ)  

Президент Єврокомісії Урсула фон ден Ляєн: 

Ми надаватимемо повну підтримку – зараз і в майбутньому.  

За її словами, за останні 12 місяців Європа мобілізувала 67 млрд євро 

для України: від підтримки бюджету, постачання енергії, гуманітарної 

допомоги та прийняття біженців до надання зброї. 

«І ми мусимо робити більше. Це нагальна вимога. Ми підтримуємо 

Україну, щоби вона перемогла в цій війні», - підкреслила президент ЄК. 

Вона запевнила у повній підтримці запропонованого Президентом 

України мирного плану. За словами фон дер Ляєн, Євросоюз працює з 

партнерами в усьому світі, аби здобути найширшу підтримку всіх 10 його 

пунктів. 

На переконання Президента ЄК, справедливий мир означає 

відповідальність, і міжнародна спільнота працює над цим. Зокрема, йдеться 

про збір свідчень про злочини; забезпечення спільної роботи прокурорів, що 

передбачає створення відповідного центру у Гаазі; створення спецтрибуналу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3667925-desatij-paket-sankcij-vklucatime-ne-lise-politikiv-ale-j-propagandistiv-fon-der-laen.html
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Коментарі європейських та американських політиків 

Вона зауважила, що стосовно структури останнього ведуться дискусії, 

однак запевнила у наявності політичної волі притягнути злочинців до 

відповідальності, зокрема й за злочин агресії. 

«А якщо є політична воля, ми повинні знайти і спосіб зробити це», - 

підкреслила глава ЄК. 

Водночас вона високо оцінила просування України на шляху до 

членства в ЄС. 

«Ми вражені тим, як високопрофесійно Україна проводить необхідні 

реформи… Її просування на європейському шляху вражає. Україна довела, 

що може діяти швидко та якісно у виконанні вимог навіть під час війни», - 

заявила очільниця Єврокомісії. 

Вона попередила, що попереду важкий шлях, але Європа 

підтримуватиме Україну «на кожному кроці». У цьому зв’язку вона згадала 

про створення секретаріату у Брюсселі та Києві. 

Глава ЄК також порушила питання відновлення України, зауваживши, 

що 36 європейських міст - «від Вільнюса до Венеції» - працюватимуть з 10 

українськими містами. 

«Це свідчення неймовірної підтримки, яку Україна має в усьому ЄС», - 

заявила політик. 
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Реакція представників української громадськості  

Реакція представників української 

громадськості 

Команда UACatsDivision спільно з UNITED24 та крипто-медіа 

ресурсом Incrypted оголосили про створення першої національної NFT-

колекції із зображенням котів-героїв ЗСУ (Укрінформ). 

Усі зібрані від продажу кошти будуть скеровані на купівлю бойових 

морських дронів. 

Мета проєкту полягає в тому, щоб в результаті продажу всіх створених 

NFT-зображень колекції зібрати 40 млн гривень. Усі кошти будуть скеровані 

на придбання 4 бойових одиниць першого у світі флоту морських дронів, а 

унікальний NFТ-кіт залишається у власності людини, яка його придбала (…). 

Колекція створюється разом з крипто-медіа Incrypted, які з початку 

повномасштабного вторгнення організовують збори коштів на благодійні 

проєкти від світової крипто-спільноти. 

UACatsDivision — це перша NFT-колекція із зображенням котів ЗСУ. 

Котик з ТРО, котик-морпіх, котик-медик, котик-журналіст і ще 10 000 різних 

котів, які боронять рідну землю від ворога. 

Організатори закликають створити свого унікального пухнастого героя 

та зробити власний внесок у перемогу України (…). 

 

У Чикаго (США) 24 лютого українська громада проведе акцію до 

річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну, під час якої 

продемонструють 365 промовистих плакатів із подіями кожного дня від 

початку війни (Укрінформ). 

(…) Цей календар розтягнеться на кілька кварталів, щоб показати всю 

велич цього переломного для українців і всього світу року. 

Після мітингу його часники зберуться у Свято-Миколаївському соборі, 

щоб пом'янути всіх, хто віддав своє життя за свободу України та всіх 

невинних жертв цієї війни. 

Організатори події: KLYCH/Клич, Ukrainian Congress Committee of 

America, Illinois Division і Генеральне консульство України в Чикаго. 

 

У Хмельницькому за донати придбали шість вантажівок для ЗСУ 

(Укрінформ). 

У Хмельницькому під час благодійної акції «Богдан Хмельницький на 

коні, а хлопці в ЗСУ ще ні» зібрали понад 4 млн грн, за які купили шість 

вантажних автомобілів марки Renault для військових. 

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин: 

Сьогодні ми маємо нагоду передати 6 бойових вантажних автомобілів 

завдяки по суті простим українцям. Розуміючи, що є велика потреба саме у 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3666431-kolekcia-nftkotiv-zsu-dopomoze-zibrati-40-miljoniv-na-flot-morskih-droniv-cerez-united24.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3667281-ukrainci-provedut-akciu-u-cikago-do-ricnici-povnomasstabnogo-vtorgnenna-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3666885-u-hmelnickomu-za-donati-pridbali-sist-vantazivok-dla-zsu.html
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військових вантажних автомобілях, на день міста міська рада разом із 

фондом «Волонтери Поділля» оголосили акцію «Богдан Хмельницький на 

коні, а хлопці в ЗСУ ще ні». Ми знайшли у Франції на військовій базі 

військові вантажівки Renault і оголосили народний збір. 

За його словами, до збору коштів долучилися працівники та депутати 

міської ради, освітяни, працівники медицини, культури, підприємці та 

військовослужбовці. 

Ключі від транспортних засобів уже передали військовим частинам. 

 

Львівські пластуни придбали БТР для тероборони на польському 

ОLX (Укрінформ). 

Волонтерський штаб львівського «Пласту» та спортсменка Орися 

Дем’янюк зібрали гроші на БТР під час благодійного забігу та придбали його 

на польському сайті оголошень. 

«БТР, на який ми всі разом донатили, вже у Львові! Самі ж військові 

знайшли БТР польсько-чеського виробництва 1969 року в Польщі на OLX і 

звернулися із запитом допомогти з купівлею. Оплатою БТР займався 

волонтерський Штаб Пласту у Львові, хоч це і виявилось дуже непросто. Ми 

зробили всі можливі і неможливі документи для банку, щоб вони пустили 

платіж (наш валютний менеджер, коли почув, що ми хочемо купити, був 

зовсім трішки шокований)», - йдеться у повідомленні. 

Очолювала процес волонтерського збору, українська легкоатлетка, 

чоловік та брат якої на передовій, Орися Дем’янюк, яка об'єднала для збору 

три організації - Пласт Львів, Українську академію лідерства та біговий клуб 

ProBig. Запустили процес збору коштів ще в грудні, через благодійний забіг 

«Біжу по БТР» в онлайн та офлайн форматах. 

Тепер БТР знаходиться на базі компанії ТзОВ »Дженко-Ю», тут йому 

замінять колеса та зроблять протикумулятивний екран. Після того волонтери 

передадуть бойове авто військовим зі Львівської ТРО, що базуються в 

Луганській області. 

 

На Таймс Сквер у Нью-Йорку (США) українці провели чергову 

акцію, яка цього разу була покликана привернути увагу до ще одного 

виміру терористичної війни росії проти України – екоциду (Укрінформ). 

Про це у Фейсбуці повідомило Генеральне консульство у Нью-Йорку. 

Сума збитків від завдання шкоди екології України наближається до 2 

трлн гривень. 

(…) Посольство подякувало Артуру Згурову та Ярославу Пономарьову 

та всім, хто долучився до акції. 

Також подяка висловлена KLYCH/Клич і UAnimals, що об’єднали 

спільноти по всьому світу в підтримку України та української природи. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3667721-lvivski-plastuni-pridbali-btr-dla-teroboroni-na-polskomu-olx.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3666793-u-nujorku-proveli-akciu-sob-privernuti-uvagu-do-spricinenogo-rosieu-ekocidu-v-ukraini.html
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і 

письменник, музикант, волонтер Сергій Жадан разом підписали 

книжки, які розіграють між тими, хто зробить донат на підтримку 

українського війська (Укрінформ).  

Письменник та волонтер Сергій Жадан:  

З паном Генералом напідписували книжок, тож долучайтесь. Великий 

збір на автомобілі для ЗСУ! Спільно з видавництвом «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-

ГА» даруємо книжки за донати! Це 10 книжок 10 ювілейного видання 

«Динамо Харків» з автографами Головнокомандувача ЗСУ Валерія 

Залужного та моїм.  

Усі зібрані кошти використаємо на потреби українського війська, 

зокрема автомобілі, які рятують і зберігають життя наших військових. Крок 

за кроком рухаємося до нашої перемоги. Спасибі всім, хто долучається. 

Дякуємо всім, хто бореться за Україну. 

 

Гурт «Антитіла» представив відео на нову пісню «Фортеця 

Бахмут», присвячену незламному місту та його оборонцям (Укрінформ). 

