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ПЕРЕДМОВА 

Засоби масової інформації сьогодні є одним з найважливіших і 

найвпливовіших інститутів суспільства, яким належить провідна роль у процесах 

формування і зміни громадської думки. Образ держави в очах світової спільноти 

також безпосередньо формується під впливом авторитетних ЗМІ і це треба 

враховувати, оскільки в сучасних умовах зовнішньополітичний імідж держави 

відіграє колосальну роль, впливаючи на конкурентоспроможність, політичну вагу на 

міжнародній арені, а також є запорукою успішного протистояння інформаційним 

атакам та маніпулюванню громадською думкою. Щодо іміджу України у світовому 

вимірі, то в свідомості спільноти він закріплюється в національних цінностях та 

історичних сенсах, в чому непересічну роль відіграють зарубіжні медіа. Аналіз 

матеріалів іноземних медіа про події в Україні надає можливість скласти об’єктивну 

картину про те, як наша держава сприймається міжнародною спільнотою і відповідно, 

який імідж формується. Для України позитивний імідж є важливим елементом в 

інформаційній війні, яку веде проти нашої країни Росія. 

У 2 випуску за 2022 рік інформаційно-бібліографічного бюлетеня «Україна у 

відгуках зарубіжної преси» представлені суспільно-політичні події Української 

держави у дзеркалі їх відображення в 46-и зарубіжних інтернет-версіях газетних і 

журнальних видань з 1 по 28 лютого 2022 року. Світова спільнота пильно стежить за 

тим, що відбувається в нашій країні про що свідчить 496 публікацій, відібрані в 

інтернет-джерелах 26 країн світу таких як: Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, 

Болгарія, Боснія і Герцоговина, Великобританія, Естонія, Ізраїль, Іспанія, Італія, 

Канада, Китай, Латвія, Литва, Німеччина, Пакистан, Португалія, Польща, Сербія, 

США, Туреччина, Угорщина, Франція, Чехія, Японія. В ході моніторингу зарубіжних 

ЗМІ були проаналізовані інформаційні повідомлення англійською, болгарською, 

боснійською, естонською, іспанською, італійською, латвійською, литовською, 

німецькою, польською, португальською, сербською, турецькою, українською, 

угорською, французькою та чеською мовами.  

Серед жанрових різновидів матеріалів, які підлягали моніторингу за означений 

період, слід назвати новинні повідомлення, тематичні огляди, авторські статті, 

інтерв’ю, експертні оцінки, аналітичні коментарі тощо.  
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ПІДГОТОВКА І ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ В УКРАЇНУ 

(аналітичний огляд зарубіжної преси про події в Україні за 1–28 лютого 2022 року) 

 

Польовик C. М., заввідділу формування інформаційних ресурсів 

Фонду Президентів України, канд. наук. із соц. ком. 

 

Найбільшу активність у представленні внутрішнього та зовнішнього становища 

України за період дослідження з 1 по 28 лютого 2022 року проявляли зарубіжні ЗМІ 

США (11 % від загальної кількості відібраних публікацій), Угорщини (8 %), Болгарії 

(7 %), та Польщі (6 %) (див. діаграми 1, 2). 

Щодо активності зарубіжної преси у висвітленні подій в Україні, то слід 

виокремити бельгійський журнал «POLITICO», який присвятив Україні 27 публікацій 

(5,45 % від загальної кількості усіх повідомлень зарубіжних ЗМІ), турецьку газету 

«Daily Sabah» – 24 публікацій (4,85 %), латвійське видання «Lietuvos rytas» – 17 

статей (4,85 %) (див. діаграми 3, 4). 

Аналіз тематики публікацій про Україну в популярних світових медіа засвідчив, 

що за означений період закордонними оглядачами більш активно оцінювалися 

діяльність України на міжнародній арені (91 %). Питанням внутрішньої політики 

нашої держави в оглядах зарубіжних ЗМІ приділено значно менше уваги (9 %) (див. 

діаграму 5).  

Перше місце у висвітленні внутрішньої політики України належить питанням 

національної безпеки (39 %), адже країна перебувала у передчутті загрози з боку 

російських загарбників, які сконцентрували на кордоні з Україною свої основні 

військові сили. 

Проблеми внутрішньополітичного життя нашої країни найчастіше 

висвітлювалися іспанською газетою «АВС» (11 %), турецьким виданням «Star», 

болгарськими газетами «Факти» і «Дневник», китайською газетою «Жэньминь 

жибао» та іспанською газетою «El Mundo» (по 7 % відповідно) (див. діаграми 6, 8).  

Упродовж аналізованого періоду діяльності України на міжнародній арені 

присвячено 91 % від усіх публікацій. Ключовими темами, які привернули увагу 

зарубіжних ЗМІ, стали: українсько-російські відносини (47 %), які з 24 лютого 
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переросли у повномасштабне вторгнененя Росії в Україну, а також питання НАТО та 

війни на Донбасі (по 5 % відповідно) (див. діаграму 9). 

Серед країн зарубіжжя, які найбільше опікувалися міжнародною діяльністю 

нашої країни, слід назвати: Бельгію («POLITICO») та Туреччину («Daily Sabah») – по 

5 % відповідно, а також Польщу («Do Рrzeczy»), Німеччину («Frankfurter 

Аllgemeine»), Японію («Japan Today») і Латвію («Lietuvos rytas») – по 4 % відповідно 

(див. діаграми 6, 10). 

Упродовж аналізованого періоду більшість зарубіжних оглядачів у висвітленні 

загальноукраїнської проблематики займала нейтральну позицію (86,26 %). 11,31 % 

повідомлень мали виражене позитивне спрямування і 2,43 % – негативне (див. 

діаграму 11). 

Варто відзначити, що більшість зарубіжних ЗМІ все ж нейтрально висвітлює як 

внутрішню, так і міжнародну політику нашої держави, оперативно подаючи 

найактуальнішу інформацію в тому числі й стосовно втргнення Росії в Україну. 

Таким чином, переважно нейтральний контекст інформаційних статей і 

повідомлень, проаналізованих за період з 1 до 28 лютого 2022 року, свідчить, що 

закордонні журналісти й експерти загалом поділяють позицією нашої держави щодо 

захисту національних інтересів та з розумінням ставляться до тих викликів і проблем, 

які стоять перед Україною, зокрема активно публікують матеріали про війну в 

Україні, розпочату російськими агресорами 24 лютого 2022 року. Іноземні ЗМІ 

захоплюються мужністю українців, намагаються спрогнозувати подальші дії В. 

Путіна. 

  



Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–28 лютого 2022 р. 
 

7 

ВІЗУАЛЬНА АНАЛІТИКА 

(висвітлення в зарубіжній пресі подій в Україні за 1–28 лютого 2022 року) 

Федорчук А. Г., наук. співроб.  

відділу формування інформаційних ресурсів Фонду Президентів України 

 

АКТИВНІСТЬ ПРЕСИ У ВИСВІТЛЕННІ ПОДІЙ В УКРАЇНІ 

 
Діаграма 1. Активність країн у висвітленні України (ранжування за кількістю публікацій в 

ЗМІ країни за період 1–28 лютого 2022 року)  
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Діаграма 2. Активність країн у висвітленні України (доля публікацій ЗМІ країни за період 1–

28 лютого 2022 року)  

 
Діаграма 3. Активність видань світу у висвітленні України (ранжування за кількістю 

публікацій за період 1–28 лютого 2022 року) 
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Діаграма 4. Активність видань світу у висвітленні України (доля публікацій за період 1–28 

лютого 2022 року) 

 
Діаграма 5. Співвідношення сфер огляду України світовими ЗМІ (доля публікацій за період 
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Діаграма 6. Розподіл тематики публікацій про Україну в найбільш інформативних іноземних 

ресурсах (1–28 лютого 2022 року)  
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РОЗБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ОЧИМА ЗАРУБІЖНИХ ЗМІ 

 
Діаграма 7. Питання внутрішньої політики у висвітленні України в іноземних ЗМІ (доля 

публікацій за період 1–28 лютого 2022 року)  

 
Діаграма 8. Внутрішня політика України в найбільш інформативних іноземних ресурсах 

(доля публікацій 10 найбільш інформативних видань за період 1–28 лютого 2022 року)  
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ІМІДЖ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНІЙ СФЕРІ 

 
Діаграма 9. Питання зовнішньої політики у висвітленні України в іноземних ЗМІ (доля 

публікацій за період 1–28 лютого 2022 року)  

 
Діаграма 10. Міжнародна політика України в найбільш інформативних іноземних ресурсах 

(доля публікацій 10 найбільш інформативних видань за період 1–28 лютого 2022 року) 
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ТОНАЛЬНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО УКРАЇНУ 

 
Діаграма 11. Співвідношення тональності матеріалів про Україну в світових ЗМІ (доля 

публікацій за період 1–28 лютого 2022 року)  

 
Діаграма 12. Модальність публікацій про Україну в іноземних ЗМІ в ракурсі загальних 

рубрик (питома вага публікацій за період 1–28 лютого 2022 року)  
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Діаграма 13. Розподіл тональності публікацій про Україну в іноземних ЗМІ в ресурсах 

окремих країн, джерела відсортовані за загальною кількістю публікацій (питома вага 

публікацій за період –31 січня 2022 року)  
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ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 

ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА  

ДЕРЖАВНІ СВЯТА  

Zelenski: Rečeno nam je da će 16. februara biti dan ruskog napada = [Зеленський: 

нам повідомили, що 16 лютого буде днем російської атаки] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 

2022. – 15.02. – Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/717496/zelenski-receno-nam-je-

da-ce-16-februara-biti-dan-ruskog-napada. 

Президент України В. Зеленський звернувся до нації, запропонувавши 16 

лютого зробити Днем єдності. Він закликав чиновників, політиків та бізнесменів, які 

нещодавно залишили країну, протягом 24 год. повернутися в Україну та проявити 

єдність із народом. 

*** 

Ukrayna’dan dikkat çeken 16 Şubat kararı! Resmi tatil ilan ettiler = [Чудове рішення 

16 лютого від України! Вони оголосили його вихідним] // Star. – Istanbul, 2022. – 15.02. – 

Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/ukraynadan-dikkat-ceken-16-subat-karari-

resmi-tatil-ilan-ettiler-haber-1690557/. 

Президент України В. Зеленський оголосив 16 лютого, нібито день нападу Росії 

на Україну, державним святом під назвою «День єднання». Американські ЗМІ 

стверджували, що президент США Д. Байден повідомив лідерів західних країн про те, 

що Росія може напасти на Україну 16 лютого. Говорячи про звинувачення, що Росія 

нападе на Україну, В. Зеленський сказав, що підписано указ про вивішування 

державних прапорів в цей день. 

*** 

Джамбазов, Денис. Украйна отбелязва Деня на единството = [Україна святкує 

День єднання] / Д. Джамбазов // Факти. – Sofia, 2022. – 16.02. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/world/653825-ukraina-otbelazva-dena-na-edinstvoto. 

Президент України В. Зеленський у розпал напруженості між Росією та 

Україною, 16 лютого оголосив Днем єднання. Відповідно до указу, в цей день буде 

піднято Державний прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах, 

виконано о 10:00 Державний Гімн України та проведено закордонними 

дипломатичними установам України в державах перебування відповідні іміджеві 

заходи, спрямовані на єднання та підтримку України. 

*** 

Leite, Alfredo. Perdidos na tradução = [Втрачені в тлумаченні] / A. Leite // Correio 

da Manhã. – Lisboa, 2022. – 16.02. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/opiniao/editoriais/detalhe/20220215-2334-perdidos-na-

traducao?ref=Pesquisa_Destaques. 

В Україні 16 лютого стане Днем єднання, а не вторгнення, яким погрожувала 

Росія. Автор вважає, що відзначати його пропонується в досить дивний спосіб, адже 

такі заходи в патріотичній країні мають бути невід’ємною частиною дня: співати 

гімн, в’язати синьо-жовті стрічки та піднімати прапор. 

https://avaz.ba/globus/svijet/717496/zelenski-receno-nam-je-da-ce-16-februara-biti-dan-ruskog-napada
https://avaz.ba/globus/svijet/717496/zelenski-receno-nam-je-da-ce-16-februara-biti-dan-ruskog-napada
https://www.star.com.tr/dunya/ukraynadan-dikkat-ceken-16-subat-karari-resmi-tatil-ilan-ettiler-haber-1690557/
https://www.star.com.tr/dunya/ukraynadan-dikkat-ceken-16-subat-karari-resmi-tatil-ilan-ettiler-haber-1690557/
https://fakti.bg/world/653825-ukraina-otbelazva-dena-na-edinstvoto
https://www.cmjornal.pt/opiniao/editoriais/detalhe/20220215-2334-perdidos-na-traducao?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/opiniao/editoriais/detalhe/20220215-2334-perdidos-na-traducao?ref=Pesquisa_Destaques


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–28 лютого 2022 р. 
 

16 

*** 

В Украине отпраздновали День единения на фоне кризиса на границе с РФ = [В 

Україні відсвяткували День єднання на тлі кризи на кордоні з РФ] // Жэньминь жибао. 

– Пекін, 2022. – 17.02. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0217/c31519-

9959293.html. 

В Україні відзначили День єднання, яке було започатковано Президентом 

України. У День єднання В. Зеленський виступив із телевізійним зверненням, у якому 

заявив, що ніхто, окрім самих громадян України, не зможе захистити країну. Згідно з 

указом Президента України, у День єднання на будинках у всіх населених пунктах 

України підняли державний прапор. 

ДОБРОЧИННІ АКЦІЇ  

Ponte, Gabriela. Hanna, el ‘ángel’ que lleva comida al frente ucraniano: «Aquí la gente 

se muere de hambre» = [Ганна, «янгол», який носить продукти харчування на 

український фронт: «Тут голодують»] / G. Ponte // ABC. – Madrid, 2022. – 04.02. – Режим 

доступу : https://www.abc.es/internacional/abci-encargada-repartir-ayuda-humanitaria-

zona-cercana-frente-gente-muere-hambre-202202031542_noticia.html. 

Волонтери північноамериканської неурядової організації Operación Bendita 

щодня пакують у коробки борошно, макарони, крупи, вершкове масло, чай, солонину, 

мило та зубну пасту – це деякі продукти та засоби особистої гігієни, які відправляють 

в місто Слов’янськ у Донецькій області, щоб підтримати гуманітарною допомогою 

понад 600 бідних сімей, які живуть поблизу лінії зіткнення. 

*** 

Ponte, Gabriela. Las abuelas de los soldados de Ucrania que tejen las redes de 

camuflaje = [Бабусі українських воїнів, які плетуть маскувальні сітки] / G. Ponte // ABC. 

– Madrid, 2022. – 7.02. – Режим доступу : https://www.abc.es/internacional/abci-abuelas-

soldados-ucrania-tejen-redes-camuflaje-202202070035_video.html. 

Проєкт «Маскувальна сітка для армії руками волонтерів» об’єднує більш як 

сотню волонтерських груп по всій Україні. Щодня, а то і щогодини, щовечора у 

сотнях українських міст волонтери плетуть маскувальні сітки, щоб захистити життя 

оборонців країни на сході. До минулого року бабусі-пенсіонери та ткалі вмісті 

Краматорськ на північ від Донецької області працювали без вихідних 365 днів на рік, 

займаючись плетінням маскувальних сіток. Тепер вони дозволяють собі вихідний, як 

правило, у неділю, бо, за словами їх координатора, «якщо у наших бійців не було 

вихідних, то й у нас їх не має бути». 

ЕКОНОМІКА 

Министр обороны Украины не видит необходимости переводить экономику на 

военные рельсы = [Міністр оборони України не бачить необхідності переводити 

економіку на військові рейки] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 01.02. – Режим 

доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0201/c31519-9952071.html. 

Міністр оборони України О. Резніков заявив, що не бачить необхідності 

перетворювати економіку країни з цивільної на військову. За словами міністра, 

чисельність російських військ на кордоні з Україною зараз практично така сама, як і 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0217/c31519-9959293.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0217/c31519-9959293.html
https://www.abc.es/internacional/abci-encargada-repartir-ayuda-humanitaria-zona-cercana-frente-gente-muere-hambre-202202031542_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-encargada-repartir-ayuda-humanitaria-zona-cercana-frente-gente-muere-hambre-202202031542_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-abuelas-soldados-ucrania-tejen-redes-camuflaje-202202070035_video.html
https://www.abc.es/internacional/abci-abuelas-soldados-ucrania-tejen-redes-camuflaje-202202070035_video.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0201/c31519-9952071.html
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навесні 2021 р. О. Резніков додав, що Росія ще не створила жодного ударного 

угруповання для проведення можливого наступу на Україну. 

*** 

Horváth, Gábor. Lőnek, de még nem háború = [Стріляють, але це ще не війна] / G. 