Відео зняте просто на передовій у Бахмуті, а головними героями стали 

воїни 45 окремої артилерійської бригади. Зйомки були погоджені, 

скоординовані і підтримані командуванням Сухопутних військ ЗСУ. 

(…) За словами авторів, ідея кліпу полягає в тому, що снаряди з 

написаними на них цитатами з пісні відправляються підрозділом у напрямку 

ворога і знищують його саме словами з пісні. У ролику можна побачити 

реальні влучання по реальних ворожих цілях з гармати М777 (…). 

 

У Музеї дизайну Dedel в Гаазі (Нідерланди) відкрилася виставка 

«Україна. Люди. Мужність. Плакати» (Укрінформ). 

На виставці представлено майже півсотні плакатів воєнного часу 

сучасних українських художників, які описують події після 

повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 

2022 року. 

Це роботи одних з найкращих українських художників, таких як 

Максим Паленко, Олександр Грехов, Нікіта Тітов, Борис Грох, Юрій 

Журавель, а також художників ілюстраторської групи Pictoric (…). 

Посольство висловило вдячність директору Музею дизайну Dedel 

Мартіну Ф. Ле Култре, кураторці виставки Дар'ї Лисенко та всім волонтерам, 

які зробили цю виставку можливою. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3666569-zaluznij-i-zadan-pidpisali-knizki-dla-velikogo-zboru-na-avtomobili-dla-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3668578-antitila-prezentuvali-znatij-na-peredovij-klip-forteca-bahmut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3668373-u-niderlandah-vidkrili-vistavku-plakativ-pro-vijnu-v-ukraini.html
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Литовці зібрали шість мільйонів євро на радари ППО для України 

(Укрінформ). 

У Литві коаліція чотирьох ініціатив з підтримки України зібрала 6 

мільйонів євро на радари протиповітряної оборони, які хочуть закупити й 

передати Збройним силам України. 

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс: 

Литва - це лише 3 мільйони людей, але цього тижня ми зібрали 6 

мільйонів євро на купівлю систем протиповітряної оборони для України. Тут 

немає жодних ознак втоми. Ми будемо стояти з Україною до перемоги. 

В рамках ініціативи із символічною назвою «Radarom!» об'єдналися 

організації, які надають підтримку Україні: Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K 

Fundas та «Сильні разом» (Stiprūs kartu). До цієї акції з інформаційною 

підтримкою також долучаються головні ЗМІ країни. 

 

Німецька родина передала 240 буржуйок для ЗСУ та громад 

(Укрінформ). 

Німецька родина Максиміліан та Альона Гудер передали для 

українських військових та постраждалих громад 240 буржуйок. 

Голова Вінницької облради Вячеслав Соколовий: 

Кілька тижнів тому на нас вийшла сім'я з Німеччини, Максиміліан та 

Альона Гудер. Альона – наша землячка з Вінниччини. Вони запропонували 

допомогу – 240 буржуйок. Передали їх, а разом з ними – каву з молоком у 

термічних пакетах і здобу. Українці об'єдналися, згуртувалися і спільно 

працюють на перемогу. Особливо надихає, що наші земляки, які живуть за 

кордоном, – небайдужі. 

Родина Гудер мешкає у місті Шпенге, земля Північний Рейн-Вестфалія. 

Максиміліан та Альона придбала пічки за пожертви німецького народу. 

Буржуйки вже доправили на Вінниччину. Сорок із 240 отриманих та 

частину продуктів Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб уже 

відвантажив на передову одній із військових частин, яка базується на 

Вінниччині. 

В облраді зазначили, що частину буржуйок можуть відправити в 

громади, які перебували в окупації та в яких відсутнє електропостачання і є 

перебої з теплозабезпеченням. 

 

Поляки назвали російську агресію найважливішою подією 

минулого року (Укрінформ). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3666103-litovci-zibrali-sist-miljoniv-evro-na-radari-ppo-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3666836-nimecka-rodina-peredala-240-burzujok-dla-zsu-ta-gromad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3666840-polaki-nazvali-rosijsku-agresiu-najvazlivisou-podieu-minulogo-roku.html


 

 
 

95 

Огляд матеріалів ЗМІ 

«Діяльність Президента України в умовах російсько-української війни» 

20-28 лютого 2015 

 

6 – 12 лютого 2023 р. 
 

Реакція представників світової громадськості та бізнесу 

 

російську агресію проти України більшість поляків назвали 

найважливішою подією минулого року як на міжнародному, так і на 

національному рівнях. 

Про це йдеться в опитуванні Центру досліджень громадської думки 

(CBOS), проведеному в січні.  

Війну росії проти України на національному рівні найважливішою 

подією 2022 року назвали 37,5% респондентів. У цьому контексті громадяни 

Польщі називали як саму агресію, так і всі події, пов’язані з цим – надання 

гуманітарної та військової допомоги Україні тощо. Водночас прийом у 

Польщі українців, які рятувалися від війни, назвали найважливішою подією 

11,2%. 

Близько 50% респондентів найважливішими подіями року в Польщі 

назвали або російську війну проти України, або її наслідки для країни. Серед 

подій року поляки називали також зростання цін (3,7%), пандемію 

коронавірусу (3,4%) та питання енергетики – завершення будівництва 

Північного газопроводу, рішення про будівництво в Польщі АЕС, введення в 

дію терміналу в Гданську для скрапленого газу (2,2%). 

Водночас 30,6% опитаних не змогли назвати найважливішу подію 2022 

року в Польщі. 

Між тим на міжнародному рівні 64,9% опитаних найважливішою 

подією року назвали війну рф проти України, а 6,9% вказали на солідарну 

позицію більшості країн світу щодо надання Україні військової, фінансової і 

гуманітарної допомоги. 71,8% поляків найважливішою подією минулого 

року назвали російську агресію в Україні і пов’язані з цим інші події. Серед 

інших найважливіших подій року у світі називалися пандемія СOVID-19 

(4,1%), міжнародна енергетична криза (1,4%). Водночас 17,8% не змогли 

назвати жодну найважливішу міжнародну подію року. 

Опитування було проведено 9-22 січня комбінованими методами серед 

1028 дорослих поляків. 

 

Німці вбачають у росії найбільшу загрозу для миру у світі 

(Європейська правда). 

Німецьке населення сьогодні сприймає Росію як найбільшу загрозу 

миру у світі. 

Про це йдеться у дослідженні Інституту дослідження громадської 

думки Allensbach спільно з Центром стратегії та вищого менеджменту. 

На запитання, яка країна становитиме найбільшу загрозу в найближчі 

роки, 82% учасників репрезентативного опитування назвали Росію. 60% 

опитаних обрали Китай. 52% населення вважають ядерну державу Північну 

Корею дуже серйозною загрозою. 

До початку російської агресивної війни проти України 24 лютого 2022 

року сприйняття було іншим, як показує порівняння з результатами 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/02/7/7155674/
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попередніх опитувань. У 2021 році лише 32% населення у віці 16 років і 

старше сприймали Росію як найбільшу загрозу. 

Якщо на заході Німеччини кожен другий (50%) вважає США надійним 

союзником, то в східних федеральних землях це стосується трохи більше ніж 

кожного четвертого (26%). Частка східних німців, які сприймають Росію як 

головну загрозу миру, також нижча на Сході - 73%, ніж на Заході, де такої 

думки дотримуються 84% опитаних. 

 

Більшість американців – за продовження підтримки України, але 

серед республіканців більше скепсису (Українська правда). 

Майже через рік після початку війни між Росією та Україною 

підтримка України з боку американців залишається стабільною, в той же час 

серед республіканців найбільше тих, хто виступає за швидке закінчення 

війни навіть ціною територіальних втрат для України. 

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Gallup 

з 3 по 22 січня. 

Стабільні 65% дорослого населення США воліють, щоб Сполучені 

Штати підтримували Україну у поверненні її території, навіть якщо це 

призведе до затяжного конфлікту. Водночас 31% продовжують 

стверджувати, що воліли б бачити, як США докладають зусиль для швидкого 

завершення війни, навіть якщо це дозволить Росії зберегти за нею окуповану 

територію. 

Адміністрація Байдена зробила підтримку України наріжним каменем 

своєї зовнішньої політики. Це може пояснити партійні розбіжності в цьому 

питанні - демократи набагато більше підтримують Україну, ніж 

республіканці та незалежні, - хоча більшість усіх трьох партійних груп 

підтримують продовження боротьби України за повернення своєї колишньої 

території. 

Якщо, 81% виборців демократів виступають за продовження підтримки 

України до повернення нею захоплених територій, то серед виборців 

республіканців такої думки дотримуються 53%, серед незалежних – 59%. 

Серед виборців республіканців найвищий відсоток тих, хто виступає за 

швидке завершення конфлікту, навіть ціною втрачених територій України – 

41%. Серед виборців демократів такої думки дотримуються лише 16%, серед 

незалежних – 48%. 

Більшість американців (39%) вважають, що підтримка, яка надається 

Україні у війні, є правильною. Ще 30% вважають, що США роблять 

недостатньо, 28% - занадто багато. 

Майже половина республіканців (47%) вважають, що США роблять 

занадто багато, тоді як 48% демократів вважають, що американське 

втручання є адекватним. 41% демократів вважають, що США роблять 

недостатньо. Респонденти, які підтримують незалежних, рівномірно 

розділилися між двома таборами: по 35% вважають, що США роблять 

https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/7/7388274/
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занадто багато і в потрібному обсязі. Демократи частіше, ніж незалежні та 

республіканці, вважають, що США роблять недостатньо. 

Занепокоєння республіканських лідерів щодо політики в Україні 

зосереджене на тому, щоб утримати США подалі від прямого конфлікту з 

Росією і не пропонувати Україні те, що дехто називає "порожнім чеком". 

Інші занепокоєння стосувалися прозорості українського уряду. 

 

Литовський журнал визнав захисників Маріуполя «Людьми 

2022 року» (Укрінформ). 

Ілюстрований литовський журнал VALSTYBĖ, який висвітлює 

політичні та економічні теми, назвав «Людьми 2022 року» оборонців 

Маріуполя, зокрема бійців полку «Азов». 

«Це фото захисника Маріуполя Михайла Діанова облетіло світ і ще раз 

нагадало про героїчну боротьбу українських захисників у Маріуполі. Тоді 

батальйон «Азов» на чолі з Денисом Прокопенком в оточенні значно більших 

сил росії захищав позиції на меткомбінаті «Азовсталь» протягом трьох 

місяців. Тому ми обрали захисників Маріуполя «Людьми світу 2022 року»: 

їхня жертва докорінно змінила хід, а також саме сприйняття війни», - 

зазначили в редакції. 

Як зазначається, коли почалася повномасштабна війна росії проти 

України, «багато західних демократій надзвичайно повільно реагували на 

прохання України про допомогу». При цьому деякі країни чекали, можливо, 

що за кілька тижнів росія окупує якусь частину України, а «після очікування 

можна буде вдати, ніби нічого не сталося». 

Однак, підкреслює VALSTYBĖ, кожен день, коли герої України не 

здавалися і боролися, став доказом того, що російського бліцкригу в Україні 

не буде, і Україна не здасться. 

Редактор VALSTYBĖ Едуардас Ейгірдас: 

Сьогодні народ України ціною свого життя захищає не лише свою 

країну, а й нас у Литві. І завдяки героїзму українців сьогодні Литва стала 

набагато безпечнішою. Тож треба це цінувати і берегти. 

 

Більшість швейцарців підтримують реекспорт озброєння в 

Україну (Українська правда). 

Швейцарці підтримують надання дозволу третім країнам передавати 

Україні озброєння та боєприпаси швейцарського виробництва. 

За підсумками опитування, проведеного цюрихським інститутом 

вивчення громадської думки «Сотомо», 55% респондентів відповіли, що вони 

були б «за» чи «швидше за» видачу Берном дозволів третім країнам 

здійснювати реекспорт боєприпасів та озброєнь в Україну. 

Приблизно 5% поки не визначилися, 40% були або «протии», або 

«швидше протии» такого кроку. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3667091-litovskij-zurnal-viznav-zahisnikiv-mariupola-ludmi-2022-roku.html
https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/8/7388505/
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Негативне ставлення щодо цього питання  спостерігається серед тих, 

хто голосує з правих чи правоцентристських позицій та підтримує, 

наприклад, Швейцарську народну партію (SVP): 74% її прихильників 

відкинули пропозицію про лібералізацію правил та умов експорту військових 

матеріалів і товарів подвійного призначення. 
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(The New York Times)  

Протягом більшої частини зими війна в Україні переросла в повільну, 

але надзвичайно жорстоку боротьбу вздовж нерівної лінії фронту на 

південному сході завдовжки 600 миль. Тепер і Україна, і Росія готові піти в 

наступ. 

Росія, побоюючись зростання українського арсеналу зброї із Заходу, 

йде першою. 

Використовуючи десятки тисяч нових призовників у надії здобути 

перемогу над Україною, її війська атакують сильно укріплені позиції на 

понівечених бомбами полях через випалені ліси на сході. Вони шукають 

вразливі місця, сподіваючись використати прогалини та готують основу для 

того, що, за попередженнями України, може стати найамбітнішою кампанією 

Москви з початку війни. 

Тепер Україна повинна захищатися від російського нападу, не 

вичерпуючи ресурсів, необхідних для проведення власного наступу. 

Київ навчає тисячі власних солдатів за межами країни та намагається 

накопичити важке озброєння та боєприпаси перед наступом, покликаним 

«зламати кістки» російській армії, заявив колишній голова Ради національної 

безпеки України Олександр Данилюк. 

Військові аналітики кажуть, що українці, ймовірно, спробують 

розділити ворожі сили на дві зони, сподіваючись прорвати російські лінії на 

півдні та поставити під загрозу лінії постачання, що виходять з Криму. 

«Немає жодних сумнівів, що обидві сторони хочуть перейти в наступ, 

— сказав Мік Раян, генерал-майор австралійської армії у відставці, який 

працює в Інституті Лоуі, — але насправді все знайголовніше ˗ чи мають 

обидві сторони потужності, достатні, щоб це зробити».  

Президент Росії Володимир Путін віддав наказ захопити весь Донбас 

до березня, повідомляє українська розвідка. 

З огляду на те, що близько 320 000 російських солдатів вже 

перебувають в Україні, а 150 000, за оцінками, ˗ на тренувальних 

майданчиках, Кремль може спробувати захопити українські позиції за 

допомогою величезної кількості атак. 

Росія вже посилила східну лінію фронту для штурму ключових 

українських позицій. Вона прагне забезпечити собі символічну перемогу, 

вигнавши нарешті українців з Бахмута, де бої точаться з травня. 

Росія також прагне забезпечити собі лінії постачання, які будуть 

вирішальними для будь-якого успіху в Україні. 

Вони почали жорстоку контратаку, щоб захистити Кремінну, яка 

розташована на головній магістралі з півночі на південь у Луганську. Вони 

https://www.nytimes.com/interactive/2023/02/10/world/europe/russia-ukraine-offensives-maps.html
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також атакують Вугледар на південному сході, де українські позиції 

розташовані лише за кілька миль від єдиного залізничного сполучення з 

Кримом. 

Військові аналітики кажуть, що те, як Росія зосереджує десятки тисяч 

військових, свідчить про те, що вона може спробувати наступати з півночі та 

з півдня, щоб оточити українські сили на Донбасі. 

Але Росія також може спробувати відвернути оборону України, 

відкривши новий фронт. 

Атака з нового фронту, ймовірно, означала би наступ із самої 

російської території, тому українці уважно стежать за рухами в напрямі  

прикордонного міста Суми, а також за будь-якими спробами Росії 

повернутися до Харківської області.  

Інформація, отримана від західної розвідки, комерційних супутників і 

мережі партизанів, які підривають російську окупацію з тилу, дозволяє 

українським високопосадовцям заявити, що безпосередні наміри Москви 

перебувають у центрі їхньої уваги. 

Росіяни скупчують десятки тисяч солдатів, у тому числі солдатів, 

мобілізованих минулої осені, відразу за межами радіусу дії американських 

високоточних ракет. Можна припустити, що вони можуть готуватися до 

оточення українських сил, розташованих у Донецькій і Луганській областях. 

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що 

очікує, що російська армія спробує захопити Донбас, а потім «оголосить про 

завершення спецоперації» і закликатиме до переговорів. 

Але, зазначив він, це буде третя спроба Росії захопити Донбас з 

початку війни; перші дві зазнали невдачі. 

Британське оборонне розвідувальне управління заявило у вівторок, що 

Росія намагалася розпочати «великі наступальні операції» з початку 

минулого місяця, але їй «вдавалося завоювати лише кілька сотень метрів 

території на тиждень» через брак боєприпасів і маневрених підрозділів. . 

Україна може дозволити собі тактичні відступи, на думку військових 

аналітиків, якщо не ризикує зазнати повного розвалу своїх ліній, що призведе 

до того, що її війська потрапять в оточення. 

Будь-яка битва за серйозний прорив українських ліній почнеться з ще 

більш інтенсивного російського артилерійського обстрілу, бомбардувань 

штурмовиків і вильотів низьколітаючих вертольотів, сказав Сергій 

Грабський, колишній полковник української армії та коментатор війни в 

українських ЗМІ. За його словами, за цим, ймовірно, послідують танкові та 

піхотні наземні штурми через буферну зону між лініями траншей. 

«Основні зусилля будуть спрямовані на ділянки на суходолі, де росіяни 

використовуватимуть свою традиційну тактику, масове зосередження танків, 

бронетранспортерів і дуже інтенсивний артилерійський вогонь», – сказав пан 

Грабський. 
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Вважається, що Росія хоче діяти швидко, а президент Володимир Путін 

тисне на свого новопризначеного командувача в Україні, генерала Валерія 

Герасимова, щоб захопити територію та продемонструвати успіх внутрішній 

і міжнародній аудиторії після місяців ганебних невдач. 