Horváth // Nepszava. – Budapest, 2022. – 11.02. – Режим доступу : 

https://www.nepszava.hu/3146089_ukrajna-oroszorszag-zelenszkij-putyin-haboru-nato. 

Президент України В. Зеленський провів зустріч з представниками ділових кіл 

– членами Європейської бізнес-асоціації, під час якої розповів про кроки влади з 

підтримки економіки України. В. Зеленський насамперед поінформував присутніх 

про безпекову ситуацію всередині держави та біля її кордонів, оскільки це питання 

сьогодні хвилює представників і вітчизняного, й іноземного бізнесу. 

ІСТОРІЯ 

Finnin, Rory. How the West Gets Ukraine Wrong – and Helps Putin As a Result = [Як 

Захід неправильно розуміє Україну і в результаті допомагає Путіну] / R. Finnin // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 12.02. – Режим доступу : 

https://www.politico.com/news/magazine/2022/02/12/west-gets-ukraine-wrong-helps-putin-

little-russia-00007977. 

Доцент з питань українознавства Кембриджського університету, автор книги 

«Кров інших: кримське злодіяння Сталіна та поетика солідарності» Рорі Фінні у 

статті доводить, що неймовірна історія та культура України – найбільшої країни в 

Європі – вимагають серйознішого ставлення у Кремлі та в усьому світі. Р. Роні 

наголошує, щор Україна є великою країною, яка має стійке стратегічне та 

інтелектуальне значення, і не лише завдяки своєму різноманітному людському 

капіталу, великому економічному потенціалу чи ключовому положенню між Росією 

та Європейським Союзом.автр статті підкреслює, що Україна здобула самастійність, 

керуючись сучасною національною ідентичністю, заснованою не на етнічній чи 

релігійній приналежності, а на ідеї загальної демократичної свободи. 

КУЛЬТУРА, ОСВІТА, НАУКА 

Боротьба за «Києво-Могилянську академію» // Гомін Украини. – Торонто, 2022. – 

08.02. – Режим доступу : http://www.homin.ca/news.php/news/24743/group/6. 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» нарешті обрав 

президента: ним став доктор філологічних наук, член Національної спілки 

письменників України С. Квіт, який уже займав цю посаду в 2007-2014 рр. 

С. Шкарлет – міністр освіти і науки – категорично заявив, що не визнаватиме 

результати виборів президента Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» і накаже провести повторні. 

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА  

Vlagyimir Klicsko fegyvert fog Ukrajnáért, elszabadultak az indulatok = [В. Кличко 

візьме в руки зброю за Україну] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 03.02. – Режим 

доступу : https://magyarnemzet.hu/sport/2022/02/vlagyimir-klicsko-fegyvert-fog-ukrajnaert-

elszabadultak-az-indulatok. 

https://www.nepszava.hu/3146089_ukrajna-oroszorszag-zelenszkij-putyin-haboru-nato
https://www.politico.com/news/magazine/2022/02/12/west-gets-ukraine-wrong-helps-putin-little-russia-00007977
https://www.politico.com/news/magazine/2022/02/12/west-gets-ukraine-wrong-helps-putin-little-russia-00007977
http://www.homin.ca/news.php/news/24743/group/6
https://magyarnemzet.hu/sport/2022/02/vlagyimir-klicsko-fegyvert-fog-ukrajnaert-elszabadultak-az-indulatok
https://magyarnemzet.hu/sport/2022/02/vlagyimir-klicsko-fegyvert-fog-ukrajnaert-elszabadultak-az-indulatok
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Українські ЗМІ повідомили, що колишній чемпіон світу у важкій вазі 

Володимир Кличко приєднався до бригади територіальної оборони Києва. Кличко-

молодший зареєструвався у першому центрі рекрутингу резервістів Києва. Наразі там 

триває консультаційна робота. 

*** 

Chernobyl ghost town becomes Ukrainian forces training arena = [Місто-примара 

Чорнобиль стало тренувальним майданчиком українських сил] // Daily Sabah. – 

Istanbul, 2022. – 04.02. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/world/europe/chernobyl-ghost-town-becomes-ukrainian-forces-

training-arena. 

Війська Національної гвардії України провели міські бойові навчання у місті 

Прип’ять. У Чорнобильській зоні відчуження вони відпрацьовували очищення 

будівель від озброєних нападників, прицільний мінометний вогонь та боротьбу зі 

снайперами у міських умовах. 

*** 

Patteson, Callie. Ukrainian soldiers drill near Chernobyl as Russia invasion fears grow 

= [Українські військові проводять навчання поблизу Чорнобиля, оскільки побоювання 

вторгнення Росії зростає] / С. Patteson // New York Post. – New York, 2022. – 04.02. – 

Режим доступу : https://nypost.com/2022/02/04/ukrainian-soldiers-drill-near-chernobyl-

amid-russia-invasion-fears/. 

Українські військові провели тактичні навчання неподалік від Чорнобильської 

атомної електростанції. Уряд Києва збільшив кількість солдатів у Чорнобильській 

зоні відчуження, яка охоплює понад 1000 квадратних миль навколо нині закритої 

станції, починаючи з осені. Зараз Чорнобильська зона – зона підвищеної небезпеки 

тому тут і була збільшена кількість патрулів. 

*** 

Ukrajinski vojnici izvode vježbe s američkim naoružanjem = [Українські військові 

проводять навчання з американською зброєю] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 05.02. – 

Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/714866/ukrajinski-vojnici-izvode-vjezbe-s-

americkim-naoruzanjem. 

Українські солдати пройшли навчання на військовій базі Яворів на заході 

України з використанням протитанкових ракет, пускових установок та іншого 

важкого озброєння, доставленого США у рамках пакету військової допомоги на суму 

200 млн дол. Речник Генштабу ЗСУ А. Бестюк заявив, що ця зброя допоможе 

зупиняти військову техніку, пошкоджувати її та дасть змогу руйнувати будівлі у 

міському середовищі, де ховається противник. 

*** 

Vincent, Faustine. L’Ukraine mène des exercices militaires dans la zone contaminée de 

Tchernobyl = [Україна проводить військові навчання в Чорнобильській зоні] / F. 

Vincent // Le Monde. – Paris, 2022. – 05.02. – Режим доступу : 

https://www.lefigaro.fr/international/en-ukraine-avec-les-combattants-dans-le-silence-des-

tranchees-20220204. 

https://www.dailysabah.com/world/europe/chernobyl-ghost-town-becomes-ukrainian-forces-training-arena
https://www.dailysabah.com/world/europe/chernobyl-ghost-town-becomes-ukrainian-forces-training-arena
https://nypost.com/2022/02/04/ukrainian-soldiers-drill-near-chernobyl-amid-russia-invasion-fears/
https://nypost.com/2022/02/04/ukrainian-soldiers-drill-near-chernobyl-amid-russia-invasion-fears/
https://avaz.ba/globus/svijet/714866/ukrajinski-vojnici-izvode-vjezbe-s-americkim-naoruzanjem
https://avaz.ba/globus/svijet/714866/ukrajinski-vojnici-izvode-vjezbe-s-americkim-naoruzanjem
https://www.lefigaro.fr/international/en-ukraine-avec-les-combattants-dans-le-silence-des-tranchees-20220204
https://www.lefigaro.fr/international/en-ukraine-avec-les-combattants-dans-le-silence-des-tranchees-20220204
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У місті Прип’ять, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, підрозділи МВС 

України провели масштабні навчання. У навчаннях взяли участь нацгвардійці, 

поліцейські та рятувальники. На тренуваннях бійці відпрацьовували тактику ведення 

бойових дій в урбанізованій місцевості. 

*** 

Colás, Xavier. El último golpe del alcalde boxeador de Kiev: «Si los rusos atacan a 

Ucrania, lo pagarán con dolor» = [Останній удар мера-боксера Києва: «Якщо росіяни 

нападуть на Україну, вони заплатять болем»] / X. Colás // El Mundo. – Madrid, 2022. – 

08.02. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/cronica/2022/02/08/61fe6df6fdddffb93f8b45f5.html. 

Коли Віталій Кличко зняв боксерські рукавички, щоб бути мером Києва, він 

думав, що бійки закінчилися. Проте російські амбіції мали інші плани. Тепер він 

супроводжує свого брата до центру набору кадрів для приєднання до бригади 

територіальної оборони міста Києва. 

*** 

Ukrayna tarih verdi! Bayraktar TB2’ler 10 Şubat’ta havalanıyor = [Україна увійшла 

в історію! Bayraktar TB2 злетять 10 лютого] // Star. – Istanbul, 2022. – 08.02. – Режим 

доступу : https://www.star.com.tr/savunma/ukrayna-tarih-verdi-10-subatta-bayraktar-

tb2ler-havalaniyor-haber-1688804/. 

Міністр оборони України О. Резніков повідомив, що українська армія проведе 

військові навчання 10-20 лютого у відповідь на навчання в Білорусі. О. Резніков 

заявив, що українська армія постійно проводить такі навчання. На навчаннях будуть 

задіяні бомбардувальники ТБ2 та протитанкові ракети «Bayraktar». 

*** 

Украјински министар одбране најавио одговор на руске војне вежбе у 

Белорусији = [Міністр оборони України оголосив про навчання у відповідь на військові 

навчання Росії в Білорусі] // Политика. – Belgrad, 2022. – 08.02. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/499033/Ukrajinski-ministar-odbrane-najavio-odgovor-na-

ruske-vojne-vezbe-u-Belorusiji. 

Як повідомив міністр оборони України О. Резніков, з 10 по 20 лютого 

українська армія проведе військові навчання у відповідь на навчання Росії в Білорусі. 

Українські воїни постійно проводять різноманітні навчання і почнуть 

відпрацьовувати використання безпілотників «Bayraktar» і протитанкових ракет 

«Javelin», а також NLAW (нове покоління легкої протитанкової зброї), надані 

іноземними партнерами. О. Резніков наголосив, що Україна отримала зброю, «про яку 

раніше могла тільки мріяти». 

*** 

Ukrajnában is hadgyakorlat kezdődött = [В Україні розпочалися військові 

навчання] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 10.02. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/ukrajnaban-is-hadgyakorlat-kezdodott. 

Міністр оборони України О. Резніков в ефірі програми «Свобода слова на 

ICTV» повідомив, що Збройні Сили України 10-20 лютого проведуть навчання у 

різних регіонах держави, аби підготуватися до ймовірного наступу російської 

https://www.elmundo.es/cronica/2022/02/08/61fe6df6fdddffb93f8b45f5.html
https://www.star.com.tr/savunma/ukrayna-tarih-verdi-10-subatta-bayraktar-tb2ler-havalaniyor-haber-1688804/
https://www.star.com.tr/savunma/ukrayna-tarih-verdi-10-subatta-bayraktar-tb2ler-havalaniyor-haber-1688804/
https://www.politika.rs/scc/clanak/499033/Ukrajinski-ministar-odbrane-najavio-odgovor-na-ruske-vojne-vezbe-u-Belorusiji
https://www.politika.rs/scc/clanak/499033/Ukrajinski-ministar-odbrane-najavio-odgovor-na-ruske-vojne-vezbe-u-Belorusiji
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/ukrajnaban-is-hadgyakorlat-kezdodott
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армії..О. Резніков повідомив, що навчання проходять на кількох полігонах, зокрема в 

Рівному на заході України, в Одесі на півдні та в прикордонних з Росією Сумах. 

*** 

Украина планирует провести учения параллельно с РФ и Беларусью = [Україна 

планує провести навчання паралельно з РФ та Білоруссю] // Жэньминь жибао. – Пекін, 

2022. – 10.02. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0210/c31519-

9955854.html. 

Збройні сили України планують провести військові навчання одночасно із 

спільними російсько-білоруськими маневрами «Союзна рішучість – 2022». За 

словами міністра оборони України О. Резнікова, у ході маневрів буде використано 

військову техніку, отриману від міжнародних партнерів України. 

*** 

Стайков, Анатоли. Украйна започна свое военно учение «Виелица» = [Україна 

розпочала військові навчання «Завірюха-2022»] / А. Стайков // Факти. – Sofia, 2022. – 

10.02. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/652285-ukraina-zapochna-svoe-voenno-

uchenie-vielica. 

Одночасно з початком масштабних російсько-білоруських навчань Збройні 

Сили України розпочали військові навчання «Заврюха2022», які триватимуть, як і в 

Білорусі, до 20 лютого. Влада України заявила, що в навчаннях будуть використані 

придбані в Туреччини безпілотники Bayraktar, американські переносні протитанкові 

ракетні комплекси Javin і європейські переносні протитанкові ракетні установки. 

*** 

Démunie de sa marine, l’Ukraine face aux manœuvres navales russes = [Позбавлена 

військового флоту, Україна зіткнулася з російськими морськими маневрами] // L’Obs. 

– Paris, 2022. – 12.02. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/monde/20220212.AFP7352/demunie-de-sa-marine-l-ukraine-face-

aux-man-uvres-navales-russes.html. 

Росія розпочала великі нові морські маневри неподалік у Чорному морі: 30 

кораблів вирушили з Севастополя та Новоросійська.Колишні українські військово-

морські сили, які були дислоковані в Севастополі, перейшли у власність Росії після 

анексії Кримського півострова в 2014 р. За словами військових аналітиків, зараз 

Україна має лише один військовий корабель і десяток патрульних катерів. 

*** 

Одобрен е план за евакуация на Киев = [Затверджено план евакуації Києва] // 

Факти. – Sofia, 2022. – 12.02. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/652644-odobren-e-

plan-za-evakuacia-na-kiev. 

Мер столиці України В. Кличко повідомив, що влада столиці затвердила план 

евакуації на випадок можливого російського вторгнення. Планом визначено 

розташування евакуаційних пунктів, необхідну кількість транспортних засобів та 

безпечні зони для розміщення евакуйованих. 

*** 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0210/c31519-9955854.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0210/c31519-9955854.html
https://fakti.bg/world/652285-ukraina-zapochna-svoe-voenno-uchenie-vielica
https://fakti.bg/world/652285-ukraina-zapochna-svoe-voenno-uchenie-vielica
https://www.nouvelobs.com/monde/20220212.AFP7352/demunie-de-sa-marine-l-ukraine-face-aux-man-uvres-navales-russes.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220212.AFP7352/demunie-de-sa-marine-l-ukraine-face-aux-man-uvres-navales-russes.html
https://fakti.bg/world/652644-odobren-e-plan-za-evakuacia-na-kiev
https://fakti.bg/world/652644-odobren-e-plan-za-evakuacia-na-kiev
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Юськів, Катря. У Львові провели військові навчання для цивільних / К. Юськів 

// Міст. – Торонто, 2022. – 15.02. – Режим доступу : https://meest-

online.com/ukraine/events/u-lvovi-provely-vijskovi-navchannya-dlya-tsyvilnyh/. 

У Львові відбулися військові навчання для працівників стратегічних 

підприємств, які провели ветерани російської-української війни разом із учасниками 

одного із львівських стрілецьких клубів. Крім навчання техніки володіння зброєю, 

учасники навчань ознайомилися зі захисним спорядженням, вмістом бойових аптечок 

та іншою важливою інформацією. 

*** 

Espinosa, Javier. Vodka para rebajar la borrachera bélica en Ucrania = [Горілка 

зменшить бойове пияцтво в Україні] / J. Espinosa // El Mundo. – Madrid, 2022. – 16.02. – 

Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/15/620be9e2fdddff90ac8b45c3.html. 

Українські ветерани радянської війни в Афганістані готові знову взяти зброю 

до рук, щоб захистити Україну. Кажуть: тоді вони не знали, за що воювали, а тепер – 

боронитимуть свої сім’ї. 

*** 

Ybarra Zavala, Álvaro. Calma tensa en la zona de exclusión de Chernóbil, vía de la 

posible invasión rusa = [Напружене затишшя в Чорнобильській зоні відчуження, яка 

перебуває на шляху можливого російського вторгнення] / Á. Ybarra Zavala // ABC. – 

Madrid, 2022. – 22.02. – Режим доступу : https://www.abc.es/internacional/abci-calma-tensa-

zona-exclusion-chernobil-posible-invasion-rusa-202202212027_noticia.html. 

Кияни продовжують жити так, ніби їх не торкнулася реальна загроза, яку 

переживає країна. Їхнє ставлення контрастує з все більш серйозними 

попередженнями з боку уряду США, які наголошуют на неминучому вторгненні Росії 

та більш ніж ймовірній облозі міста. Місто Іванків розташоване за 70 км на північ від 

Києва. У разі російського вторгнення воно є стратегічним місцем, оскільки це 

північні ворота для захоплення столиці. Це також місце перехрестя двох 

автомобільних доріг, що з’єднують Україну з Білоруссю на західному березі річки 

Дніпро. Спокій – це загальна тенденція повсякденного життя майже 10 тис. жителів 

міста. Але спокій цього маленького міста на півночі України суперечить рішенням, 

яке уряд України прийняв, щоб захистити та закрити доступ усього неосновного 

цивільного населення до Чорнобильської зони відчуження та її околиць, лише за 

півгодини їзди від Іванкова. Протягом минулого тижня в Чорнобильській області та 

зоні відчуження війська Нацгвардії та Прикордонної служби укріпили стратегічні 

позиції новими оборонними позиціями та військовими блокпостами. 

*** 

Prezydent Ukrainy wydał dekret o powołaniu do wojska rezerwistów = [Президент 

України видав указ про призов резервістів в армію] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 

23.02. – Режим доступу : https://dorzeczy.pl/swiat/266635/prezydent-ukrainy-wydalem-

dekret-o-poborze-rezerwistow.html. 

Президент України Володимир Зеленський, як Верховний Головнокомандувач 

Збройних Сил України, видав указ про призов резервістів. У телевізійній промові він 

заявив, що все ще шукає дипломатичних шляхів виходу з кризи та привітав готовність 

https://meest-online.com/ukraine/events/u-lvovi-provely-vijskovi-navchannya-dlya-tsyvilnyh/
https://meest-online.com/ukraine/events/u-lvovi-provely-vijskovi-navchannya-dlya-tsyvilnyh/
https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/15/620be9e2fdddff90ac8b45c3.html
https://www.abc.es/internacional/abci-calma-tensa-zona-exclusion-chernobil-posible-invasion-rusa-202202212027_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-calma-tensa-zona-exclusion-chernobil-posible-invasion-rusa-202202212027_noticia.html
https://dorzeczy.pl/swiat/266635/prezydent-ukrainy-wydalem-dekret-o-poborze-rezerwistow.html
https://dorzeczy.pl/swiat/266635/prezydent-ukrainy-wydalem-dekret-o-poborze-rezerwistow.html
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Туреччини брати участь у багатосторонніх переговорах. При цьому застерігається, що 

Україна не віддасть жодної території Росії. Звертаючись до співвітчизників після 

зустрічі з лідерами фракцій парламенту, В. Зеленський також оголосив про програму 

«економічного патріотизму», яка передбачає стимулювання місцевого виробництва та 

зниження податків на пальне. 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Димитрова, Йовка. Коронавирусът по света: Протестът от Отава се пренесе в 

Нова Зеландия = [Коронавірус у всьому світі: протест в Оттаві поширився на Нову 

Зеландію] / Й. Димитрова // Дневник. – Sofia, 2022. – 08.02. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/08/4310059_koronavirusut_po_sveta_protestut_ot_otav

a_se_prenese_v/. 

Президент України В. Зеленський пообіцяв людям старше 60 років, які мають 

щеплення від COVID-19, отримати безкоштовний смартфон. В Україні стимулюють 

вакцинацію, сплачуючи 1000 грн. (близько 35 дол.) щепленим двома дозами вакцини 

проти COVID-19 українцям старше 14 років, які мають електронний сертифікат у 

державному мобільному додатку «Дія». 

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА 

Shuster, Simon. The Untold Story of the Ukraine Crisis = [Нерозказана історія 

української кризи] / S. Shuster // Time. – New York, 2022. – 02.02. – Режим доступу : 

https://time.com/6144109/russia-ukraine-vladimir-putin-viktor-medvedchuk/. 

Журналіст С. Шустер на шпальтах американського журналу «Time» пише про 

провідного представника інтересів Росії в Україні – політичну партію В. Медведчука 

ОПЗЖ, яка є найбільшою опозиційною силою в парламенті з мільйонами 

прихильників. За 2021 р. ця партія зазнала нападок. В. Медведчука звинуватили у 

державній зраді та помістили під домашній арешт у Києві. Позбавлена основних 

телеканалів та обвинувачена у кримінальних звинуваченнях, партія В. Медведчука 

втрачає позиції в опитуваннях. 

*** 

Ukrayna-Rusya krizi canlı yayına sıçradı! Milletvekili ve gazeteci arasında tekme 

tokat kavga = [Українсько-російська криза перейшла в прямий ефір! Бійка між 

депутатом і журналістом] // Star. – Istanbul, 2022. – 19.02. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-rusya-krizi-canli-yayina-sicradi-milletvekili-ve-

gazeteci-arasinda-tekme-tokat-kavga-haber-1691788/. 

Ескалація напруженості між Росією та Україною знайшла відображення і в 

дискусійній програмі, яка транслювалася на телебаченні України. У політичній 

програмі «Свобода слова» на каналі спалахнула словесна дискусія між головним 

редактором видання «Цензор.НЕТ» Ю. Бутусовим та депутатом партії «Опозиційна 

платформа – За життя» Н. Шуфричем. 

ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА 

Colás, Xavier. Kira Rudyk, líder del partido Golos: «Presentarle a Putin una Ucrania 

neutral es invitarle a que vuelva a atacar» = [Лідерка партії «Голос» Кіра Рудик: 

«Презентувати нейтральну Україну Путіну – це запрошувати його знову атакувати»] / 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/08/4310059_koronavirusut_po_sveta_protestut_ot_otava_se_prenese_v/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/08/4310059_koronavirusut_po_sveta_protestut_ot_otava_se_prenese_v/
https://time.com/6144109/russia-ukraine-vladimir-putin-viktor-medvedchuk/
https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-rusya-krizi-canli-yayina-sicradi-milletvekili-ve-gazeteci-arasinda-tekme-tokat-kavga-haber-1691788/
https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-rusya-krizi-canli-yayina-sicradi-milletvekili-ve-gazeteci-arasinda-tekme-tokat-kavga-haber-1691788/
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X. Colás // El Mundo. – Madrid, 2022. – 04.02. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/04/61facee4fdddffd8668b45c8.html. 

Лідерка політичної партії «Голос» К. Рудик в інтерв’ю «El Mundo» зазначила, 

что воліла б мати можливість обрати інший час, щоб піти з ІТ-сфери до політики. 

Маючи досвід роботи в технологічних компаніях у США та в рідній Україні, К. Рудик 

вже майже два роки очолює партію «Голос» і наголошує, що показати нейтральну 

Україну президенту Росії В. Путіну – це наче запросити його знову атакувати. 

*** 

Путин предложи убежище на Порошенко и веднага получи отговор = [В. Путін 

запропонував П. Порошенку притулок і отримав негайну відповідь] // Дневник. – Sofia, 

2022. – 08.02. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/08/4310129_putin_predloji_ubejishte_na_poroshenko_i

_vednaga/. 

Президент Росії В. Путін заявив, що Росія готова надати притулок 

експрезиденту України П. Порошенку, якому висунуто звинувачення в державній 

зраді. П. Порошенко написав у відповідь, що «ми тут, в Україні, порозуміємося самі й 

порадив В. Зеленському не робити подарунки В. Путіну, переслідуючи 

проєвропейську опозицію в Україні, а зосередити свої зусилля на захисті країни. 

*** 

Nordlinger, Jay. Daughter of Ukraine = [Донька України] / J. Nordlinger // National 

Review. – New York, 2022. – 20.02. – Режим доступу : 

https://www.nationalreview.com/2022/02/daughter-of-ukraine-2/. 

Видання пропонує розмову з Катериною Ющенко, колишньою першою леді та 

випускницею Білого дому Д. Рейгана. Бесіда відображає історію України за останні 

сто років в ході бесіди К. Ющенко, яка народилася в Чикаго в сім’ї емігрантів, які 

пережили війну, голод та інші жахи. 

ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ  

Nieto, Matías. Manifestación nacionalista en Járkov para apoyar a las tropas 

ucranianas ante la amenaza de Rusia = [Націоналістична акція у Харкові на підтримку 

українських військ перед загрозою з боку Росії] / M. Nieto // ABC. – Madrid, 2022. – 05.02. 

– Режим доступу : https://www.abc.es/internacional/abci-manifestacion-nacionalista-jarkov-

para-apoyar-tropas-ucranianas-ante-amenaza-rusia-202202051925_video.html. 

У центрі Харкова відбувся Марш єдності під гаслом “Харків – це Україна”, 

ініційований “Штабом оборони Харківщини” та кількома десятками громадських 

організацій на тлі загрози російського вторгнення. Незважаючи на спроби влади 

заборонити маніфестацію, вона зібрала понад 5 тис. учасників. Мета акції – 

засвідчити готовність Харкова до опору можливому російському вторгненню. 

*** 

Украјинци на улицама Кијева поручили да ће се одупрети = [Українці на 

вулицях Києва заявили, що будуть чинити опір] // Политика. – Belgrad, 2022. – 12.02. – 

Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/499429/Ukrajinci-na-ulicama-Kijeva-

porucili-da-ce-se-odupreti. 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/04/61facee4fdddffd8668b45c8.html
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/08/4310129_putin_predloji_ubejishte_na_poroshenko_i_vednaga/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/08/4310129_putin_predloji_ubejishte_na_poroshenko_i_vednaga/
https://www.nationalreview.com/2022/02/daughter-of-ukraine-2/
https://www.abc.es/internacional/abci-manifestacion-nacionalista-jarkov-para-apoyar-tropas-ucranianas-ante-amenaza-rusia-202202051925_video.html
https://www.abc.es/internacional/abci-manifestacion-nacionalista-jarkov-para-apoyar-tropas-ucranianas-ante-amenaza-rusia-202202051925_video.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/499429/Ukrajinci-na-ulicama-Kijeva-porucili-da-ce-se-odupreti
https://www.politika.rs/scc/clanak/499429/Ukrajinci-na-ulicama-Kijeva-porucili-da-ce-se-odupreti
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У центрі Києва відбулася міжнародна акція на підтримку України, яка 

перебуває під загрозою нового масштабного вторгнення Росії. В акції International 

Unity March for Ukraine (Міжнародний марш єдності за Україну) взяли участь 

іноземні активісти та акредитовані в столиці України журналісти – всього близько 

сотні людей. 

ПРИКОРДОННИЙ І ВІЗОВИЙ РЕЖИМ  

Ukraine vows to keep airspace open despite Russia threat = [Україна обіцяє 

залишати повітряний простір відкритим, незважаючи на загрозу з боку Росії] // The 

News. – Islamabad, 2022. – 14.02. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/933429-ukraine-vows-to-keep-airspace-open-despite-

russia-threat. 

Заступник міністра інфраструктури України М. Найєм у Facebook заперечив 

інформацію деяких ЗМІ про закриття авіаційного простору України для пасажирських 

літаків. Україна пообіцяла залишати свій повітряний простір відкритим для 

міжнародних подорожей, незважаючи на попередження Заходу про те, що російські 

війська, які проводять навчання поблизу її кордонів, можуть вторгнутися в будь-який 

момент. Міністерство інфраструктури України провело екстрену нараду, спрямовану 

на підтримку закордонних поїздок та запобігання ізоляції країни. 

ПРОБЛЕМИ ЧАЕС 

Girbes, Gaëlle. Chernobyl for refuge, from war to radiation – photo essay = 

[Чорнобиль для притулку, від війни до радіації – фотонарис] / G. Girbes // The Guardian. 

– London, 2022. – 11.02. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/environment/2022/feb/11/chernobyl-for-refuge-from-war-to-

radiation-photo-essay. 

Через 35 років після ядерної катастрофи в Чорнобилі, незважаючи на постійну 

небезпеку радіації, українці, переміщені внаслідок конфлікту на Донбасі, оселилися в 

недорогому, занедбаному житлі в прикордонних районах поблизу зони відчуження. У 

2014 р. війна на Донбасі змусила понад 1,5 мільйона людей залишити своє житло. 

Фотожурналістка Г. Гірбес відвідала жителів чонобильської зони, які намагаються 

відновити тут своє життя та розповіла про них в своїй статті. 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

Wanat, Zosia. Ukraine: The food factor = [Україна: харчовий фактор] / Z. Wanat // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 06.02. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/ukraine-the-food-factor-energy-trade-war-agriculture-

market/. 

Наслідки російського вторгнення в Україну для світових поставок 

продовольства привернули менше уваги, ніж вони заслуговують. Війна в Україні 

викликала б миттєве підвищення цін на ринках зерна та харчової олії, в той час як 

європейські домогосподарства вже борються зі зростаючою інфляцією. Для Європи 

проблеми подвійні. Україна є четвертим за величиною зовнішнім постачальником 

продовольства в ЄС і забезпечує близько чверті імпорту зернових та рослинної олії, 

включаючи майже половину кукурудзи. Потенційно більша стратегічна стурбованість 

залежить від ще більш ключової ролі України як постачальника на Близький Схід і 

Північну Африку. Єгипет, наприклад, є основним покупцем українського зерна. На 

https://www.thenews.com.pk/print/933429-ukraine-vows-to-keep-airspace-open-despite-russia-threat
https://www.thenews.com.pk/print/933429-ukraine-vows-to-keep-airspace-open-despite-russia-threat
https://www.theguardian.com/environment/2022/feb/11/chernobyl-for-refuge-from-war-to-radiation-photo-essay
https://www.theguardian.com/environment/2022/feb/11/chernobyl-for-refuge-from-war-to-radiation-photo-essay
https://www.politico.eu/article/ukraine-the-food-factor-energy-trade-war-agriculture-market/
https://www.politico.eu/article/ukraine-the-food-factor-energy-trade-war-agriculture-market/
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перший погляд, європейська продовольча безпека не знаходиться під загрозою. ЄС є 

чистим експортером продовольства, і Україна, незважаючи на те, що є важливим 

торговельним партнером, становить лише 4,9 % загального імпорту 

агропродовольчих товарів ЄС. Проте диявол більше в деталях, оскільки Європа має 

набагато більшу залежність від певних продуктів. 88 % соняшникової олії в Європі, 

41 % ріпаку та 26 % меду надходять в ЄС з України. 

*** 

Vazquez, Pilar. Rusia-Ucrania: del trigo al aceite de girasol, el otro mapa que mira el 

mundo = [Росія-Україна: від пшениці до соняшникової олії, інша карта, на яку дивиться 

світ] / P. Vazquez // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 22.02. – Режим доступу : 

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/rusia-ucrania-del-trigo-al-aceite-de-girasol-el-

otro-mapa-que-mira-el-mundo-nid22022022/. 

Зі зростанням напруженості в Чорноморському регіоні через конфлікт між 

Україною та Росією ринок зерна відчуває невизначеність. На думку фахівців, 

зростання цін за останні тижні, зокрема на пшеницю, частково пов’язане з 

суперечкою між двома дуже важливими виробниками зернових та олійних культур. 

Згідно зі звітом Фондової біржі Росаріо (BCR), Росія є основним світовим 

постачальником пшениці і, за прогнозами нової кампанії, Україна перебуває на 

третьому місці, таким чином вперше обігнавши США. Крім того, Чорноморський 

басейн є епіцентром світового ринку соняшнику, оскільки на нього припадає 60 % 

світової торгівлі цією олійною культурою і майже 80 % світової торгівлі олією. 

Україна є найбільшим експортером соняшникової олії у світі. Україна і Росія, за 

даними BCR, є другим і третім за величиною експортерами ячменю в світі, після 

Австралії. Можливий збройний конфлікт обмежує, анулює або порушує завантаження 

зернових, спричиняє зростання цін на основні сільськогосподарські товари Росії та 

України. 

СПОРТ 

Ukrainian athlete escapes Winter Olympics censure after anti-war protest = 

[Український спортсмен уникнув осуду на зимових Олімпійських іграх після 

антивоєнного протесту] // The Guardian. – London, 2022. – 11.02. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/sport/2022/feb/11/ukranian-athlete-vladyslav-heraskevych-

risks-winter-olympics-rebuke-after-anti-war-protest. 

Український спортсмен В. Гераскевич вийшов у фінальний раунд чоловічого 

скелетону на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні. Українець зайняв 17-е місце. 

В. Гераскевич продемонстрував плакат «No war in Ukraine» (Ні війні в Україні). 

Міжнародний олімпійський комітет не вітає подібні дії, намагаючись позбавити спорт 

від політики. Теоретично В. Гераскевичу за його вчинок загрожує покарання, однак в 

Міжнародному олімпійському комітеті стверджують, що жодних покарань для 

українського скелетоніста не буде. 

СУСПІЛЬСТВО 

Gnauck, Gerhard. Alles eine Frage der Reaktion = [Це все питання реакції ] / G. 

Gnauck // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 11.02. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/stimmung-in-der-ukraine-alles-eine-frage-der-reaktion-

17798910.html. 