Росія стикається з тиском часу. Західна зброя, яка може вплинути на 

хід боїв, така як німецькі танки Leopard та американські бойові машини 

піхоти Bradley, була обіцяна, але ще не надійшла. 

Москва стежить за оголошеннями про постачання зброї Заходом, 

сказав пан Данилюк, колишній радник з питань національної безпеки, і хоче 

бути «впевненою, що вони зможуть діяти, перш ніж ми отримаємо те, що 

хочемо». 

Україна має обмежені перспективи просування на сході, де Росія має 

укріплені позиції та створила лінії постачання з 2014 року. Щоб просунутися 

деінде, Україні потрібно стримати російський наступ, зберігаючи війська та 

техніку. 

Аналітики вважають, що найбільш перспективний контрнаступ 

України – на півдні. 

Значна частина окупованої Росією території знаходиться в радіусі дії 

ракет HIMARS, що змусило Росію перемістити свої склади боєприпасів, 

командні центри та інші критичні припаси подалі від лінії фронту. 

Мелітополь був би очевидною мішенню для українського наступу: 

місто розташоване на перетині двох основних автомагістралей і важливої 

залізничної лінії, що робить його критичним для постачання російських 

військ на півдні. 

Якщо Україні вдасться розколоти російські сили, це суттєво послабить 

контроль Росії над Херсонщиною. Без шляхів постачання зі сходу російське 

підкріплення могло би прибути лише через Крим, а цей шлях набагато 

довший і перебуває в зоні дії ракет HIMARS. 

Але рухатися вперед буде складно. Росія вибудувала оборону по всій 

лінії фронту, а найгустіша мережа окопів і протитанкових пасток – навколо 

Мелітополя. 

Військові аналітики та колишні українські силовики вказують на так 

званий сухопутний міст Росії, який тягнеться через південну Україну від 

російського кордону до Кримського півострова, як на найпривабливішу ціль 

для українського контрнаступу. 

Росія також вважає, що, ймовірно, атака буде саме там, заявила Наталія 

Гуменюк, речниця Південного військового командування України. 

Вони залучають більше солдатів для захисту спішно зведених 

оборонних позицій, але вона сказала, що Україна змогла обмежити їхню 

здатність залучати важку техніку. 

«Ми бачимо, що вони накопичують якусь техніку навколо Мелітополя і 

в Криму, але вони не можуть її підтягти», – сказала вона в інтерв’ю. «Вони 

би хотіли, але наші сили не дають їм шансу». 
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Київ сподівається, що Захід швидко надасть артилерію більшої 

дальності, яка дозволить українським силам знову погіршити позиції Росії, як 

це було, коли Україна відбила частину півдня, включаючи місто Херсон, у 

листопаді. 

Про той наступ було чітко повідомлено. Цього разу Україна хоче 

змусити Росію здогадуватися, де і коли вона може завдати удару. 

«Росіяни чекають активних дій з нашого боку на півдні», – сказала пані 

Гуменюк. «Ми підтримуємо цю напругу. Так ми деморалізуємо ворога». 

Успішний штурм відкритого степу між нинішньою лінією фронту та 

окупованим Росією містом Мелітополь, наприклад, розрізав би 

контрольовану Росією територію в Україні на дві окремі зони, що значно 

ускладнило б і без того напружену логістику Росії. 

Україна, зазначив пан Грабський, буде поєднувати наземний наступ з 

дальніми ударами, спочатку пом’якшуючи оборону шляхом обстрілу 

точними артилерійськими снарядами та ракетами командних бункерів, 

гарнізонів і складів боєприпасів. 

Тоді вони намагатимуться прорвати російські лінії та швидко 

маневрувати, хоча росіяни міцно закріпилися на півдні та, ймовірно, 

чинитимуть жорсткий опір.  

 

(Український кризовий медіа-центр) 

3 лютого відбувся саміт Україна-ЄС.  

Народна депутатка, голова Комітету Верховної Ради з питань 

інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе назвала 

безпрецедентною як нараду між урядом України та Європейською комісією, 

так і сам саміт – наша країна вперше брала в ньому участь як країна-

кандидатка.  

Вона відзначила, що з двох напрямків, які розглядалися у Києві, 

безпековий був для України головним. Надзвичайно важливо, що 

Європейський Союз продовжує чітко говорити про те, всі країни-члени та 

інституції будуть разом з українцями у цій боротьбі проти вселенського зла.  

Іванна Климпуш-Цинцадзе нагадала, що на саміті Європейський Союз 

відкрив додаткову кількість програм для доступу туди українців. Малі і 

середні підприємства отримали можливість брати участь у тендерах 

програми ЄС «Єдиний ринок».  

Однак, ми отримали дві тенденції пояснень того, що було на саміті, які 

трохи протирічать одна одній з європейської і української сторони. Це 

стосується нашого подальшого амбітного завдання щодо відкриття 

перемовин про членство.  

«Ми всі повинні чесно і відповідально говорити правду українському 

суспільству. Це добре, що ми добилися, що буде проміжний звіт, але на його 

основі країни-члени не зможуть ухвалювати рішення щодо відкриття 

перемовин. Тільки восени за результатами повноцінної оцінки в загальному 

https://uacrisis.org/uk/pidsumky-samitu-ukrayina-yes-vustamy-ekspertiv
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пакеті розширення про це може піти мова. Говорити про те, що ми можемо 

розраховувати на це раніше і підвищувати градус очікування суспільства в 

час, коли ми стікаємо кров’ю, на мій погляд, безвідповідально», – зазначила 

голова парламентського комітету.  

Публіцист, телеведучий та письменник Віталій Портников  

переконаний в тому, що Україна має пройти переговорний процес. Без 

перетворення на державу, в якій не буде ні в кого жодних сумнівів в її 

демократичності і контролі над корупційними процесами, ніякого 

Європейського Союзу в Україні не буде. За словами експерта, ще один 

фактор, який треба враховувати, це взаємовідносини України із сусідами. 

Навіть, з тими, які можуть висувати такі вимоги, що можуть сприйматися як 

неприйнятні. В якості прикладу він навів відносини, які сьогодні склалися 

між Швецією і Туреччиною в контексті вступу першої до НАТО.  

«Наші відносини з окремими членами ЄС будуть перевищувати ці у 

рази. Як тільки закінчиться війна і почнеться реальна тема перемовин, 

відразу почуємо, яке законодавство нам треба змінити, які історичні факти 

переоцінити, які комісії створити, і до яких висновків вони мають дійти. 

Наші дипломати будуть їздити між Будапештом, Бухарестом і Варшавою із 

швидкістю, яку мало хто з громадян України собі уявляє. На цьому тлі 

хотілося б, щоб Захід усвідомив, що прийняти Україну до НАТО дешевше, 

ніж кожні п’ять років постачати їй зброю і підтримувати її бюджет, тому що 

вона не зможе себе утримувати у зв’язку із черговими воєнними діями», – 

сказав Віталій Портников.  

Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг пояснив, чому фокус уваги 

європейських партнерів останніми роками змінюється з економіки на 

питання свободи, демократії і верховенства права. Крім того, дипломат 

зазначив, що війна Росії проти України багато що змінила. Тепер Європа 

дивиться по-новому. Не так, як 30 років тому. При цьому спікер відмітив 

зусилля України з набуття членства в ЄС і закликав усі сторони максимально 

використати історичний шанс.  

«Подивіться, наскільки Україна вже просунулася, – заявив Тобіас 

Тиберг. – Європейські інституції і окремі країни, їх лідери та керівництво 

України демонструють готовність долати ті виклики, які утворилися. 

Звичайно, я не можу сказати, коли трапиться вступ до Європейського Союзу, 

але вже зараз ми розуміємо, що це реалістична ціль для України. І це 

історична відповідальність керівництва і України і Європи». 

 

(Український кризовий медіа-центр) 

Центр «Нова Європа» у партнерстві з низкою профільних аналітичних 

центрів та громадських організацій здійснили третій незалежний моніторинг 

виконання Україною рекомендацій ЄС. Загальна оцінка «Кандидат Check-3» 

– 5,8 балів, що на 1,1 бали вище за минулий показник. Роботу України з 

виконання самих рекомендацій коаліція експертів оцінила наступним чином: 

https://uacrisis.org/uk/gromadski-eksperty-pidvyshhyly-otsinku-vykonannya-ukrayinoyu-rekomendatsij-yes
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реформа Конституційного Суду – 2 бали; реформа ВРП та ВККС – 7 балів; 

антикорупція: САП та НАБУ – 7 балів; боротьба з відмиванням коштів – 6 

балів; антиолігархічна реформа – 2 бали; законодавство про медіа – 9 балів; 

законодавство про нацменшини – 8 балів.  

Директорка центру «Нова Європа» Альона Гетьманчук: 

Ідея виникла за місяць після того, як наша країна отримала цей статус. 