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/rusia-ucrania-del-trigo-al-aceite-de-girasol-el-otro-mapa-que-mira-el-mundo-nid22022022/
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/rusia-ucrania-del-trigo-al-aceite-de-girasol-el-otro-mapa-que-mira-el-mundo-nid22022022/
https://www.theguardian.com/sport/2022/feb/11/ukranian-athlete-vladyslav-heraskevych-risks-winter-olympics-rebuke-after-anti-war-protest
https://www.theguardian.com/sport/2022/feb/11/ukranian-athlete-vladyslav-heraskevych-risks-winter-olympics-rebuke-after-anti-war-protest
https://www.faz.net/aktuell/politik/stimmung-in-der-ukraine-alles-eine-frage-der-reaktion-17798910.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/stimmung-in-der-ukraine-alles-eine-frage-der-reaktion-17798910.html
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Половина світу стурбована можливим нападом Росії на Україну. За словами 

автора, Президент України В. Зеленський не дивлячись на це, намагається заспокоїни 

людей, він знає як важливо створити спокійну атмосферу. Він вказує на успіхи 

країни, одним з яких є зупуск у космос супутника «Січ 2-30». За його словами, 

найкраще, що може зробити економіка сьогодні: продовжувати працювати. 

*** 

Viajeros procedentes de Ucrania explican cómo han visto la situación en el país = 

[Мандрівники з України пояснюють, як вони бачать ситуацію в країні] // ABC. – 

Madrid, 2022. – 14.02. – Режим доступу : https://www.abc.es/sociedad/abci-viajeros-

procedentes-ucrania-explican-como-visto-situacion-pais-202202141757_video.html. 

Видання пише, що мандрівники з Києва, які приземлилися в аеропорту 

Мадрид-Барахас імені Адольфо Суареса, пояснили, як вони сприймають атмосферу в 

українській столиці, наголосивши, що в Києві набагато спокійніше на фоні того, що 

повідомляють ЗМІ. 

*** 

Украинският президент даде 24 часа на държавните служители да се върнат в 

страната = [Президент України дав 24 години держслужбовцям на повернення в країну] 

// Дневник. – Sofia, 2022. – 14.02. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/14/4312305_ukrainskiiat_prezident_dade_24_chasa_na

_durjavnite/. 

Президент України В. Зеленський попросив депутатів і бізнесменів, які 

залишили Україну на тлі загрози вторгнення військ Росії, повернутися до країни 

протягом 24 год. В. Зеленський зазначив, що він і його родина не залишають Київ. 

Крім цього він висловив невдоволення у звʼязку із рішенням деяких країн перевезти 

посольства до Львова. 

  

https://www.abc.es/sociedad/abci-viajeros-procedentes-ucrania-explican-como-visto-situacion-pais-202202141757_video.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-viajeros-procedentes-ucrania-explican-como-visto-situacion-pais-202202141757_video.html
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/14/4312305_ukrainskiiat_prezident_dade_24_chasa_na_durjavnite/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/14/4312305_ukrainskiiat_prezident_dade_24_chasa_na_durjavnite/
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МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА  

ВІЙНА НА ДОНБАСІ  

Starapopov, Roman. EPL JA DELFI DONBASSI KAEVIKUTES |Paanikat pole, on 

borš ja praad, aga keegi ei tea, mis Putinile pähe tuleb = [«Eesti Päevaleht – Delfi» в окопах 

Донбасу: Паніки немає, є борщ і стейк, але ніхто не знає, що зробить Путін ] / R. 

Starapopov // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 03.02. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/95807583/epl-ja-delfi-donbassi-kaevikutes-paanikat-pole-on-bors-

ja-praad-aga-keegi-ei-tea-mis-putinile-pahe-tuleb. 

Естонські журналісти побували в зоні бойових дій у Донецькій області, на 

передовій. Журналісти повідомили, що на передовій спокійно, паніки серед 

військових немає, незважаючи на повідомлення в ЗМІ про можливе загострення 

ситуації. Проте українські військові кажуть, що готові до будь-якого сценарію. 

*** 

Herbaut, Guillaume. Dans cette zone industrielle d’Avdiivka, la guerre a tout dévasté = 

[У цьому промисловому районі Авдіївки війна знищила все] / G. Herbaut // Le Figaro. – 

Paris, 2022. – 04.02. – Режим доступу : https://www.lefigaro.fr/international/en-ukraine-

avec-les-combattants-dans-le-silence-des-tranchees-20220204.  

На українському Донбасі відроджується примара війни перед обличчям загроз 

російського військового «гіганта» та в напруженому дипломатичному контексті. На 

лінії фронту регулярна армія утримує свої позиції в окопах, що нагадують позиції 

Першої світової війни 1914-1918 рр., і готується до атаки, яку деякі прогнозують як 

неминучу, так і жорстоку. 

*** 

Colás, Xavier. Viaje a la ‘frontera’ de la Ucrania rota por la guerra = [Подорож до 

«кордону» зруйнованої війною України] / X. Colás // El Mundo. – Madrid, 2022. – 7.02. – 

Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/06/61ffe91521efa0395a8b459b.html. 

Автор пише, що війна в Східній Україні, яка триває з 2014 р., відкрила в 

Україні «глибокі рани» в кількох вимірах. Конфлікт забрав майже 14 тис. життів 

українців і наклав відбиток на життя місцевих жителів. Автор наголошує, що ця війна 

проводить лінію розмежування між українцями та проросійськими 

колабораціоністами. 

*** 

Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna liderlerinin danışmanları görüşmede ilerleme 

kaydetmedi = [Радники лідерів Франції, Німеччини, Росії та України не досягли 

прогресу на зустрічі] // Star. – Istanbul, 2022. – 11.02. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/fransa-almanya-rusya-ve-ukrayna-liderlerinin-danismanlari-

gorusmede-ilerleme-kaydetmedi-haber-1689630/. 

Під час зустрічі в «нормандському форматі»в Берліні, лідери Німеччини, 

Франції, України та Росії не змогли досягти всебічного прогресу на зустрічі щодо 

української кризи. Французька та німецька сторони заявили, що «велися складні 

https://epl.delfi.ee/artikkel/95807583/epl-ja-delfi-donbassi-kaevikutes-paanikat-pole-on-bors-ja-praad-aga-keegi-ei-tea-mis-putinile-pahe-tuleb
https://epl.delfi.ee/artikkel/95807583/epl-ja-delfi-donbassi-kaevikutes-paanikat-pole-on-bors-ja-praad-aga-keegi-ei-tea-mis-putinile-pahe-tuleb
https://www.lefigaro.fr/international/en-ukraine-avec-les-combattants-dans-le-silence-des-tranchees-20220204
https://www.lefigaro.fr/international/en-ukraine-avec-les-combattants-dans-le-silence-des-tranchees-20220204
https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/06/61ffe91521efa0395a8b459b.html
https://www.star.com.tr/dunya/fransa-almanya-rusya-ve-ukrayna-liderlerinin-danismanlari-gorusmede-ilerleme-kaydetmedi-haber-1689630/
https://www.star.com.tr/dunya/fransa-almanya-rusya-ve-ukrayna-liderlerinin-danismanlari-gorusmede-ilerleme-kaydetmedi-haber-1689630/
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переговори, в яких чітко розкривалися різні позиції та різні варіанти вирішення». 

Сторони вирішили, що наступна зустріч відбудеться в березні. 

*** 

Москва и Кијев без напретка, следи нова рунда преговора = [Москва і Київ без 

прогресу, слід очікувати новий раунд переговорів] // Политика. – Belgrad, 2022. – 11.02. 

– Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/499311/Moskva-i-Kijev-bez-napretka-

sledi-nova-runda-pregovora. 

Зустріч радників лідерів країн «нормандського формату» (Україна, Франція, 

Німеччина, Росія) у Берліні завершилася без ухвалення спільної декларації, але всі 

визнали необхідність виконання мінських домовленостей. Зустріч у Берліні відбулася 

на фоні заяв про можливе вторгнення російських військ в Україну і після старту 

масштабних російсько-білоруських військових навчань «Союзна рішучість-2022» біля 

українських кордонів. 

*** 

Ukraine: pour les déplacés du Donbass, une crise sans fin = [Україна: для 

переселенців Донбасу нескінченна криза] // L’Obs. – Paris, 2022. – 12.02. – Режим доступу 

: https://www.nouvelobs.com/monde/20220212.AFP7346/ukraine-pour-les-deplaces-du-

donbass-une-crise-sans-fin.html. 

Десятки тисяч російських солдатів, зосереджених біля кордонів України, 

змушують жителів Заходу побоюватися великомасштабного вторгнення, яке, 

ймовірно, поповнить ряди переміщених осіб, які втекли з територій, які під контролем 

спонсорованих Москвою сепаратистів на Донбасі. Норвезька рада у справах біженців 

заявила, що побоюється «масового переміщення» людей у разі відновлення бойових 

дій, що загрожує життю до двох мільйонів людей, які мешкають поблизу лінії фронту. 

*** 

Немачки канцелар Шолц најавио нацрт закона о посебном статусу Донбаса = 

[Канцлер Німеччини О. Шольц оголосив про проєкт закону про особливий статус 

Донбасу] // Политика. – Belgrad, 2022. – 14.02. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/499577/Nemacki-kancelar-Solc-najavio-nacrt-zakona-o-

posebnom-statusu-Donbasa. 

Канцлер Німеччини О. Шольц на спільній пресконференції з Президентом 

України В. Зеленським у Києві обговорюватиме проєкт закону про особливий статус 

Донбасу та про проведення місцевих виборів. Підписаний в лютому 2015 р. пакет 

заходів щодо імплементації Мінських угод є основою мирних переговорів на Донбасі. 

Мінські домовленості передбачають такі заходи, як припинення вогню, 

розформування військ і списання боргу за військову техніку, амністію, відновлення 

економічних зв’язків, а також глибоку конституційну реформу в Україні, яка має 

надати Донецькій та Луганській областях особливий статус у складі України. 

*** 

Herszenhorn, David M. Putin’s paradox: ‘Ukrainian’ separatists are Russian citizens = 

[Парадокс Путіна: «українські» сепаратисти є громадянами Росії] / D. M. Herszenhorn // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 16.02. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/ukrainian-separatists-take-up-russian-passports/. 

https://www.politika.rs/scc/clanak/499311/Moskva-i-Kijev-bez-napretka-sledi-nova-runda-pregovora
https://www.politika.rs/scc/clanak/499311/Moskva-i-Kijev-bez-napretka-sledi-nova-runda-pregovora
https://www.nouvelobs.com/monde/20220212.AFP7346/ukraine-pour-les-deplaces-du-donbass-une-crise-sans-fin.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220212.AFP7346/ukraine-pour-les-deplaces-du-donbass-une-crise-sans-fin.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/499577/Nemacki-kancelar-Solc-najavio-nacrt-zakona-o-posebnom-statusu-Donbasa
https://www.politika.rs/scc/clanak/499577/Nemacki-kancelar-Solc-najavio-nacrt-zakona-o-posebnom-statusu-Donbasa
https://www.politico.eu/article/ukrainian-separatists-take-up-russian-passports/
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Президент Росії Володимир Путін особисто вимагав від українського уряду 

вести прямі переговори з лідерами сепаратистів на окупованих територіях сходу 

України. За його словами, за відсутності таких перемовин виконання Мінських 

мирних угод «неможливе». Президент України Володимир Зеленський заявив, що 

прямі переговори з, так званими, ДНР та ЛНР є «червоною лінією», яку його уряд не 

переступить, назвавши сепаратистів «терористами». Натомість В. Зеленський 

наполягає на прямій зустрічі з В. Путіним, прохання, яке російські чиновники 

відхилили як «безглузде». Багато з ватажків на окупованих територіях нині є 

громадянами Російської Федерації і часто роблять публічні заяви про те, що вони не 

зацікавлені жити в Україні чи відновлювати владу та територіальну цілісність 

України. На початку грудня два головних ватажка сепаратистів – Денис Пушилін з 

Донецька та Леонід Пасічник з Луганська – поїхали до Москви на щорічний з’їзд 

політичної партії В. Путіна «Єдина Росія» і офіційно приєдналися до неї. 

*** 

Ле Дријан: Признање Доњецка и Луганска – напад без оружја = [Ле Дріан: 

Визнання Донецька і Луганська – атака без зброї] // Политика. – Belgrad, 2022. – 16.02. – 

Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/499657/Le-Drijan-Priznanje-Donjecka-i-

Luganska-napad-bez-oruzja. 

Міністр закордонних справ Франції Ж.І. Ле Дріан заявив, що якщо Москва 

офіційно визнає самопроголошені ЛНР і ДНР, то це буде «беззбройним нападом» на 

Київ та порушенням суверенітету України. У Держдумі розглядали два проєкти 

звернення депутатів до президента РФ: один із них, від КПРФ, передбачав негайне 

звернення до В. Путіна з проханням визнати «Л/ДНР», другий (від «Єдиної Росії») 

мав на меті спрямування такої ініціативи на додаткові консультації в МЗС РФ та інші 

відомства. Держдума віддала перевагу агресивнішому варіанту: більше голосів набрав 

перший проєкт комуністів, він буде направлений російському президентові негайно. 

*** 

Donetsk y Lugansk: los focos de la crisis en Ucrania = [Донецьк і Луганськ: вогнища 

кризи в Україні] // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 18.02. – Режим доступу : 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/donetsk-y-lugansk-los-focos-de-la-crisis-en-ucrania-

nid18022022/. 

Вже кілька днів на сході України поновилися сутички між Збройними Силами 

України і сепаратистами. Міноборони України повідомило, що «військові 

формування з різних підконтрольних Росії районів Донецька та Луганська здійснили 

понад 40 провокаційних обстрілів позицій Об’єднаних сил та цивільної 

інфраструктури». Зі свого боку, російський уряд подав до ООН звіт, у якому 

стверджує, що українські військові вчиняють «злочини проти людяності» – проти 

жителів східного Донбасу. 

*** 

Crise en Ukraine : un cessez-le-feu de moins en moins respecté dans l’est du pays = 

[Криза в Україні: припинення вогню все менше поважають на сході країни] // Le 

Monde. – Paris, 2022. – 18.02. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/18/joe-biden-se-dit-convaincu-que-

vladimir-poutine-a-decide-d-attaquer-l-ukraine_6114336_3210.html. 

https://www.politika.rs/scc/clanak/499657/Le-Drijan-Priznanje-Donjecka-i-Luganska-napad-bez-oruzja
https://www.politika.rs/scc/clanak/499657/Le-Drijan-Priznanje-Donjecka-i-Luganska-napad-bez-oruzja
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/donetsk-y-lugansk-los-focos-de-la-crisis-en-ucrania-nid18022022/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/donetsk-y-lugansk-los-focos-de-la-crisis-en-ucrania-nid18022022/
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/18/joe-biden-se-dit-convaincu-que-vladimir-poutine-a-decide-d-attaquer-l-ukraine_6114336_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/18/joe-biden-se-dit-convaincu-que-vladimir-poutine-a-decide-d-attaquer-l-ukraine_6114336_3210.html
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ОБСЄ констатувала «різне збільшення» порушень угоди з боку українських 

військових і проросійських сепаратистів. Сполучені Штати звинувачують Росію в 

проведенні «кампанії дестабілізації України» перед вторгненням. Збройні сили 

України, зазначають у своїй заяві, що вони «контролюють ситуацію» і «виконують 

свою місію відбити збройну агресію Росії». Зі свого боку, сепаратисти 

самопроголошеної ДНР, які звинувачують Київ у бажанні повернути свою територію, 

охарактеризували ситуацію як «критичну» та оголосили «загальну мобілізацію», як і 

їхні сусіди на Луганщині. 

*** 

Pro-Russian separatist leader in east Ukraine orders ‘general mobilisation’ as tensions 

rise = [Лідер проросійських сепаратистів на сході України наказує провести «загальну 

мобілізацію» через зростання напруги] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 19.02. – Режим 

доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/world/prorussian-separatist-leader-in-east-

ukraine-orders-general-mobilisation-as-tensions-rise/news-

story/a18ea70ae741df83a00baf310394d479. 

Лідер, так званої, Донецької народної республіки на сході України заявив, що 

запровадив загальну мобілізацію, побоюючись розростання війни в Україні. Франція 

та Німеччина закликали Росію використати свій вплив на повстанців на сході 

України, щоб «заохочувати стриманість і сприяти деескалації». 

*** 

Ágoston, Zoltán. A szeparatisták már támadnak, Joe Biden meg van győződve a 

háborúról = [Сепаратисти вже атакують, Джо Байден переконаний у війні] / Z. Ágoston // 

Nepszava. – Budapest, 2022. – 19.02. – Режим доступу : https://www.nepszava.hu/3147149_a-

szeparatistak-mar-mozgositanak-joe-biden-meg-van-gyozodve-a-haborurol. 