Ми відчували власну відповідальність за те, як будуть виконуватись ці 

рекомендації, адже багато інвестували свого часу і зусиль для того, щоб 

Україна отримала цей статус. У всіх столицях країн ЕС, і передусім 

скептично налаштованих, ми переконували, що ми як громадянське 

суспільство та експертна спільнота беремо на себе відповідальність сприяти в 

тому, щоб ці рекомендації були виконані. Ми не робимо це для того, що в ЄС 

сказали, які ми класні, а для того, щоб собі полегшати життя потім, тому що 

це та робота, яку нам доведеться робити.  

Голова правління Dejure Михайло Жернаков зазначив, що перший 

критерій найпроблемніший, і стосується він  добору суддів Конституційного 

суду. З його слів, після отримання статусу кандидата на членство в ЄС 

з’явилася впевненість в тому, що рух в цьому напрямку незворотній. Однак, 

у Верховній Раді виник законопроект, котрий не давав незалежного добору, і 

його було швидко прийнято у першому читанні.  

«В клуб розвинених країн на одному героїзмі не заїдеш. Нам треба 

перевиконати свої зобов’язання, і тоді ми отримаємо це право. Зараз ми 

чуємо про готовність уряду виправити цю помилку. Як виправить, ми будемо 

готові у наступному кандидат-чеку підвищити оцінку реформи 

Конституційного суду», – заявив експерт. Він також відмітив прогрес у 

просуванні судової реформи. Наскільки він суттєвий покаже Вища рада 

правосуддя, якій доведеться обрати 2500 судів за вакантними посадами. Це 

величезна можливість зробити судову владу або дійсно незалежною і новою, 

або зацементувати на десятиліття те, що маємо.  

Експерт Центру протидії корупції Антон Марчук зазначив, що зі 

складових цього критерію занепокоєння викликає питання посилення 

боротьби з корупцією через проведення проактивних і дієвих розслідувань. 

Прогресу у боротьбі із відмиванням коштів сприяло те, що восени було 

прийнято кілька законів, у тому числі про запровадження процедури 

верифікації кінцевих бенефіціарів власників, що дозволяє встановлювати, 

кому насправді належать активи.    

Редактор «Європейської правди» Сергій Сидоренко визнав, що з 

виконанням так званого домашнього завдання не все залежить від України. В 

якості прикладу він навів ситуацію навколо суперечливого закону про 

деолігархізацію. Всі розуміють, що його треба корегувати, і ЄС на рівні 

Єврокомісії, а потім саміту ЄС вніс це в перелік рекомендацій, але Україна 

досі не отримала пояснень, що необхідно зробити для того.  
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«Венеційська комісія з 2021 року тримає цей закон і не виносить по 

ньому жодного рішення. Таким чином ми опинилися в ролі заручників, коли 

від нас вимагають виконання 7 критеріїв, а ми не можемо це зробити не зі 

своєї вини», – відмітив Сергій Сидоренко. 

Програмний директор ГО «Детектор медіа» Вадим Міський 

зазначив, що Україні було рекомендовано подолати вплив суб’єктів з 

корисливими інтересами через ухвалення закону, що приведе українське 

законодавство у відповідність з європейською директивою про аудіо 

візуальні послуги і надасть повноваження незалежному медіа регулятору.  

«Закон про медіа був прийнятий. Тепер в Україні лунають голоси про 

те, що він поганий. Зрозуміло, що тим, кого ніколи раніше не регулювали – 

наприклад, деяким онлайн-медіа –  це додає дискомфорт. Однак, на жаль, ці 

голоси мають вихід на європейську арену», – заявив спікер.  

Вадим Міський більш суттєвий акцент зробив на іншій проблемі. В 

законі про медіа є момент, який йде в розріз з європейським регулюванням. 

Він стосується вимог, які до медіа сфери висуває Рада Європи. Зокрема, 

медіакомпаній, заснованих державою. В Європі вони повинні мати гарантії 

невтручання в редакційну діяльність. «У нас один з телеканалів залишився 

поза системи суспільного мовлення, ставши антиприкладом того, як влада 

може впливати на медіа. Це телеканал «Рада», – пояснив він. – По ньому 

ніяких гарантій невтручання в редакційну політику не виписано. Він став 

інструментом донесення голосу влади. І в цьому ми трохи не доопрацювали у 

виконанні даного критерію». 

 

(Центр Разумкова) 

5 лютого набуло чинності ембарго на морські поставки до ЄС бензину, 

гасу, дизелю, мазуту і нафти із Росії. Тобто, цього дня Євросоюз перестав 

купувати російські нафтопродукти. А два місяці тому ЄС відмовився від 

закупівель нафти.  

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир 

Омельченко: 

Європі постачалися понад 1 мільйон барелів російських 

нафтопродуктів на добу. Із них 700 тисяч барелів — дизпаливо. Якщо брати в 

цілому світовий ринок торгівлі нафтопродуктів, то частка Росії становила 9% 

від усіх, якими торгують. А це доволі велика цифра. Щорічно Росія 

отримувала 160 мільярдів євро за реалізацію нафтопродуктів. Це чверть 

коштів, які Росія заробляє від імпорту всіх вуглеводнів. 

Російський бюджет цього року сформований з дефіцитом у 2%. Сюди 

закладалася і ціна на нафту в розмірі 70 доларів за барель. На сьогодні ж вона 

значно менша: 48–52 долари за барель. До цього додається ембарго на 

нафтопродукти. Російський бюджет таким чином недоотримає ще 4–5 

трильйонів рублів. Це буде достатньо потужним ударом. Але грошей все 

одно вистачить на озброєння та армію. Тут не потрібно мати жодних ілюзій. 

https://razumkov.org.ua/statti/u-rosii-ne-kupuiut-naftoprodukty-shcho-vona-vtrachaie
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Росія зараз проводить таку політику, що урізаються соціальні видатки, 

видатки на спорт, культуру, пенсії, профосвіту. В пріоритеті залишається 

оборона і безпека. Буде гірше регіонам Росії, соціальній та комунальній 

сфері. Починають навіть потроху обдирати «Газпром». 

Російська нафта надалі реалізовуватиметься на треті ринки тих країн, 

які не оголошували ембарго. Це ж саме стосуватиметься російських 

нафтопродуктів. Водночас запровадили цінову «стелю» на російські нафту та 

її продукти. Навіщо? Бо обмежуючи Росію не можна допустити 

карколомного стрибка цін на світових ринках нафти і нафтопродуктів. Такі 

обмеження можуть бути лише поступовими. (Нині «стеля» сягає 60 доларів 

за барель для нафти, 100 — на нафтопродукти, такі, як дизельне пальне і 45 

доларів — такі, як мазут — ред). 

Водночас для країн Великої Сімки жодної «цінової стелі» не буде, а 

діятиме ембарго. Це стосується і країн ЄС, Австралії та Швейцарії, які до 

цього ембарго доєдналися. За винятком Болгарії та Угорщини (під 

обмеження не потрапило постачання трубопроводом «Дружба» — ред). 

«Цінова стеля» буде лише для третіх країн. Якщо вони купуватимуть 

російські нафтопродукти дорожче за цю «стелю», тоді накладатимуть санкції 

на перевізників, на страхові компанії, брокерські контори. І ці нафтопродукти 

доставити буде дуже складно. Оскільки бізнес, зайнятий транспортними 

перевезеннями, не захоче ризикувати. 

(…). Я не передбачаю, що буде стрімке зростання цін на 

нафтопродукти. Можливо, протягом місяця буде певна невизначеність, 

невелике коливання та незначне зростання. Ця «стеля» якраз і розрахована, 

щоби не залишити зразу світовий ринок без російських нафтопродуктів і не 

допустити різкого коливання. Російська нафта і нафтопродукти будуть 

реалізовуватися. Останні складніше замістити, ніж нафту, бо альтернативні 

ринки ЄС — це Китай та Індія, де є потужна нафтопереробна галузь і їм 

імпортні нафтопродукти не потрібні. А російська нафта їм потрібна. Китай та 

Індія купують її за низькими цінами, переробляють на нафтопродукти і 

продають на світовий ринок, маючи прибутки. Тобто збільшення  

виробництва нафтопродуктів Китаєм та Індією досягається саме завдяки все 

більшій закупівлі хоч і дешевої, але саме російської нафти. 

ЄС замінить російський бензин і дизель завдяки інтенсифікації 

закупівлі нафти на міжнародних ринках неросійського походження.  

Відповідно нафтопереробні заводи Європи отримають додаткові обсяги 

сировини і випускатимуть більше нафтопродуктів. І таким чином буде заміна 

російським бензину, дизелю тощо. 

В Україні не буде дефіциту нафтопродуктів. На сьогодні 

спостерігається певний профіцит. Пов'язаний він із сезонним зниженням 

попиту на нафтопродукти, через високі ціни і низьку ділову активність в 

Україні. Вже напрацьовані логістичні ланки постачання нафтопродуктів з 

ЄС. Значна частина дефіциту нафтопродуктів в ЄС буде покриватися за 
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рахунок постачань нафтопродуктів з Індії, що переробляють російську нафту. 

Але вони вже не будуть вважатися за різними схемами, як російські. 

Зниження обсягів експорту російських нафтопродуктів безслідно не 

пройде для Росії. Відбудеться скорочення нафтопереробки на 15–20%. Деякі 

заводи будуть закриватися, а частина працюватиме на неповну потужність, 

що приведе до безробіття.  

На сьогодні ніякої потреби в нелегальному продажі нафти немає. 

Торгівля йде легально. Ніхто не хоче купувати у Росії нафту і 

нафтопродукти, порушуючи санкції. Нелегальні схеми можуть бути 

ініційовані російською мафією, щоби уникати податків у самій Росії і цими 

схемами перевозити гроші в офшори. Але все це відбувається за згоди 

кремлівської верхівки. 

  

(Центр Разумкова) 

Директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова 

Василь Юрчишин: 

На початку лютого Держстат надав чергову порцію інформації, термін 

публікації якої був перенесений у зв’язку з воєнним станом. І тепер офіційна 

статистика надає підтвердження тих величезних втрат, про які ми і так знали. 

Слід нагадати, що країни виходять з війни вкрай ослабленими, 

населення у значній мірі є знедоленим і бідним, а процеси відбудови мають 

починатись ледь не з нуля. Так було і в Європі після ІІ світової війни. І якби 

не «план Маршалла», не відомо, якими б шляхами розвивалось людство. 

Україна ж започатковує процеси відновлення, коли до завершення 

війни ще далеко, коли щоденно країна зазнає значних втрат, коли 

розмірковування про перспективи можуть здаватись утопічними. Зате 

започатковує відбудовчі процеси в оточенні розвинутих і успішних 

висхідних країн Європи, які вже продемонстрували готовність до надання 

довгострокової допомоги. Всі сфери вимагають значних зусиль і ресурсів, 

тому важливо визначитись з чого починати. 

До недавнього часу промисловість була саме тією сферою, динаміка 

розвитку якої визначала економічну динаміку (ВВП) країни загалом 

(діаграма «Зростання ВВП і промисловості»). На жаль, структурні зміни у 

промисловості не встигали за конкурентними вимогами до малої відкритої 

економіки (України), а періодичні кризові обвали дедалі більше 

сповільнювали економічний розвиток.  

На цьому тлі суперечливою виглядає динаміка промислової активності 

останніх років в Україні. З одного боку, млявість промислової динаміки 

зумовлена відсутністю структурних змін. Хоча втрати у коронавірусному 

2020р. виявилися цілком помірними, однак очікування поступового 

відновлення у 2021р. не виправдалися. Зауважимо, що саме промисловість 

формує визначальний попит на транспортні перевезення – динаміка 

вантажообігу на 1-2 місяці «відстає» від динаміки обсягів виробництва 

https://razumkov.org.ua/statti/pro-priorytety-u-promyslovosti


 

 
 

108 

Огляд матеріалів ЗМІ 

«Діяльність Президента України в умовах російсько-української війни» 

20-28 лютого 2015 

 

6 – 12 лютого 2023 р. 
 

Експертні оцінки 

промисловості. А відтак, прискорене відновлення промисловості сприятиме 

нарощуванню транспортних показників. 

З іншого боку – відбувалася недооцінка загроз російської агресії, а 

відтак нехтування потребами розширення оборонних замовлень, що стало би 

вагомим чинником зростання промисловості. Між тим, саме належне 

врахування зовнішніх загроз може стати дієвим чинником економічного 

прискорення, у т.ч. виробництва військової продукції та її продажу на 

зовнішніх ринках озброєнь.  

У цьому контексті гарним є приклад Південної Кореї, яка, усвідомивши 

нові наростаючі загрози свого «північного сусіда» (у т.ч. можливості 

використання ядерної зброї), з початку 2000-х років активізувала промислове 

виробництво із наголосом на інноваційності і технологічності, у т.ч. 

виготовленні зброї і систем безпеки, що надало країні можливість з року в рік 

збільшувати присутність на ринках озброєнь. Навіть у кризовий 

коронавірусний рік обсяги продажу озброєнь залишались на високому рівні. 

На жаль, слід визнати, що Україна останніми роками втратила 

потенціал виробництва засобів захисту країни. Це проявилось не стільки у 

зменшенні продажів зброї на зовнішніх ринках, скільки у величезній нестачі 

вітчизняної зброї у перші тижні російської агресії. І лише завдяки 

партнерській допомозі ситуація поступово виправлялася. Однак, у 

стратегічному аспекті без власного виробництва конкурентних продуктів 

належний рівень безпеки країни забезпечити буде вкрай важко.  

Тому сьогодні, на початку процесів відновлення, важливо не повторити 

власні ж помилки довоєнних років. Без сумніву, росія залишатиметься 

загрозою для України ще довгі роки. Це зумовлює потребу «синхронного» 

суттєвого прискорення економіки і зміцнення сектору безпеки. Об’єднання 

таких цілей лежить у площині оборонної і військової промисловості, 

орієнтованої на виробництво (самостійно або/та в кооперації з іноземними 

компаніями) якнайширшого спектру озброєнь, з якими, з одного боку, цілком 

можна захистити країну і зміцнити позиції східного форпосту Євросоюзу, з 

іншого – зайняти гідні експортні ніші в одній з економічно найвигідніших 

сфер. 

  

(УНН) 

Румунія спростувала інформацію про перетин ракетою рф її 

повітряного простору. 

Військовий експерт Олег Жданов: 

НАТО максимально дистанціюється від цього конфлікту. Пам’ятаєте 

інцидент з Польщею? Тут теж саме. Річ у тому, що путін добивається того, 

щоб НАТО втрутилося в цю війну. Він хоче підняти рівень війни, чи ранг до 

світової та розмовляти з Байденом, Шольцом, Макроном, але не з 

Зеленським. Тому путін постійно провокує НАТО, щоб вони зробили якийсь 

акт агресії проти російської федерації. От якби Румунія зараз визнала проліт 

https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/2014997-rumuniya-ne-pidtverdzhuye-prolit-rosiyskoyi-raketi-ekspert-poyasniv-chomu-ukrayini-tse-na-korist
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ракети, то путін втягнув би їх в перемовний процес: надайте докази, і ще 

щось інше.  

Таким чином путін сів би за стіл перемовин з НАТО. А там вже, 

наприклад, перейшли до теми: хочете, щоб ракети не літали? Так. То давайте 

вирішувати питання з Україною.  

Судячи з ситуації, вже не за горами той час, коли російська армія почне 

здуватися у своїх бойових можливостях. Тому він робить все, щоб втягнути 

НАТО в цю війну. 

 

(Цензор.НЕТ) 

Політтехнолог Олексій Голобуцький: 

Офіційний кремлівський пул запускає нові пропагандистські тези, 

доволі цікаві: «Не надо, не торопитесь, любите мир и человечество. Не надо 

все время рассуждать с местечковых позиций. Мы выиграем, если выиграют 

и все остальные. Если такую систему мы предложим миру, то все у нас будет 

хорошо, у нас в России с ее границами, новыми, старыми, какими угодно. [А 

что будет, если мы проиграем?] Мы выиграем на следующем этапе. Потому 

что это неизбежно! Даже если в этой кампании мы проиграем…  Петр I на 

седьмой [раз только] выиграл – в Полтаве. Когда он решился идти туда, ему 

все крутили у виска и говорили: «Страна падет, нет уже ресурса и сил. Ты 

что не понял, что не можешь победить?» А он все равно пошел и победил. 

Иногда нужно быть упорным!». 

Це озвучила 6 лютого на Youtube-каналі «Эмпатия Манучи» російська 

політолог Каріне Ґєворґян, і її доволі активно цитує кремлівська пропаганда. 

Отже, росіян тепер помалу накачуватимуть новими установками: 

«Якщо ми програємо ˗ ми виграємо. Коли-небудь сильно потім». А програш 

Росії ˗ це не програш, а просто вияв любові до людства і світу. 

Коли кремлівська пропаганда починає поширювати позицію «програш 

Росії ˗ це нормально і навіть добре» ˗ це достатньо очевидно свідчить про 

панівні настрої не просто російських еліт, але конкретно влади. Вони вже 

готують соціальний плацдарм «на після поразки». 

Пасаж про непринциповість питання кордонів Росії – «нових, старих, 

яких завгодно» - теж показовий. Отже, Кремль дійсно готується зняти 

територіальний момент з порядку денного. Як мінімум частково ˗ скажімо, до 

кордонів на 23 лютого 2022. Чи кордонів на лютий 2014-го. Населення 

почали готувати до того, що це «не важливо». 

Ну і те, що репліку політолога про «країна паде, нема вже ресурсу і 

сил» не вирізали, а взяли до тиражування, також багато про що свідчить. В 

Росії не просто ВВП падає на очах (близько 1/3 падіння порівняно з 

довоєнним січнем) і падає рівень життя населення. Судячи з появи подібних 

реплік, там з економікою все значно сумніше навіть за обережні оцінки 

міжнародних експертів. 

https://censor.net/ua/b3399138
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Отже, до першої річниці «Київ за три дні» в Кремлі панують достатньо 

скептичні настрої щодо перспектив війни і перспектив Росії.  