Ситуація починає переростати у війну на кордонах самопроголошених 

Донецької та Луганської народних республік. Їх очільники Д. Пушилін та Л. Пасічник 

підписали укази про проведення загальної мобілізації. Сепаратисти вже евакуювали 

понад 6000 осіб, у тому числі 2400 дітей зі сходу України до Росії. Президент Росії 

закликав Україну домовитися із сепаратистами щодо політичних, військових, 

економічних та гуманітарних заходів щодо припинення конфлікту. 

*** 

Ukraine rebel leaders say evacuating civilians to Russia = [Лідери українських 

повстанців заявили про евакуацію мирних жителів до Росії] // The News. – Islamabad, 

2022. – 19.02. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/934749-ukraine-rebel-

leaders-say-evacuating-civilians-to-russia. 

Лідери сепаратистів у самопроголошених республіках на сході України 

заявили, що повстанська влада почне евакуацію мирних жителів до Росії, оскільки 

побоювання щодо великомасштабного конфлікту наростають. В районах Донецька та 

Луганська, які утримують повстанці, лідери сепаратистів звинуватили Київ у 

плануванні наступу, а урядові сили у скоєнні диверсій, які держсекретар США Е. 

Блінкен назвав стратегією «створення хибних провокацій». 

*** 

https://www.heraldsun.com.au/news/world/prorussian-separatist-leader-in-east-ukraine-orders-general-mobilisation-as-tensions-rise/news-story/a18ea70ae741df83a00baf310394d479
https://www.heraldsun.com.au/news/world/prorussian-separatist-leader-in-east-ukraine-orders-general-mobilisation-as-tensions-rise/news-story/a18ea70ae741df83a00baf310394d479
https://www.heraldsun.com.au/news/world/prorussian-separatist-leader-in-east-ukraine-orders-general-mobilisation-as-tensions-rise/news-story/a18ea70ae741df83a00baf310394d479
https://www.nepszava.hu/3147149_a-szeparatistak-mar-mozgositanak-joe-biden-meg-van-gyozodve-a-haborurol
https://www.nepszava.hu/3147149_a-szeparatistak-mar-mozgositanak-joe-biden-meg-van-gyozodve-a-haborurol
https://www.thenews.com.pk/print/934749-ukraine-rebel-leaders-say-evacuating-civilians-to-russia
https://www.thenews.com.pk/print/934749-ukraine-rebel-leaders-say-evacuating-civilians-to-russia
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Украјинска војска тврди да су руске снаге напале сопствене положаје = 

[Українська армія стверджує, що російські війська атакували їхні власні позиції] // 

Политика. – Belgrad, 2022. – 19.02. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/499940/Ukrajinska-vojska-tvrdi-da-su-ruske-snage-napale-

sopstvene-polozaje. 

Згілно з повідомденням пресслужби Оперативно-тактичного угруповання 

«Схід», задля звинувачення Збройних сил України у використанні важкого озброєння, 

російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по власних позиціях в районі 

населеного пункту Пікузи на Донеччині. 

*** 

Lietuvos politikai smerkia Rusijos sprendimą pripažinti Donecko ir Luhanso 

nepriklausomybę = [Литовські політики засуджують рішення Росії визнати незалежність 

Донецька та Луганська ] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 21.02. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/21/news/lietuvos-politikai-smerkia-

rusijos-sprendima-pripazinti-donecko-ir-luhanso-nepriklausomybe-22452941. 

Литовські політики засуджують рішення Росії визнати незалежність 

самопроголошених ДНР і ЛНР та стверджують, що Захід має запровадити жорсткі 

санкції проти Росії. Президент Ґ. Науседа заявив, що рішення Росії визнати 

незалежність сепаратистських «народних республік» є грубим порушенням 

міжнародного права. Міністр закордонних справ Ґ. Ландсбергіс заявив, що це 

свідчить про повне нехтування міжнародним правом і Статутом ООН. Прем’єр-

міністр І. Шимоніте каже, що рішення Росії визнати незалежність самопроголошених 

ДНР та ЛНР може здатися сюрреалістичним для демократичного світу, але відповідь 

Заходу буде важливою для майбутніх поколінь. 

*** 

България не е изнасяла оръжие за Украйна, увери Нинова = [Болгарія не 

експортувала зброю в Україну, запевнила Нінова] // Дневник. – Sofia, 2022. – 21.02. – 

Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/02/21/4314632_bulgariia_ne_e_iznasiala_orujie_za_uk

raina_uveri_ninova/. 

Міністерка економіки та промисловості Болгарії К. Нінова заявила, що 

Болгарія не експортувала в Україну зброю, товари та технології подвійного 

призначення. Приводом для заяви міністерки стала інформація в російських 

державних інформаційних агентствах з посиланням на речника «Народної міліції» 

про те, що під час обстрілу самопроголошеної сепаратистської Донецької народної 

республіки (ДНР) українська армія застосувала боєприпаси болгарського 

виробництва. 

*** 

Нинова отрече износ на оръжие за Украйна = [Нінова спростувала експорт зброї 

в Україну] // Факти. – Sofia, 2022. – 21.02. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/bulgaria/655176-ninova-otreche-iznos-na-orajie-za-ukraina. 

Віцепрем’єр-міністр, міністр економіки та промисловості Болгарії К. Нінова 

прокоментувала інформацію про те, що Болгарія експортує зброю в Україну. Вона 

заперечила, що українська армія використовувала болгарські боєприпаси під час 

https://www.politika.rs/scc/clanak/499940/Ukrajinska-vojska-tvrdi-da-su-ruske-snage-napale-sopstvene-polozaje
https://www.politika.rs/scc/clanak/499940/Ukrajinska-vojska-tvrdi-da-su-ruske-snage-napale-sopstvene-polozaje
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/21/news/lietuvos-politikai-smerkia-rusijos-sprendima-pripazinti-donecko-ir-luhanso-nepriklausomybe-22452941
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/21/news/lietuvos-politikai-smerkia-rusijos-sprendima-pripazinti-donecko-ir-luhanso-nepriklausomybe-22452941
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/02/21/4314632_bulgariia_ne_e_iznasiala_orujie_za_ukraina_uveri_ninova/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/02/21/4314632_bulgariia_ne_e_iznasiala_orujie_za_ukraina_uveri_ninova/
https://fakti.bg/bulgaria/655176-ninova-otreche-iznos-na-orajie-za-ukraina
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обстрілу самопроголошеної ДНР. К. Нінова пояснила, що органом, який видає 

дозволи на торгівлю зброєю, є Міжвідомча комісія з експортного контролю та 

розповсюдження зброї масового знищення при Мінекономіки, яка не видала жодного 

дозволу на експорт зброї в Україну. 

*** 

Grealish, Sarah. Why Russia wants to invade Ukraine = [Чому Росія хоче 

вторгнутися в Україну] / S. Grealish // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 22.02. – Режим 

доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/world/why-russia-wants-to-invade-

ukraine/news-story/1a511d3da687013e58b217f0b101d6ad. 

Західні військові експерти побоюються, що президент Росії В. Путін може 

розпочати повномасштабне вторгнення, щоб захопити східну територію України. В. 

Путін офіційно визнав дві проросійські, захоплені сепаратистами українські території, 

визнавши їх незалежними регіонами, а Кремль наказав ввести війська в регіон для 

виконання «миротворчих функцій». 

*** 

G. Landsbergis: nėra jokių indikacijų, kad Rusija tuo apsiribos, kariuomenė juda 

pirmyn = [Ґ. Ландсбергіс: Немає жодних ознак того, що Росія зупиниться на цьому, 

військові рухаються вперед] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 22.02. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/22/news/g-landsbergis-nera-jokiu-

indikaciju-kad-rusija-tuo-apsiribos-kariuomene-juda-pirmyn-22459416. 

Міністр закордонних справ Литви Ґ. Ландсбергіс зазначив, що в Парижі 

збирається Надзвичайна рада міністрів МЗС через визнання Росією 

самопроголошених ЛНР та ДНР і введення туди російської армії. За його словами, 

немає жодних ознак того, що Росія на цьому зупиниться. Міністр наголосив, що з 

попередніх переговорів з міністрами закордонних справ інших країн ЄС зрозуміло, 

що висловлена позиція Литви щодо схвалення санкцій проти Росії виглядає набагато 

більшою. 

*** 

Shuster, Simon. Putin’s Moves Toward War in Ukraine Show How Dangerous He Has 

Become = [Кроки Путіна до війни в Україні показують, наскільки він став небезпечним] 

/ S. Shuster // Time. – New York, 2022. – 22.02. – Режим доступу : 

https://time.com/6150002/russia-ukraine-vladimir-putin-war/. 

Репортер журналу «Tіме» С. Шустер пише, що в третій і четвертій статтях 

Договору про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу з, так званими, «ДНР» та «ЛНР» 

записано, що Росія ставитиметься до безпеки обох регіонів та їх кордонів як до своєї 

власної та використовуватиме всі засоби для їхнього захисту. Таким чином, будь-яке 

порушення цих кордонів, реальне чи інсценоване, може дати В. Путіну формальний 

привід для нападу на решту України. Автор вважає, що у формулюваннях цих 

документів втрачено одну важливу деталь: які межі мав на увазі В. Путін. 

*** 

Crespo, María. Donetsk y Lugansk, la zona cero de la crisis entre Rusia y Ucrania = 

[Донецьк і Луганськ, як епіцентр кризи між Росією та Україною] / M. Crespo // El 

https://www.heraldsun.com.au/news/world/why-russia-wants-to-invade-ukraine/news-story/1a511d3da687013e58b217f0b101d6ad
https://www.heraldsun.com.au/news/world/why-russia-wants-to-invade-ukraine/news-story/1a511d3da687013e58b217f0b101d6ad
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/22/news/g-landsbergis-nera-jokiu-indikaciju-kad-rusija-tuo-apsiribos-kariuomene-juda-pirmyn-22459416
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/22/news/g-landsbergis-nera-jokiu-indikaciju-kad-rusija-tuo-apsiribos-kariuomene-juda-pirmyn-22459416
https://time.com/6150002/russia-ukraine-vladimir-putin-war/
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Mundo. – Madrid, 2022. – 23.02. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/23/6214f3dbfdddffa34b8b45d1.html. 

Шахтарський регіон Донбасу з проросійською більшістю, де протистояння 

триває з 2014 р., знаходиться в центрі уваги всього світу. Визнання Володимиром 

Путіним незалежності самопроголошених ДНР і ЛНР залишає відкритою арену війни. 

У ментальності В. Путіна настільки вкорінена ностальгійна ідея імперської Росії, в 

якій не було незалежної України, що російський лідер постійно нагадує, що сусідня 

країна «є невід’ємною частиною нашої історії, нашої культури та нашого простору». 

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ  

Moore, Mark. Boris Johnson warns Russian invasion of Ukraine ‘clear and present 

danger’ = [Борис Джонсон попередив, що російське вторгнення в Україну є «явною 

нинішньою небезпекою»] / М. Moore // New York Post. – New York, 2022. – 01.02. – Режим 

доступу : https://nypost.com/2022/02/01/boris-johnson-arrives-in-ukraine-to-seal-pact-

against-russia/. 

Прем’єр-міністр Великобританії Б. Джонсон відвідав Україну. Він провів 

пресконференцію разом із Президентом України В. Зеленським. Британський 

прем’єр-міністр звинуватив президента Росії в спробі підірвати європейський порядок 

після холодної війни і наполягав на тому, що Захід готовий запровадити санкції «в 

той момент, коли перший російський військовий перетне територію України». 

*** 

Herszenhorn, David M. Ukraine urges EU to publish draft Russia sanctions = 

[Україна закликає ЄС оприлюднити проєкт санкцій проти Росії] / D. M. Herszenhorn // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 02.02. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/ukraine-urge-eu-publish-draft-russia-sanctions/. 

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, настав час 

Заходу показати свої карти та оприлюднити заплановані санкції проти Росії. На 

пресконференції для іноземних ЗМІ Д. Кулеба закликав ЄС та його країни-члени 

доопрацювати пакет санкцій та оприлюднити його, щоб президент Росії Володимир 

Путін зрозумів, що Захід не блефує щодо того, як він відповість на військовий напад 

на Україну. Хоча деякі деталі потенційних санкцій були описані чиновниками на 

брифінгах, ЄС, США та інші західні союзники не хотіли оприлюднювати повний 

пакет, вважаючи за краще, щоб В. Путін здогадувався про деталі, даючи їм 

можливість коригувати свою відповідь в залежності від військових кроків Росії. 

*** 

Sattar, Abdul. Employing the Yalta model = [За ялтинською моделлю] / А. Sattar // 

The News. – Istamabad, 2022. – 02.02. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/930031-employing-the-yalta-model. 

США склали список осіб, які можуть зазнати санкцій у випадку, якщо 

президент В. Путін вирішить вторгнутися в Україну. Лондон, який завжди стояв за 

Вашингтоном під час багатьох воєн, конфліктів і криз, також планує санкції проти 

Москви. Міністерка закордонних справ Великобританії Л. Трасс оголосила про новий 

закон для розширення режиму санкцій Великобританії у разі «російської агресії» 

проти України. 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/23/6214f3dbfdddffa34b8b45d1.html
https://nypost.com/2022/02/01/boris-johnson-arrives-in-ukraine-to-seal-pact-against-russia/
https://nypost.com/2022/02/01/boris-johnson-arrives-in-ukraine-to-seal-pact-against-russia/
https://www.politico.eu/article/ukraine-urge-eu-publish-draft-russia-sanctions/
https://www.thenews.com.pk/print/930031-employing-the-yalta-model
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*** 

Japan’s sanctions over Ukraine counterproductive, says Russian envoy = [Санкції 

Японії щодо Росії є контрпродуктивними, вважає російський посол] // JapanТoday. – 

Tokyo, 2022. – 03.02. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/politics/Japan’s-

sanctions-over-Ukraine-counterproductive-says-Russian-envoy. 

Посол Росії в Японії М. Галузін на пресконференції в Клубі іноземних 

кореспондентів Японії попередив, що плани Японії вжити каральних заходів проти 

Росії у разі військової агресії в Україні, будуть «контрпродуктивними». Зауваження 

посла прозвучали після того, як прем’єр-міністр Японії Ф. Кісіда пообіцяв під час 

віртуального саміту з президентом США Д. Байденом вжити рішучих заходів у 

відповідь на будь-який напад на Україну з боку Росії. 

*** 

MacCharles, Tonda. ‘‘Threat is real’’ of Russian forces invading Ukraine, MPs told = 

[«Загроза вторгнення російських військ в Україну є реальною»,- заявили депутати] / T. 

MacCharles // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 03.02. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/04/a-hopeful-sign-despite-russian-

warning-ukraine-talks-go-on.html. 

Канада готова відповісти на дії Росії в Україні економічними санкціями проти 

окремих осіб та російської держави. Міністр закордонних справ М. Джолі заявила, що 

Канада ввела санкції щодо 440 російських фізичних та юридичних осіб з того часу, як 

Росія вперше вторглася в Україну та захопила Кримський півострів у 2014 р. Офіційні 

особи заявили, що ці санкції є найбільш «жорсткими», вжитими західними 

союзниками. 

*** 

Kaufmann, Stephan. «Die Mutter aller Sanktionen» = [«Мати всіх санкцій» ] / S. 

Kaufmann // Neues Deutschland. – Berlin, 2022. – 04.02. – Режим доступу : https://www.nd-

aktuell.de/artikel/1161054.ukraine-konflikt-die-mutter-aller-sanktionen.html?sstr=ukraine. 

За словами автора, у конфлікті України з Росією основні сили НАТО готують 

економічні санкції як перше поле бою. У своїх планах завдати шкоди російській 

економіці Захід починає зі сфер, в яких він домінує: технологічний та фінансовий 

капітал. Проте, за словами автора, найсильнішою економічною зброєю Заходу є його 

домінування на світовому фінансовому ринку, тобто на обробці глобальних 

платіжних операцій, а також на світовому ринку кредитів і фінансових інвестицій. На 

думку автора, поки що два «ядерних варіанти», які США та Європа могли б 

використати проти Росії, залишаються виключеними. 

*** 

Boffey, Daniel. Von der Leyen warns Russia of gas pipeline sanctions over Ukraine = 

[Фон дер Ляєн попередила Росію про санкції щодо газопроводу проти України] / D. 

Boffey // The Guardian. – London, 2022. – 04.02. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/feb/04/von-der-leyen-warns-russia-of-gas-pipeline-

sanctions-over-ukraine-nord-stream-2. 