 

(Institute for the Study of War) 

10 лютого російські війська завдали ще одну масовану серію ракетних і 

безпілотних ударів по всій Україні. Українські військові джерела 

повідомили, що російські війська випустили понад 100 ракет по критичній та 

цивільній інфраструктурі по всій Україні, включаючи ракети С-300 «земля-

повітря» в режимі наземної атаки та крилаті ракети повітряного і морського 

базування Х-101/Х-55 і Калібр-28. В українському Генштабі зазначили, що 

російські війська також запустили сім безпілотників типу «Шахед», а 

українська ППО перехопила 61 крилату ракету. Речник ВПС України Юрій 

Ігнат зазначив, що російські війська завдали ударів по Харківській області 

ракетами С-300 з напрямку Білгородської області та Токмака Запорізької 

області. Російські мілблогери схвалюють хвилю ударів і стверджують, що 

вражено енергетичну інфраструктуру в Києві, Хмельницькій, 

Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, 

Полтавській, Житомирській, Кіровоградській та Харківській областях. 

Російські заяви про масштаби та ефективність ударів перебільшені порівняно 

з офіційними українськими заявами, і російські сили продовжують витрачати 

і без того обмежені запаси високоточних боєприпасів для таких ударів.  

Малоймовірно, що прольоти російських ракет над територією НАТО 

можуть спричинити ескалацію, і ISW продовжує з високою впевненістю 

стверджувати, що президент Росії Володимир Путін не бажає ризикувати 

прямим конфліктом з НАТО. Російські війська випустили дві крилаті ракети 

з Чорного моря, які, як повідомляється, перетнули повітряний простір 

Румунії та Молдови, перш ніж увійти в повітряний простір України [5]. 

Триваюча кампанія ракетних ударів Росії на підтримку її незаконного 

вторгнення в Україну продовжить створювати периферійні ризики за межами 

України, такі як ці прольоти або ризик інцидентів ППО (як у Польщі 15 

листопада 2022 року). Однак ISW вважає, що НАТО (і окремі країни-члени) 

повністю контролюють свою відповідь і ступінь ескалації у відповідь на 

випадкові або навмисні російські прольоти або інші провокації. ISW також 

продовжує з високою впевненістю стверджувати, що Путін не прагне війни з 

НАТО і навряд чи ризикуватиме безпосередньо ескалацією.  

Останні кадри невдалого російського штурму під Вугледаром 

Донецької області стали поштовхом до помітного нервування в російському 

інформаційному просторі. Мілблогери вчепилися за кадри, щоб запустити 

хвилю критики російського військового керівництва. Російські мілблогери 

стверджували, що ті самі російські командири, які керували надзвичайно 

виснажливими штурмами 155-ї окремої морської піхотної бригади на 

Павлівку (біля Вугледара) у листопаді 2022 року, відповідальні за спробу 

захоплення Вугледара, і стверджували, що відео ілюструє, що ці командири 

https://www.understandingwar.org/backgrounder/ukraine-conflict-updates
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продовжують робити помилки, які так само дорого коштують. Один 

російський мілблогер заявив, що відповідальність за тактичні провали Росії 

навколо Вугледара несе командувач Східного угруповання військ генерал-

лейтенант Рустам Мурадов. Інший російський мілблогер закликав до 

публічних судів, щоб покарати високопоставлених офіцерів, які 

неодноразово терпіли невдачі на полі бою, і припустив, що російські війська 

продовжуватимуть повторювати ті самі помилки, якщо ці командири 

залишаться на своїх посадах. На кадрах видно, як ці російські війська 

застосовують вкрай неефективну тактику, яка набагато більше свідчить про 

те, що причини невдач155-ої бригади морської піхоти, ймовірно, полягають 

не у поганому командуванні, а у погано навченому мобілізованому 

персоналі. Можливо, російські мілблогери звинуватили російське 

командування, щоб применшити той факт, що системна погана підготовка 

російського мобілізованого персоналу, швидше за все, призведе до подібних 

тактичних невдач по всій Україні. Російські мілблогери регулярно 

звинувачують російських командувачів у тому, що вони відповідальні за 

тактичні провали протягом війни, що, ймовірно, сприятиме перенесенню 

провини за військову невдачу Росії в Україні з російської армії як інституції 

на окремих осіб.  
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 Додаток 1 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №62/2023 
Про відзначення державними нагородами України 

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного 

суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій 

присязі постановляю: 

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня 

УСТИМЕНКА Вадима Сергійовича – лейтенанта 

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня 

ПОКОТИЛА Вадима Григоровича – старшого лейтенанта 

Нагородити медаллю “За військову службу Україні” 

БОРТНЯКА Івана Михайловича – солдата 

ДІДЕНКА Владислава Олександровича – солдата 

ДЯЧУКА Іллю Володимировича – солдата 

ЄФІМЕНКА Олександра Андрійовича – молодшого сержанта 

КОЖУХОВА Андрія Олексійовича – сержанта 

ТОПОЛЬНІКА Вадима Сергійовича – солдата 

ЮРКОВСЬКОГО Андрія Андрійовича – старшого солдата 

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” 

АДАМОВА Вадима Андрійовича – солдата 

АКСЬОНОВА Ігоря Віталійовича – солдата 

АЛФЬОРОВА Тараса Івановича – сержанта 

АМІНОВА Ігоря Миколайовича – солдата 

АНДРЄЄВА Олександра Ігоровича – старшого солдата 

АНДРІЙЧУКА Василя Олександровича – солдата 

АРЕНДАРЯ Ігоря Вікторовича – старшого солдата 

АРТЕМОВА Максима Олеговича – старшого солдата 

АСТАПОВА Олександра Вікторовича – солдата 

АТАНОВА Сергія Олександровича – старшого солдата 

АФАНАСЬЄВА Сергія Борисовича – солдата 

БАБЕНКА Геннадія Андрійовича – старшого солдата 

БАДЮКА Сергія Івановича – солдата 

БАЗДИРЄВА Сергія Анатолійовича – солдата 

БАНЮ Максима Миколайовича – солдата 

БАРАЛЕЯ Євгена Олександровича – сержанта 

БАРСЬКОГО Владислава Ігоровича – солдата 

БЕДНЕНКА В’ячеслава Геннадійовича – старшого солдата 

БЕЗПАЛЬКА Олексія Сергійовича – солдата 

https://www.president.gov.ua/documents/622023-45725
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БЕЗРУКАВОГО Сергія Олександровича – солдата 

БЕЗУГЛОГО Євгена Васильовича – солдата 

БЕРЕЖНОГО Сергія Михайловича – солдата 

БЕРЕЗУ Дмитра Миколайовича – старшого солдата 

БЕРЛІЗОВА Олександра Володимировича – солдата 

БІЗЮКА Михайла Вікторовича – солдата 

БІЛАНА Андрія Васильовича – солдата 

БОЙКА Євгенія Володимировича – солдата 

БОЙКА Олександра Анатолійовича – сержанта 

БОЙЧУКА Миколу Миколайовича – молодшого сержанта 

БОНДАРЕНКА Івана Віталійовича – солдата 

БОНДАРЕНКА Олександра Віталійовича – солдата 

БОНДАРЧУКА Руслана Етібаровича – солдата 

БОНДАРЯ Віталія Віталійовича – солдата 

БОНДАРЯ Сергія Васильовича – молодшого сержанта 

БРЕЧКУ Олександра Васильовича – солдата 

БРОВКА Владислава Вадимовича – старшого солдата 

БУЛАХА В’ячеслава Ігоровича – солдата 

БУРДІНА Миколу Михайловича – сержанта 

БУШТРУКА Дениса Станіславовича – солдата 

ВАСИЛЬКІВСЬКОГО Олега Олександровича – солдата 

ВОДОПЯНА Валентина Валентиновича – солдата 

ВОРОНОГО Олега Петровича – солдата 

ГАРБУЗА Олександра Миколайовича – солдата 

ГІМГІНА Андрія Сергійовича – солдата 

ГОЛОВІНА Олександра Валентиновича – старшого лейтенанта 

ГОРБА Віталія Володимировича – солдата 

ГРЕЧКА Вячеслава Сергійовича – солдата 

ГУСАРОВА Віталія Григоровича – солдата 

ДАЛЕЦЬКОГО Віктора Петровича – солдата 

ДРАПАЛЮКА Сергія Миколайовича – молодшого сержанта 

ДУНДУ Максима Анатолійовича – старшого солдата 

ДЯДЕНЧУКА Олександра Івановича – молодшого сержанта 

ЄВДОКІМОВА Олексія Вікторовича – солдата 

ЄФІМ’ЄВА Романа Ігоровича – солдата 

ЄФІМОВА Олега Сергійовича – молодшого сержанта 

ЖДАНЮКА Олександра Леонідовича – старшого сержанта 

ЖУПНИКА Руслана Васильовича – солдата 

ЗАКОПАЯ Віталія Івановича – старшого солдата 

ЗЕЛЕНКЕВИЧА Олега Остаповича – солдата 

ЗЕЛЬОНКІНА Романа Вікторовича – солдата 

КАКАРЕКУ Костянтина Петровича – солдата 

КАЛИНИНЦЯ Василя Васильовича – солдата 
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КАЛЮЖНОГО Івана Сергійовича – старшого солдата 