Як заявила президентка Єврокомісії У. фон дер Ляєн, газогін «Північний потік-

2» стане частиною пакету санкцій, які введуть у разі вторгнення Росії в Україну. 

https://japantoday.com/category/politics/Japan's-sanctions-over-Ukraine-counterproductive-says-Russian-envoy
https://japantoday.com/category/politics/Japan's-sanctions-over-Ukraine-counterproductive-says-Russian-envoy
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/04/a-hopeful-sign-despite-russian-warning-ukraine-talks-go-on.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/04/a-hopeful-sign-despite-russian-warning-ukraine-talks-go-on.html
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1161054.ukraine-konflikt-die-mutter-aller-sanktionen.html?sstr=ukraine
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1161054.ukraine-konflikt-die-mutter-aller-sanktionen.html?sstr=ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/04/von-der-leyen-warns-russia-of-gas-pipeline-sanctions-over-ukraine-nord-stream-2
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/04/von-der-leyen-warns-russia-of-gas-pipeline-sanctions-over-ukraine-nord-stream-2
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Президент додала, що майбутнє газопроводу, який ще не отримав схвалення 

регуляторів у Берліні чи Брюсселі, залежатиме «від поведінки Росії». 

*** 

Burrows, Mathew. The Costs of War With Russia = [Ціни війни з Росією] / М. 

Burrows // The National Interest. – Washington, 2022. – 04.02. – Режим доступу : 

https://nationalinterest.org/feature/costs-war-russia-200266. 

Як стверджує директор Ініціативи стратегічного передбачення Атлантичної 

ради М. Берроуз, адміністрація Д. Байдена має розглянути довгострокові наслідки для 

США та їх союзників. Деякі аналітика попереджають про ескалацію Третьої світової 

війни, а також про неефективність санкцій проти президента Росії В. Путіна. 

Аналітик вважає, що оскільки нова холодна війна можлива, ескалація кризи в Україні 

може укріпити появу роздвоєного світу і висловив думку, що В. Путін попросить про 

допомогу Китай, щоб мінімізувати вплив західних санкцій. 

*** 

Емот, Робърт. Сложната задача на ЕС да се споразумее за санкции срещу Русия = 

[Складне завдання ЄС узгодити санкції проти Росії] / Р. Емот // Дневник. – Sofia, 2022. – 

04.02. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/analizi/2022/02/04/4308482_slojnata_zadacha_na_es_da_se_sporazu

mee_sa_sankcii/. 

ЄС заявив, що готовий накласти «масові» економічні санкції проти Росії, якщо 

вона вторгнеться в Україну, але чиновники і дипломати кажуть, що загроза залежить 

від складних переговорів з 27 країнами-членами, які ще далекі від завершення. На 

їхню думку, вторгнення ймовірно, буде надто швидким для переговорників з ЄС, які 

все ще намагаються знайти пакет заходів, з якими погодяться всі країни-члени. 

*** 

U.S. urges Japan to consider sanctions on Russia if Ukraine invaded = [США 

закликають Японію розглянути питання про санкції проти Росії у разі вторгнення в 

Україну] // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 06.02. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/u.s.-urges-japan-to-consider-sanctions-on-russia-if-

ukraine-invaded. 

Сполучені Штати закликали Японію розглянути питання щодо запровадження 

економічних санкцій проти Москви у разі вторгнення російських військ в Україну. 

Японія, однак, відклала свою відповідь на запит США, побоюючись можливих 

наслідків для відносин з Росією та двосторонніх питань, включаючи давню 

територіальну суперечку про суверенітет групи островів, що лежать біля 

найпівнічнішого головного острова Японії Хоккайдо. 

*** 

Изолирането на Русия от SWIFT остава извън санкциите срещу финансовия 

сектор = [Ізоляція Росії від SWIFT залишається поза санкціями проти фінансового 

сектора] // Дневник. – Sofia, 2022. – 12.02. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/12/4311624_izoliraneto_na_rusiia_ot_swift_ostava_izvu

n_sankciite/. 

https://nationalinterest.org/feature/costs-war-russia-200266
https://www.dnevnik.bg/analizi/2022/02/04/4308482_slojnata_zadacha_na_es_da_se_sporazumee_sa_sankcii/
https://www.dnevnik.bg/analizi/2022/02/04/4308482_slojnata_zadacha_na_es_da_se_sporazumee_sa_sankcii/
https://japantoday.com/category/politics/u.s.-urges-japan-to-consider-sanctions-on-russia-if-ukraine-invaded
https://japantoday.com/category/politics/u.s.-urges-japan-to-consider-sanctions-on-russia-if-ukraine-invaded
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/12/4311624_izoliraneto_na_rusiia_ot_swift_ostava_izvun_sankciite/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/12/4311624_izoliraneto_na_rusiia_ot_swift_ostava_izvun_sankciite/
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Американські та європейські чиновники завершують розробку великого пакету 

санкцій – якщо Росія вторгнеться в Україну, – спрямованих проти великих російських 

банків. Але пакет не містить заборони Росії використовувати фінансову систему 

SWIFT. Санкції, що обговорюються, також включали контроль над експортом 

компонентів російського виробництва в секторі технологій та зброї, а також санкції 

проти конкретних російських олігархів. Російські банки, які потрапили під санкції, 

можуть включати державні банки ВТБ та Ощадбанк. 

*** 

Шумов, Тихомир. Шолц заплаши Русия пред Зеленски, днес отива при Путин = 

[О. Шольц погрожував Росії в присутності В. Зеленського, сьогодні він їде до В.Путіна] / 

Т. Шумов // Факти. – Sofia, 2022. – 15.02. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/653300-

sholc-zaplashi-rusia-pred-zelenski-dnes-otiva-pri-putin. 

Канцлер Німеччини О. Шольц відвідав Київ. Після розмови з Президентом 

України В. Зеленським він пригрозив Росії суворими санкціями, якщо вона 

вторгнеться на українську територію. О. Шольц попередив, що санкції матимуть 

серйозні наслідки для подальшого економічного розвитку Росії, але не уточнив, які 

заходи можуть бути вжиті проти Москви. Він також наголосив, що НАТО зберігає 

відкриту політику щодо нових членів, але наразі вступ України до Альянсу не є 

актуальним питанням. 

*** 

Woods, Allan. Russian sanctions package prepared ahead of ‘imminent’ invasion of 

Ukraine = [Пакет санкцій Росії підготували напередодні «неминучого» вторгнення в 

Україну] / A. Woods // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 19.02. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/politics/federal/2022/02/19/russian-sanctions-package-prepared-

ahead-of-imminent-invasion-of-ukraine.html. 

Міністерка закордонних справ Канади М. Жолі, наголошуючи, що загроза 

російського вторгнення в Україну є «реальною та неминучою», заявила, що Канада та 

її союзники завершили введення економічних санкцій, які суворо покарають 

президента В. Путіна та російський народ. Пакет санкцій має намір завдати 

початкового удару конкретним особам, компаніям і секторам російської економіки. 

*** 

Williamson, D. Williamson. There Is No ‘Ukraine Crisis’ = [ «Української кризи» 

немає] / K. D. Williamson // National Review. – New York, 2022. – 20.02. – Режим доступу : 

https://www.nationalreview.com/2022/02/there-is-no-ukraine-crisis/#slide-1. 

В статті для видання співробітник Інституту National Review К. Д. Вільямсон 

пише, що адміністрація Д. Байдена погрожує Москві і особисто В. Путіну – нібито 

безпрецедентними економічними санкціями, якщо Росія вторгнеться в Україну. Автор 

наголошує, що Росія вже вторглася в Україну. К.Д. Вільямсон називає першим 

кроком санкцій – скасування нерезидентських віз для громадян Росії в Сполучених 

Штатах – починаючи зі студентських, адже серед дітей московської еліти 

користується великим попитом на навчання за кордоном. 

*** 

https://fakti.bg/world/653300-sholc-zaplashi-rusia-pred-zelenski-dnes-otiva-pri-putin
https://fakti.bg/world/653300-sholc-zaplashi-rusia-pred-zelenski-dnes-otiva-pri-putin
https://www.thestar.com/politics/federal/2022/02/19/russian-sanctions-package-prepared-ahead-of-imminent-invasion-of-ukraine.html
https://www.thestar.com/politics/federal/2022/02/19/russian-sanctions-package-prepared-ahead-of-imminent-invasion-of-ukraine.html
https://www.nationalreview.com/2022/02/there-is-no-ukraine-crisis/#slide-1
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Dreisbach, Sofia. Wo beginnt für Biden die Invasion? = [З чого починається 

вторгнення для Байдена? ] / S. Dreisbach // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 

2022. – 22.02. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russland-

sanktionen-der-usa-wo-beginnt-fuer-biden-die-invasion-17823719.html. 

Після заяви президента Росії В. Путіна про те, що він визнає самопроголошені 

ЛНР та ДНР незалежними державами, Білий дім відреагував блискавично. У заяві 

прессекретарки США Д. Псакі сказано, що такий крок росіян передбачався і 

президент Д. Байден ввів санкції указом. Санкції націлені на будь-кого, хто 

займається бізнесом або торгівлею в двох сепаратистських районах або з ними. За 

словами Д. Псакі, послідують подальші заходи, які були підготовлені разом із 

союзниками у разі чергового вторгнення Росії в Україну. 

*** 

Magyarország is megszavazta, egyhangúlag döntött szankciókról az EU 

Oroszországgal szemben = [Угорщина також одноголосно проголосувала за ухвалення 

рішення щодо санкцій ЄС проти Росії] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 22.02. – Режим 

доступу : https://www.nepszava.hu/3147452_eu-szankcio-magyarorszagoroszorszag-ukrajna-

szavazas. 

Держави-члени ЄС домовилися про нові санкції проти Росії у відповідь на 

визнання Росією незалежності проросійських територій. Угорщина дещо вагалася із 

запровадженням санкцій, але проголосувала за ухвалення спільних дій. 

*** 

Davidson, Kate. U.S. imposes sanctions on Russian banks, sovereign debt and elites 

after Ukraine invasion = [США запровадили санкції проти російських банків, 

суверенного боргу та еліти після вторгнення в Україну] / K. Davidson // POLITICO. – 

Brussels, 2022. – 22.02. – Режим доступу : https://www.politico.com/news/2022/02/22/u-s-

sanctions-russia-ukraine-invasion-00010733. 

Президент США Джо Байден оголосив про низку нових санкцій проти Росії, 

які, за його словами, відрізають її уряд від західного фінансування та покарають 

еліти, які користуються корумпованою політикою Кремля, після того, як президент 

Росії Володимир Путін наказав ввести війська до самопроголошених республік 

Луганської та Донецької областей на сході України. Д. Байден додав, що «ці дії були 

тісно узгоджені з союзниками та партнерами, і ми продовжимо нарощувати санкції, 

якщо Росія продовжить загострення», назвавши кроки В. Путіна «початком 

російського вторгнення в Україну». Останній пакет вводить санкції проти двох 

великих російських банків і суверенного боргу країни, що означає, що вона більше не 

зможе залучати гроші із Заходу і торгувати новими боргами на ринках США або 

Європи. 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ  

Rostoványi, András. Az európaiak rohannának segíteni, ha Oroszország támad, a 

lengyelek nem félnek a bosszútól sem = [Європейці кинуться на допомогу, якщо Росія 

нападе] / A. Rostoványi // Nepszava. – Budapest, 2022. – 09.02. – Режим доступу : 

https://www.nepszava.hu/3145863_felmeres-europa-oroszorszag-ukrajna-haboru. 

Європейська рада з міжнародних відносин (ECFR) провела 

загальноєвропейське опитування. За словами директора ECFR М. Леонарда, дані 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russland-sanktionen-der-usa-wo-beginnt-fuer-biden-die-invasion-17823719.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russland-sanktionen-der-usa-wo-beginnt-fuer-biden-die-invasion-17823719.html
https://www.nepszava.hu/3147452_eu-szankcio-magyarorszagoroszorszag-ukrajna-szavazas
https://www.nepszava.hu/3147452_eu-szankcio-magyarorszagoroszorszag-ukrajna-szavazas
https://www.politico.com/news/2022/02/22/u-s-sanctions-russia-ukraine-invasion-00010733
https://www.politico.com/news/2022/02/22/u-s-sanctions-russia-ukraine-invasion-00010733
https://www.nepszava.hu/3145863_felmeres-europa-oroszorszag-ukrajna-haboru
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опитування показують єдність громадян ЄС. Громадська думка ЄС розглядає 

напруженість у війні через російські війська на кордоні з Україною як європейську 

проблему. Це суттєва зміна порівняно з 2014 р., коли населення ЄС сприймало 

українську кризу скоріше як віддалену кризу, і відповідно лідери ЄС запровадили 

проти Москви м’які санкції за окупацію та анексію Криму. 

*** 

Henley, Jon. Most Europeans want to stand with Kyiv against Moscow, poll suggests = 

[Опитування свідчать: більшість європейців хочуть допомогти Києву в протистоянні 

Москві] / J. Henley // The Guardian. – London, 2022. – 09.02. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/feb/09/most-europeans-want-to-stand-with-kyiv-

against-moscow-poll-suggests. 

Згідно з опитуванням, проведеним у семи країнах, що становить дві третини 

населення ЄС, більшість у Європі вважають, що Росія вторгнеться в Україну в 2022 р. 

і що і НАТО, і ЄС повинні підтримувати Україну. Європейські громадяни єдині: вони 

погоджуються, що В. Путін може продовжити військові дії, і що Європа разом зі 

своїми партнерами по НАТО має прийти на допомогу Україні. 

*** 

de La Baume, Maïa. Von der Leyen: On Ukraine, EU is hopeful but ‘prepared for the 

worst’ = [У. фон дер Ляєн: Щодо України, ЄС має надію, але «готовий до гіршого»] / M. 

de La Baume // POLITICO. – Brussels, 2022. – 16.02. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/ursula-von-der-leyen-eu-hopeful-but-prepared-for-worst-

ukraine/. 

Високопоставлені чиновники ЄС обговорили проблему щодо України з 

депутатами у Страсбурзі. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 

заявила, що Європа «сподівається на краще», але «готується до гіршого», оскільки 

Росія залишається готовою до нападу на Україну. У. фон дер Ляєн наголосила, що «це 

криза, яку створила Москва». У. фон дер Ляєн виступила через день після того, як 

президент Росії Володимир Путін заявив, що його військові вирішили «частково 

відвести» частину військових, зібраних на кордоні України. Вона назвала крок В. 

Путіна «знаками надії» у конфлікті з Україною, але закликала ЄС «залишатися 

пильними». Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає 

конкретних доказів того, що Росія відводить своє найбільш загрозливе важке 

озброєння від українського крдону. 

*** 

Gijs, Camille. Europeans overwhelmingly in favor of defending Ukraine: Poll = 

[Європейці переважно виступають за захист України: опитування] / C. Gijs // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 16.02. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/european-favor-defense-ukraine-diplomacy-poll/. 

Згідно з опитуванням Euroskopia, більшість європейців у восьми країнах 

стверджують, що ЄС має захищати Україну у разі нападу з боку Росії, причому 

більшість виступає за обмеження захисту дипломатичними діями. Опитування, 

проведене серед 8 тис. респондентів у восьми країнах, показує, що близько 74 % 

респондентів вважають, що ЄС має захищати Україну у разі нападу Росії: 47 % 

респондентів вважають, що він повинен використовувати лише дипломатичні дії, 20 

https://www.theguardian.com/world/2022/feb/09/most-europeans-want-to-stand-with-kyiv-against-moscow-poll-suggests
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/09/most-europeans-want-to-stand-with-kyiv-against-moscow-poll-suggests
https://www.politico.eu/article/ursula-von-der-leyen-eu-hopeful-but-prepared-for-worst-ukraine/
https://www.politico.eu/article/ursula-von-der-leyen-eu-hopeful-but-prepared-for-worst-ukraine/
https://www.politico.eu/article/european-favor-defense-ukraine-diplomacy-poll/
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% кажуть, що ЄС має подумати про оборонні військові дії, якщо це необхідно, і 7 % 

кажуть, що навіть зважити військове втручання проти Росії. Найбільше підтримують 

захист України респонденти в Португалії (78 %). Португальські респонденти також 

найбільше підтримують військовий варіант. Серед опитаних країн Греція має 

найбільший відсоток тих, хто активно не підтримує захист України. Опитування 

Euroskopia проводилося з 31 січня по 13 лютого за вибіркою з 1000 громадян у кожній 

із восьми країн, включаючи Італію, Польщу, Грецію, Німеччину, Нідерланди, 

Францію, Португалію та Іспанію. 

*** 

Kovanda, Lukáš. Chřestění zbraněmi na Ukrajině zaplatíme všichni. Porostou ceny 

energií = [Ми всі заплатимо за брязкання зброєю в Україні. Ціни на енергоносії зростуть 

] / L. Kovanda // Reflex. – Praha, 2022. – 22.02. – Режим доступу : 

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/111796/chresteni-zbranemi-na-ukrajine-zaplatime-

vsichni-porostou-ceny-energii.html. 