КАПУСТІНА Вадима Миколайовича – солдата 

КЗОГЯНА Артема Альбертовича – лейтенанта 

КИРПАЧА Олега Петровича – старшого сержанта 

КИСЛИХ Павла Вячеславовича – солдата 

КІРІЧЕНКА Павла Борисовича – солдата 

КЛІЩА Олега Костянтиновича – солдата 

КОВАЛЕНКА Євгенія Петровича – сержанта 

КОВАЛЬОВА Олександра Валерійовича – солдата 

КОЖУХАРЯ Олександра Вікторовича – молодшого сержанта 

КОЛОМОЙЦЕВА Дмитра Сергійовича – солдата 

КОПТЄВА Юрія Миколайовича – молодшого сержанта 

КОРИТНОГО Андрія Олександровича – старшого солдата 

КОРОЛЯ Олега Сергійовича – молодшого сержанта 

КОТОВА Олександра Дмитровича – солдата 

КОЩУГА Дмитра Степановича – солдата 

КРАВЦЯ Радіона Тарасовича – солдата 

КРАВЧЕНКА Олексія Олександровича – солдата 

КРАВЧУКА Олександра Георгійовича – солдата 

КРЄТІНІНА Михайла Миколайовича – солдата 

КУБІЦЬКОГО Івана Михайловича – солдата 

КУЛАКА Артура Сергійовича – солдата 

КУЛЬКІНА Віталія Івановича – солдата 

КУРІЛЕХА Олександра Вікторовича – молодшого сержанта 

КУЧЕРА Валентина Олександровича – солдата 

ЛЕТЮКА Димитрия Олександровича – молодшого сержанта 

ЛИСАКА Олега Вікторовича – солдата 

ЛИСУНЕНКА Михайла Олександровича – солдата 

ЛІТВІНОВА Сергія Вікторовича – солдата 

ЛУКІНОВА Костянтина Геннадійовича – солдата 

МАКАРЕНКА Геннадія Володимировича – солдата 

МАЛАШНЯКА Олександра Сергійовича – солдата 

МАЛИНОВСЬКОГО Володимира Ігоревича – старшого солдата 

МЕЛЬНИКА Миколу Петровича – солдата 

МИКОЛЕНКА Володимира Віталійовича – солдата 

МИСЮРУ Юрія Анатолійовича – солдата 

МІНЕНКА Владислава Андрійовича – солдата 

МОКОСЄЄВА Миколу Євгеновича – старшого солдата 

МОМОТА Євгенія Павловича – молодшого сержанта 

МОМОТА Олександра Івановича – сержанта 

НАЗАРЕНКА Владислава Вікторовича – старшого лейтенанта 

НЕПЛЮЄВА Захара Сергійовича – солдата 

НУЖНОГО Олексія Анатолійовича – сержанта 
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ОВЧАРУКА Миколу Васильовича – солдата 

ОЛЬШАНЕЦЬКОГО Юрія Миколайовича – солдата 

ПАВЛОВА Сергія Валерійовича – солдата 

ПОДОЛЯКА Юрія Романовича – солдата 

ПРИХОДЧЕНКА Віктора Володимировича – солдата 

ПРІСНОГО Володимира Вікторовича – молодшого сержанта 

ПРЯДКА Олега Вікторовича – солдата 

РЕВУ Андрія Леонідовича – солдата 

РЄЗНИКОВА Валерія Олексійовича – старшого сержанта 

РОКОЧУКА Родіона Васильовича – старшого солдата 

САВЧЕНКА Андрія Павловича – солдата 

САДОВНИКА Дмитра Геннадійовича – лейтенанта 

СЕНІКА Віталія Володимировича – солдата 

СКАЛЬСЬКОГО Романа Феліксовича – солдата 

СЛОДЗІКА Павла Миколайовича – молодшого сержанта 

СМИШЛЯЄВА Олексія Вікторовича – молодшого сержанта 

СТРЕМЕЦЬКОГО Миколу Анатолійовича – молодшого сержанта 

СТРИШКА Василя Миколайовича – солдата 

ТЕЛЯШЕНКА Дмитра Юрійовича – капітана 

ТЕРЛЮЖАКА Ярослава Мирославовича – лейтенанта 

ТИТАРЕНКА Сергія Олександровича – солдата 

ТИЩЕНКА Сергія Сергійовича – солдата 

ТІТОВА Дениса Олександровича – солдата 

ТКАЧЕНКА Олександра Валерійовича – солдата 

ТКАЧЕНКА Юрія Віталійовича – молодшого сержанта 

ТРОЯНСЬКОГО Сергія Леонідовича – солдата 

УСА Володимира Віталійовича – солдата 

ФІРАЯ Володимира Олександровича – старшого солдата 

ХОРОШЕВСЬКОГО Романа Миколайовича – солдата 

ЧЕПУРЕНКА Юрія Олександровича – старшого солдата 

ЧЕРЕДНИКА Едуарда Сергійовича – старшого солдата 

ЧЕРНЕГУ Володимира Володимировича – солдата 

ЧЕРНОБАЯ Дмитра Андрійовича – солдата 

ШАДУРУ Олександра Олександровича – солдата 

ШИБКУ Едуарда Петровича – солдата 

ЩЕРБАКА Володимира Петровича – старшого сержанта 

ЩИРОГО Максима Юрійовича – сержанта 

ЯВОРСЬКОГО Віталія Вікторовича – солдата 

ЯРОШКА Ігоря Михайловича – сержанта. 

 

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

7 лютого 2023 року 
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Додаток 2 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №63/2023 
Про відзначення державними нагородами України 

За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного 

суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій 

присязі постановляю: 

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня 

БОНДАРЕНКА Владислава Олексійовича – старшого лейтенанта 

БУЦАНА Ігоря Анатолійовича – лейтенанта 

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня 

БОГДАНОВА Ігоря Васильовича – солдата 

БРАГІНА Дмитра Геннадійовича – старшого солдата 

БУБЕНЩІКОВА Андрія Олександровича – солдата 

ВЕРЕМЧУКА Олександра Володимировича (посмертно) – старшого 

сержанта 

ГАВРИЛЬЧИКА Тараса Григоровича – солдата 

ГАЗУКІНА Дмитра Сергійовича – солдата 

ГРАБОВСЬКОГО Володимира Вадимовича – солдата 

ЄРЕМЕНКА Сергія Олександровича – солдата 

ЖУРІБІДУ Максима Миколайовича – солдата 

КАЛІНІЧА Данила Андрійовича – солдата 

КИРІЯ Михайла Юрійовича – солдата 

КОВАЛЕНКА Ігоря Володимировича (посмертно) – солдата 

КОЛОМИЙЧУКА Олександра Володимировича – солдата 

КРЮКОВА Анатолія Павловича – старшого солдата 

ЛАВРІНЦЯ Юрія Івановича (посмертно) – старшого солдата 

ЛИСАНИКА Святослава Володимировича – солдата 

МАЗУНА Андрія Миколайовича – солдата 

МАКСИМЕНКА Богдана Олексійовича – солдата 

НАУМЦЯ Артура Едуардовича – солдата 

ПРУГЛА Платона Володимировича – старшого сержанта 

ТЕЛИЧКА Артура Миколайовича – молодшого лейтенанта 

ХМІЛЯРА Юрія Романовича (посмертно) – капітана 

ШІМОНА Павла Миколайовича – солдата 

Нагородити медаллю “За військову службу Україні” 

АНТЮХА Євгена Анатолійовича – молодшого сержанта 

БЕЖЕНАРА Олександра Сергійовича – солдата 

БОНДАРЕВСЬКОГО Сергія Олександровича – солдата 

ВЕРХОВИНЦЯ Володимира Ігоровича – молодшого сержанта 

КОЛЕСНИКА Артура Володимировича – сержанта 

РОМАНОВСЬКОГО Вадима Альбертовича – старшого сержанта 

ТУПІЦИНА Сергія Миколайовича – старшого солдата 

https://www.president.gov.ua/documents/632023-45729
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Додатки 

ФИЛИППЕНКОВА Євгена Ігоровича – старшого солдата 

ЧЕРНЯВСЬКОГО Івана Володимировича – молодшого сержанта 

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” 

МИХАЙЛОВА Віталія Миколайовича – молодшого сержанта 

РОМАНЕНКА Юрія Миколайовича – солдата 

РОМАНЧУКА Олександра Вадимовича – молодшого сержанта 

ФЕДОРЧУКА Володимира Анатолійовича – солдата 

ЧУПАКОВА Руслана Володимировича – солдата 

ЯКУШКІНА Ільяса Вікторовича – молодшого сержанта. 

 

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

7 лютого 2023 року 

 
 