За словами автора, ескалація конфлікту між Україною та Росією не буде 

безкоштовною для звичайного громадянина Чехії, оплатиться за кілька місяців у 

вигляді ще більшого рахунку за газ чи електроенергію. І з кожним днем зростання 

напруженості між сторонами та можливе вторгнення України в Росію, а також 

рекордно виснажені резервуари в ЄС підвищують ціну на газ на старому континенті. 

КІБЕРТЕРОРИЗМ 

Cyberatak na Ukrainę. Nie działają strony MON, problem z usługami bankowymi = 

[Кібератака на Україну. Не працюють сайти Міноборони, проблема з банківськими 

послугами] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 15.02. – Режим доступу : 

https://dorzeczy.pl/swiat/263971/cyberatak-na-ukraine-zaatakowano-strony-mon-oraz-

banki.html. 

Була здійснена чергова кібератака на сайти Міністерства оборони України та 

державних банків Ощадбанк і Приват. У соцмережах з’явилася інформація, що 

українці почали масово перевіряти, чи мають вони доступ до фінансових послуг. 

Відомо, що клієнти Ощадбанку та Приватбанку мали проблеми з використанням 

мобільних додатків та карткових платежів. 

*** 

Kurmanau, Yuras. Cyberattacks knock out sites of Ukrainian army, major banks = 

[Кібератаки вивели з ладу сайти української армії, великих банків] / Y. Kurmanau // 

Japan Today. – Tokyo, 2022. – 16.02. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/cyberattack-hits-ukrainian-government-sites-major-

banks. 

За повідомленнями української влади, в результаті серії кібератак вебсайти 

української армії, Міністерства оборони і великих банків були відключені. 

Представник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки 

Міністерства інформації України В. Жора повідомив, що атака не вплинула на зв’язок 

українських Збройних сил. 

*** 

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/111796/chresteni-zbranemi-na-ukrajine-zaplatime-vsichni-porostou-ceny-energii.html
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/111796/chresteni-zbranemi-na-ukrajine-zaplatime-vsichni-porostou-ceny-energii.html
https://dorzeczy.pl/swiat/263971/cyberatak-na-ukraine-zaatakowano-strony-mon-oraz-banki.html
https://dorzeczy.pl/swiat/263971/cyberatak-na-ukraine-zaatakowano-strony-mon-oraz-banki.html
https://japantoday.com/category/world/cyberattack-hits-ukrainian-government-sites-major-banks
https://japantoday.com/category/world/cyberattack-hits-ukrainian-government-sites-major-banks
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Beyaz Saray, Rusya’yı siber saldırılardan sorumlu tuttu = [Білий дім звинуватив 

Росію в кібератаках] // Lietuvos rytas. – Istanbul, 2022. – 19.02. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/beyaz-saray-rusyayi-siber-saldirilardan-sorumlu-tuttu-haber-

1691676/. 

В заяві заступниці радника з національної безпеки США Е. Нойбергер 

заначено, що російські хакери стоять за низкою останніх кібератак типу DDoS, які 

ненадовго паралізували українські банківські та урядові вебсторінки. Представниця 

Білого дому також не виключила, що РФ може використати ці кібернапади, зокрема 

для підготовки можливого вторгнення до України. 

МІЖНАРОДНА ВІЙСЬКОВА СПІВПРАЦЯ  

Müller-Vogg, Hugo. 5000 deutsche Helme gegen Putin: Lambrechts Lieferung ist eine 

Blamage für unser Land = [5000 німецьких шоломів проти Путіна: поставка Ламбрехт – 

ганьба для нашої країни ] / H. Müller-Vogg // Focus. – Berlin, 2022. – 01.02. – Режим 

доступу : https://www.focus.de/politik/kommentar-von-hugo-mueller-vogg-lambrecht-

knausert-bei-helm-lieferung-an-ukraine-was-fuer-eine-blamage_id_44204751.html. 

Україна попросила для свого захисту від нападу Росії уряд Німеччини надати 

100 тис. шоломів і захисних жилетів. Міністерка оборони Німеччини К. Ламбрехт 

надіслала 5 тис. шоломів, назвавши пожертвування «дуже чітким сигналом» Києву. За 

словами автора, «по суті це знущання над українцями, поки інші західні країни 

підтримують осаджену Україну поставками зброї, світлофорна коаліція тримається за 

формулювання коаліційної угоди, згідно з якою Німеччина не посилає зброю в 

кризові райони». 

*** 

Gutschker, Thomas. Nicht einmal die Niederlande stehen noch an Berlins Seite = 

[Навіть Нідерланди не на боці Берліна ] / T. Gutschker // Frankfurter Аlgemeine. – 

Frankfurt am Main, 2022. – 01.02. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/waffenlieferungen-an-die-ukraine-mark-rutte-aendert-

seinen-kurs-17770516.html. 

Прем’єр-міністр Нідерландів М. Рютте зустрівся у Києві з Президентом 

України В. Зеленським. Крім теплих слів підтримки, М. Рютте передав Україні 

перелік можливої допомоги Україні в техніці, який надало Міністерство оборони 

Нідерландів. Новий міністр закордонних справ Нідерландів В. Хекстер в парламенті 

під час дебатів щодо України повідомив, що уряд України звернувся до його країни з 

проханням про пряму допомогу в озброєнні і уряд Нідерландів готовий розглянути 

цей запит. 

*** 

Valdība atliek lēmuma par karavīru nosūtīšanu uz Ukrainu izskatīšanu = [Уряд 

відклав рішення про введення військ в Україну ] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīga, 2022. – 

01.02. – Режим доступу : https://nra.lv/latvija/370921-valdiba-atliek-lemuma-par-karaviru-

nosutisanu-uz-ukrainu-izskatisanu.htm. 

Міністерство оборони Латвії підготувало проєкт рішення Сейму про участь 

національних збройних сил Латвії в проведенні Канадою операції ««Unifier» в 

Україні. Планується, що війська будуть відправлені на термін, зазначений у 

https://www.star.com.tr/dunya/beyaz-saray-rusyayi-siber-saldirilardan-sorumlu-tuttu-haber-1691676/
https://www.star.com.tr/dunya/beyaz-saray-rusyayi-siber-saldirilardan-sorumlu-tuttu-haber-1691676/
https://www.focus.de/politik/kommentar-von-hugo-mueller-vogg-lambrecht-knausert-bei-helm-lieferung-an-ukraine-was-fuer-eine-blamage_id_44204751.html
https://www.focus.de/politik/kommentar-von-hugo-mueller-vogg-lambrecht-knausert-bei-helm-lieferung-an-ukraine-was-fuer-eine-blamage_id_44204751.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/waffenlieferungen-an-die-ukraine-mark-rutte-aendert-seinen-kurs-17770516.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/waffenlieferungen-an-die-ukraine-mark-rutte-aendert-seinen-kurs-17770516.html
https://nra.lv/latvija/370921-valdiba-atliek-lemuma-par-karaviru-nosutisanu-uz-ukrainu-izskatisanu.htm
https://nra.lv/latvija/370921-valdiba-atliek-lemuma-par-karaviru-nosutisanu-uz-ukrainu-izskatisanu.htm
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канадському рішенні про операцію. Проєкт рішення Сейму спочатку має розглянути 

уряд. 

*** 

США перевели в підвищену бойову готовність 8,500 військовослужбовців // 

Гомін України. – Торонто, 2022. – 01.02. – Режим доступу : 

http://www.homin.ca/news.php/news/24701/group/6. 

За вказівкою президента США Д. Байдена Пентагон приводить у підвищену 

бойову готовність військовослужбовців, що базуються в США, для потенційного 

розгортання в Європі, щоб заспокоїти союзників на тлі зростання побоювань щодо 

можливого російських військових заходів щодо України. 

*** 

Heusgen fordert Lieferung von Defensivwaffen an Kiew = [Хойсген вимагає 

поставки оборонної зброї до Києва ] // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. 

– 02.02. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/christoph-heusgen-

fuer-lieferung-von-defensivwaffen-an-kiew-17772391.html. 

Майбутній глава Мюнхенської конференції К. Хойсген розкритикував позицію 

Берліна щодо поставок зброї Україні, виступивши за постачання зброї для оборони. 

Традиційне правило в Німеччині полягає в тому, що озброєння не постачається в 

регіони конфлікту. Але, за словами дипломата, треба пам’ятати, що під час Другої 

світової війни німецькі силовики чинили масові вбивства українських євреїв.  

*** 

Isachenkov, Vladimir. Putin offers more talks with West to defuse Ukraine tensions = 

[Путін пропонує більше переговорів із Заходом, щоб розрядити напруженість в Україні] 

/ V. Isachenkov // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 02.02. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/russia-denies-responding-to-us-proposal-on-ukraine-

crisis. 

Продовжуючи дипломатію на високому рівні, прем’єр-міністр Великої Британії 

Б. Джонсон відвідав Київ для проведення запланованих переговорів із Президентом 

України В. Зеленським. Прем’єр-міністр Польщі М. Моравецький, який перебуває з 

візитом в Україні, пообіцяв доставити Україні більше озброєнь, включаючи переносні 

зенітно-ракетні комплекси, безпілотники, міномети та боєприпаси. 

*** 

Ukrainai remti gali būti pasitelktos Lietuvos kibernetinės greitojo reagavimo pajėgos = 

[Литовські сили швидкого реагування можуть бути використані для підтримки 

України ] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 02.02. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/02/news/ukrainai-remti-gali-buti-

pasitelktos-lietuvos-kibernetines-greitojo-reagavimo-pajegos-22254875. 

Як повідомило Містерство національної оборони Литви, відбулася щорічна 

зустріч сил швидкого кібернетичного реагування, ініційованих Литвою. За словами 

заступника міністра, розроблений проєкт з кібербезпеки є визнаним потенціалом у 

спільноті кібербезпеки Європейського Союзу і може бути використаний як 

інструмент підтримки України. 

http://www.homin.ca/news.php/news/24701/group/6
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/christoph-heusgen-fuer-lieferung-von-defensivwaffen-an-kiew-17772391.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/christoph-heusgen-fuer-lieferung-von-defensivwaffen-an-kiew-17772391.html
https://japantoday.com/category/world/russia-denies-responding-to-us-proposal-on-ukraine-crisis
https://japantoday.com/category/world/russia-denies-responding-to-us-proposal-on-ukraine-crisis
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/02/news/ukrainai-remti-gali-buti-pasitelktos-lietuvos-kibernetines-greitojo-reagavimo-pajegos-22254875
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/02/news/ukrainai-remti-gali-buti-pasitelktos-lietuvos-kibernetines-greitojo-reagavimo-pajegos-22254875
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*** 

Kritik görüşme sonrası Zelenskiy’den ilk açıklama = [Перша заява В. Зеленського 

після критичної зустрічі] // Star. – Istanbul, 2022. – 02.02. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/kritik-gorusme-sonrasi-zelenskiyden-ilk-aciklama-haber-

1687181/. 

Прем’єр-міністр Великобританії Б. Джонсон відвідав Київ. В. Зеленський 

провів пресконференцію після зустрічі з прем’єр-міністром Великобританії, під час 

якої зазначив, що Велика Британія надала Україні протитанкові ракети та фінансову 

підтримку для зміцнення ВМС України. 

*** 

Strack-Zimmermann kritisiert „verbale Entgleisungen“ aus Ukraine = [Штрак-

Ціммерман критикує «словесні помилки» з боку України ] // Frankfurter Аlgemeine. – 

Frankfurt am Main, 2022. – 05.02. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/strack-zimmermann-kritisiert-verbale-

entgleisungen-aus-ukraine-17781880.html. 

Голова комітету з оборони в Бундестазі М.-А. Штрак-Ціммерманн закликала 

Україну модерувати дебати щодо поставок зброї і попередила не «плутайте друга і 

ворога». Українська сторона неодноразово вимагала поставок зброї з Німеччини. 

Федеральний уряд відкинув прохання, посилаючись на довгострокове 

співробітництво, коли Німеччина з 2014 р. виділила Україні майже 2 млрд євро – на 

співпрацю з розвитку, а також проєкти військових реформ. 

*** 

Herszenhorn, David M. Ukraine links arms with Turkey, Poland and UK as NATO 

membership remains distant = [Україна отримує озброєння з Туреччини, Польщі та 

Великобританії, а членство в НАТО залишається далеким] / D. M. Herszenhorn // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 05.02. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/nato-

membership-defense-ukraine-turkey-poland-uk/. 

Схиляючись до реальності, що Україна найближчим часом не приєднається до 

НАТО, Київ створює низку менших пактів про безпеку з регіональними військовими 

державами, включаючи Туреччину та Польщу, а також Великобританію, оскільки він 

шукає допомоги проти Росії зараз та на роки вперед. Президент Туреччини Реджеп 

Тайїп Ердоган відправився в українську столицю, щоб надіслати різке повідомлення 

Москві: його країна допоможе розширити постачання в Україну озброєних 

безпілотників дальньої дії Bayraktar – потужної зброї проти Кремля. Зростаюча 

співпраця з Туреччиною є лише одним із елементів ширших зусиль Києва щодо 

створення менших безпекових та політичних пактів, враховуючи, що Україна стоїть 

перед тривалим і невизначеним шляхом до членства в НАТО – якщо це взагалі 

станеться. Країна також працює над тим, щоб закріпити нове партнерство з 

Великобританією та Польщею, про що стало відомо під час зустрічі лідерів трьох 

країн у Києві. 

*** 

Ukrajna már több mint ezer tonna védelmi fegyvert kapott külföldről = [Україна вже 

отримала понад тисячу тонн оборонної зброї з-за кордону] // Magyar Nemzet. – Budapest, 

https://www.star.com.tr/dunya/kritik-gorusme-sonrasi-zelenskiyden-ilk-aciklama-haber-1687181/
https://www.star.com.tr/dunya/kritik-gorusme-sonrasi-zelenskiyden-ilk-aciklama-haber-1687181/
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/strack-zimmermann-kritisiert-verbale-entgleisungen-aus-ukraine-17781880.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/strack-zimmermann-kritisiert-verbale-entgleisungen-aus-ukraine-17781880.html
https://www.politico.eu/article/nato-membership-defense-ukraine-turkey-poland-uk/
https://www.politico.eu/article/nato-membership-defense-ukraine-turkey-poland-uk/
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2022. – 7.02. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/ukrajna-mar-tobb-

mint-ezer-tonna-vedelmi-fegyvert-kapott-kulfoldrol. 

За словами глави МЗС України Д. Кулеби, Україна отримала від іноземних 

партнерів понад тисячу тонн оборонної зброї та військової техніки на суму понад 1,5 

млрд дол. Д. Кулеба додав, що, за останні три місяці українська дипломатія значно 

активізувала свою антикризову діяльність. 

*** 

Löwenstein, Stephan. Ein „zentraleuropäisches Signal“ für Kiew = 

[«Центральноєвропейський сигнал» для Києва ] / S. Löwenstein // Frankfurter Аlgemeine. 

– Frankfurt am Main, 2022. – 09.02. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wien-prag-und-bratislava-schicken-

aussenminister-in-die-ukraine-17789133.html. 

Австрія, Чехія та Словаччина заявили про солідарність та невоєнну підтримку 

України. Вони підкреслили право України обирати партнерів та союзи відповідно до 

своїх побажань. Міністр закордонних справ України Д. Кулеба подякував Чехії за 

постачання 4000 артилерійських снарядів на суму 1,5 млн євро. Він висловив 

розуміння, що Австрія, як нейтральна країна, таких речей робити не може, але 

сподівається на іншу економічну допомогу. 

*** 

Стайков, Анатоли. Украйна иска ПРО системи от САЩ, Русия скочи срещу 

провокацията = [Україна хоче системи протиракетної оборони США, Росія виступила 

проти провокації] / А. Стайков // Факти. – Sofia, 2022. – 09.02. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/world/651818-ukraina-iska-pro-sistemi-ot-sasht-rusia-skochi-sreshtu-

provokaciata. 

Україна запросила у США системи протиракетної оборони THAAD, а Росія 

назвала цей запит провокацією. Заступник міністра закордонних справ Росії С. Рябков 

наголосив, що якщо Вашингтон подумає про такі поставки, то це зменшить шанси на 

політичне вирішення проблеми щодо України. 

*** 

Украина получила международную военную помощь на 1,5 млрд долларов = 

[Україна отримала міжнародну військову допомогу на 1,5 млрд доларів] // Жэньминь 

жибао. – Пекін, 2022. – 10.02. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0210/c31519-9955852.html. 

З початку кризи на кордоні з Росією Україна отримала міжнародну військово-

оборонну допомогу на загальну суму близько 1,5 млрд дол. Прем’єр-міністр країни Д. 

Шмигаль подякував міжнародним партнерам за вагомий внесок у посилення 

обороноздатності української армії. 

*** 

Охримчук, Максим. Канадці відправили Україні літак зі зброєю / М. Охримчук // 

Міст. – Торонто, 2022. – 10.02. – Режим доступу : https://meest-online.com/news/world-

news/kanadtsi-vidpravyly-ukrajini-litak-zi-zbrojeyu/. 

У рамках розширення програми UNIFIER Канада відправила до України літак 

C-177 Globemaster із нелетальним озброєнням і військовими інструкторами. Партія 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/ukrajna-mar-tobb-mint-ezer-tonna-vedelmi-fegyvert-kapott-kulfoldrol
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/ukrajna-mar-tobb-mint-ezer-tonna-vedelmi-fegyvert-kapott-kulfoldrol
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wien-prag-und-bratislava-schicken-aussenminister-in-die-ukraine-17789133.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wien-prag-und-bratislava-schicken-aussenminister-in-die-ukraine-17789133.html
https://fakti.bg/world/651818-ukraina-iska-pro-sistemi-ot-sasht-rusia-skochi-sreshtu-provokaciata
https://fakti.bg/world/651818-ukraina-iska-pro-sistemi-ot-sasht-rusia-skochi-sreshtu-provokaciata
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0210/c31519-9955852.html
https://meest-online.com/news/world-news/kanadtsi-vidpravyly-ukrajini-litak-zi-zbrojeyu/
https://meest-online.com/news/world-news/kanadtsi-vidpravyly-ukrajini-litak-zi-zbrojeyu/
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військової допомоги складається із засобів індивідуального захисту, засобів ведення 

спостереження і розвідувального обладнання. Конкретно йдеться про бронежилети і 

розвантажувальні комплекти, біноклі, лазерні далекоміри, металошукачі й перископи. 

*** 

Sabbagh, Dan. UK troops sent to help train Ukrainian army to leave country = 

[Британські війська, направлені для підготовки українських військових, покинуть 

країну] / D. Sabbagh // The Guardian. – London, 2022. – 12.02. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/uk-news/2022/feb/12/uk-troops-sent-to-help-train-ukrainian-

army-to-leave-country-this-weekend. 

Міністр збройних сил Великобританії Б. Воллес заявив, що британські 

військові, які допомагають у навчанні в Україні, покинуть країну на цих вихідних. 

Міністр зазначив, що особовий склад буде виведений через побоювання щодо 

«нападу без попередження» з боку Росії. 

*** 

Lietuvos perduotas „Stinger“ raketų kompleksas – jau Ukrainoje = [Ракетний 

комплекс Stinger, переданий Литвою, вже в Україні ] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 

13.02. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/13/news/lietuvos-perduotas-stinger-

raketu-kompleksas-jau-ukrainoje-22370696. 

З огляду на зростаючий військовий тиск Росії на Україну та навколо неї країни 

Балтії вирішили відповісти на потреби України та надати додаткову підтримку в 

обороні. За словами прем’єр-міністерки Литви І. Шимоніте, з Литви в Україну вже 

прибули зенітні ракети Stinger. 

*** 

Надтока, Світлана. США передали Державній прикордонній службі України 40 

пікапів / С. Надтока // Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 17.02. – Режим доступу : 

https://meest-online.com/ukraine/events/ssha-peredaly-derzhavnij-prykordonnij-sluzhbi-

ukrajiny-40-pikapiv/. 

Сполучені Штати передали Державній прикордонній службі України 40 пікапів 

для патрулювання важкодоступних прикордонних районів. Ця техніка – частина 

пакета невідкладної допомоги прикордонникам обсягом 20 млн дол. Допомога також 

містить інші транспортні засоби, переносні споруди, засоби радіозв’язку, 

індивідуального захисту, намети й інше обладнання. 

*** 

Horák, Jan. Potřebujeme od vás více zbraní, vzkázal českým firmám náčelník 

ukrajinské armády = [Нам від вас потрібно більше озброєння, – сказав 

головнокомандувач української армії чеським компаніям ] / J. Horák // Aktualne.cz. – 

Praha, 2022. – 18.02. – Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesko-ukrajina-

zbrane/r~8b9f79a28fdb11ec87d40cc47ab5f122/. 

Під час візиту до Чехії головнокомандувач ЗСУ В. Залужний звернувся до 

чеських компанії щодо збільшення закупівлі та експорту зброї в Україну. Він 

підписав угоду з Міноборони Чехії про надання артилерійських боєприпасів. Сторони 

https://www.theguardian.com/uk-news/2022/feb/12/uk-troops-sent-to-help-train-ukrainian-army-to-leave-country-this-weekend
https://www.theguardian.com/uk-news/2022/feb/12/uk-troops-sent-to-help-train-ukrainian-army-to-leave-country-this-weekend
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/13/news/lietuvos-perduotas-stinger-raketu-kompleksas-jau-ukrainoje-22370696
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/13/news/lietuvos-perduotas-stinger-raketu-kompleksas-jau-ukrainoje-22370696
https://meest-online.com/ukraine/events/ssha-peredaly-derzhavnij-prykordonnij-sluzhbi-ukrajiny-40-pikapiv/
https://meest-online.com/ukraine/events/ssha-peredaly-derzhavnij-prykordonnij-sluzhbi-ukrajiny-40-pikapiv/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesko-ukrajina-zbrane/r~8b9f79a28fdb11ec87d40cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesko-ukrajina-zbrane/r~8b9f79a28fdb11ec87d40cc47ab5f122/
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також уклали угоду, яка дозволить українським воїнам лікуватися в Чехії у разі 

поранення під час можливого військового конфлікту. 

*** 

Gutschker, Thomas. Niederlande beschließen Waffenlieferung an Ukraine = 

[Нідерланди вирішили постачати зброю Україні ] / T. Gutschker // Frankfurter 

Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 20.02. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/niederlande-beschliessen-waffenlieferung-an-

ukraine-17820132.html. 

Нідерланди змінили курс, уряд країни вирішив дати позитивну відповідь на 

запит Києва після того, як раніше заблокував закупівлю озброєнь через НАТО. 

Нідерланди безкоштовно постачатимуть Україні зброю для самооборони, що 

знаменує політичний поворот. Зараз Німеччина є єдиним членом альянсу, який не 

бажає допомогти Києву захиститися від російського нападу. Відповідаючи на 

запитання про корекцію курсу Нідерландів, канцлер О. Шольц не побачив причин для 

зміни позиції Німеччини. 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  

Ukrajna százezer katonával növeli a hadserege létszámát = [Україна збільшує свою 

армію на сто тисяч військовослужбовців] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 01.02. – Режим 

доступу : https://www.nepszava.hu/3145090_volodimir-zelenszkij-ukrajna-egyuttmukodes-

egyesult-kiralysag-lengyelorszag. 

Президент України В. Зеленський заявив, що Україна встановить новий формат 

співпраці з Великою Британією та Польщею. У своєму виступі у Верховній Раді 

В. Зеленський також повідомив, що його країна має укласти угоду про вільну 

торгівлю з Туреччиною протягом двох днів. 

*** 

Ukraine: ballet diplomatique pour éviter un conflit armé = [Україна: дипломатичний 

балет, щоб уникнути збройного конфлікту] // L’Obs. – Paris, 2022. – 02.02. – Режим 

доступу : https://www.nouvelobs.com/monde/20220202.AFP6976/ukraine-ballet-

diplomatique-pour-eviter-un-conflit-arme.html#modal-msg. 

Прем’єр-міністр Нідерландів М. Рютте був прийнятий Президентом України 

В. Зеленським у Києві наступного дня після візитів глав урядів Великобританії та 

Польщі. Очікується приїзд в Україну президента Туреччини Р. Т. Ердогана, країна 

якого є постачальником бойових безпілотників в Україну. 

*** 

Gál, Mária. Fokozódik a nyomás, Vlagyimir Putyin megtörte a hallgatást = 

[Посилюючи тиск, Володимир Путін порушив мовчання] / M. Gál // Nepszava. – 

Budapest, 2022. – 02.02. – Режим доступу : https://www.nepszava.hu/3145144_fokozodik-a-

nyomas-vlagyimir-putyin-megtorte-a-hallgatast. 

Прем’єр-міністр Великої Британії Б. Джонсон, який перебуває в Україні з 

робочим візитом, поговорив із Президентом України В. Зеленським. Лондон активно 

підтримує Україну і перед поїздкою Б. Джонсона до Києва його кабінет затвердив 

нове фінансування у розмірі 88 млн фунтів стерлінгів, щоб допомогти Україні 

знизити залежність від російських енергоносіїв. 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/niederlande-beschliessen-waffenlieferung-an-ukraine-17820132.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/niederlande-beschliessen-waffenlieferung-an-ukraine-17820132.html
https://www.nepszava.hu/3145090_volodimir-zelenszkij-ukrajna-egyuttmukodes-egyesult-kiralysag-lengyelorszag
https://www.nepszava.hu/3145090_volodimir-zelenszkij-ukrajna-egyuttmukodes-egyesult-kiralysag-lengyelorszag
https://www.nouvelobs.com/monde/20220202.AFP6976/ukraine-ballet-diplomatique-pour-eviter-un-conflit-arme.html#modal-msg
https://www.nouvelobs.com/monde/20220202.AFP6976/ukraine-ballet-diplomatique-pour-eviter-un-conflit-arme.html#modal-msg
https://www.nepszava.hu/3145144_fokozodik-a-nyomas-vlagyimir-putyin-megtorte-a-hallgatast
https://www.nepszava.hu/3145144_fokozodik-a-nyomas-vlagyimir-putyin-megtorte-a-hallgatast
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*** 

Писана, Наталя. Сподівання на дипломатію та діалог / Н. Писана // Українське 

Слово. – Чикаго, 2022. – 03.02. – Режим доступу : https://www.ukrslovo.net/nota-

bene/108858.html. 

Україну відвідав прем’єр-міністр Великої Британії Б. Джонсон. З Президентом 

України В. Зеленським він обговорив російську ворожу діяльність, що триває, 

включно з нарощуванням військ РФ. Обговорено співпрацю зі зміцнення безпеки й 

обороноздатності України. В. Зеленський наголосив, що наша держава вдячна 

Великій Британії за дієві заходи стримування РФ. 

*** 

Siedenbiedel, Christian. Der Ölpreis steigt weiter – das verheißt nichts Gutes = [Ціна 

на нафту продовжує зростати – це не обіцяє нічого хорошого ] / C. Siedenbiedel // 

Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 04.02. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/finanzen/oelpreis-steigt-weiter-das-verheisst-nichts-gutes-

17778912.html. 

Ціна на нафту продовжує підніматися до нових максимумів, що сприяє 

світовому зростанню цін на енергоносії. Як політичний фактор додається 

напруженість між Україною та Росією. Оскільки Росія є великим виробником сирої 

нафти, нафтотрейдери наразі розраховують з надбавкою за ризик у разі ескалації 

конфлікту. Численні банківські аналітики підвищили свої прогнози щодо розвитку 

цін на нафту і очікують на 2022 р. ціни понад 100 дол. за барель. На ринку нафти 

говорять про «надбавку за ризик» до ціни через кризу в Україні. 

*** 

Polonya ve Gürcistan’dan ortak açıklama: Avrupa’nın güvenliği bizim de 

güvenliğimizdir = [Спільна заява Польщі та Грузії: Безпека Європи – це і наша безпека] 

// Star. – Istanbul, 2022. – 04.02. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/polonya-

ve-gurcistandan-ortak-aciklama-avrupanin-guvenligi-bizim-de-guvenligimizdir-haber-

1687727/. 

Президент Польщі А. Дуда та президентка Грузії С. Зурабішвілі зробили 

спільну заяву щодо напруженості між Росією та Україною. Лідери двох країн провели 

спільну пресконференцію щодо загострення стосунків між Росією та Україною. С. 

Зурабішвілі висловила повну солідарність з Україною і додала, що суверенітет 

України потрібно захищати. А. Дуда додав, що Польща та Грузія близькі до України і 

тому уважно стежать за подіями в Україні та висловив солідарність з країною. 

*** 

Премьер-министр Украины обсудил с главами МИД Австрии, Словакии и Чехии 

ситуацию на границе с РФ = [Прем’єр-міністр України обговорив із главами МЗС 

Австрії, Словаччини та Чехії ситуацію на кордоні з РФ] // Жэньминь жибао. – Пекін, 

2022. – 09.02. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0209/c31519-

9955302.html. 

Прем’єр-міністр України Д. Шмигаль провів у Києві зустріч із главами МЗС 

Австрії, Словаччини та Чехії, щоб обговорити ситуацію на українсько-російському 

кордоні та європейські перспективи України. Д. Шмигаль подякував Австрії, 

https://www.ukrslovo.net/nota-bene/108858.html
https://www.ukrslovo.net/nota-bene/108858.html
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/oelpreis-steigt-weiter-das-verheisst-nichts-gutes-17778912.html
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/oelpreis-steigt-weiter-das-verheisst-nichts-gutes-17778912.html
https://www.star.com.tr/dunya/polonya-ve-gurcistandan-ortak-aciklama-avrupanin-guvenligi-bizim-de-guvenligimizdir-haber-1687727/
https://www.star.com.tr/dunya/polonya-ve-gurcistandan-ortak-aciklama-avrupanin-guvenligi-bizim-de-guvenligimizdir-haber-1687727/
https://www.star.com.tr/dunya/polonya-ve-gurcistandan-ortak-aciklama-avrupanin-guvenligi-bizim-de-guvenligimizdir-haber-1687727/
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0209/c31519-9955302.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0209/c31519-9955302.html
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Словаччині та Чехії за надання економічної, гуманітарної та військової підтримки, а 

також висловив співрозмовникам вдячність за відвідування лінії зіткнення на 

Донбасі. 

*** 

Dvi įmonės trąšų ir naftos produktų eksportą iš Lietuvos į Ukrainą jau sustabdė, o 

„Achema“ rado kitą kelią = [Дві компанії вже призупинили експорт добрив і 

нафтопродуктів з Литви в Україну, а Achema знайшла інший шлях ] // Lietuvos rytas. – 

Vilniaus, 2022. – 15.02. – Режим доступу : https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-

pulsas/2022/02/15/news/dvi-imones-trasu-ir-naftos-produktu-eksporta-is-lietuvos-i-ukraina-

jau-sustabde-o-achema-rado-kita-kelia-22388443. 

Білорусь заборонила транзит литовських добрив і нафтопродуктів залізницею 

через Білорусь і через це компанія азотних добрив „Jonava Achema“ почала 

транспортувати свою продукцію в Україну через Латвію та Росію, а виробник 

фосфорних добрив „Lifosa“ і нафтопереробник „Orlen Lietuva“ тимчасово 

призупинили експорт, а можливість транспортування ще оцінюється. 

*** 

Gélie, Philippe. L’Ukraine et l’inflation pèsent sur les marchés = [Україна та 

інфляція тиснуть на ринки] / Р. Gélie // Le Figaro. – Paris, 2022. – 16.02. – Режим доступу : 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/prudence-sur-les-marches-avant-des-indicateurs-americains-

et-la-fed-20220216. 

Ринки постраждали від загострення напруженості навколо України, оскільки 

прийняття ризиків також було обмежено напередодні протоколів обговорень 

останнього засідання комітету з грошово-кредитної політики Федеральної резервної 

системи США. Уолл-стріт була в мінусі: індекс Dow Jones впав на 0,61%, S&P 500 – 

на 0,59%, а Nasdaq – на 0,95% близько 17:10 за Грінвічем. 

НАТО  

Karataş, Ibrahim. Are NATO members committed to Article 5? = [Чи віддані члени 

НАТО статті 5?] / I Karataş // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 01.02. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/are-nato-members-committed-to-article-5. 

Російсько-український конфлікт став лакмусовим папірцем прихильності країн-

членів до статті 5 установчого договору НАТО, яка передбачає створення системи 

колективного захисту. Німеччина не постачатиме зброю Україні, Хорватія також 

заявила про те, що виведе всі війська з НАТО у разі війни між Росією та Україною. На 

думку експерта з міжнародних відносин І. Каратаса, російська загроза не згуртувала 

членів НАТО, як очікувалося. 

*** 

Putin Accuses U.S. of Stoking Conflict in Ukraine = [В. Путін звинувачує США у 

розпалюванні конфлікту в Україні] // National Review. – New York, 2022. – 01.02. – 

Режим доступу : https://www.nationalreview.com/news/putin-accuses-u-s-of-stoking-conflict-

in-ukraine/. 

Президент Росії В. Путін звинуватив США в спробі розпалити конфлікт в 

Україні і продовжує наполягати на тому, що Росія не має наміру вторгнутися в 

Україну. Захід ще не задовольнив вимоги Росії щодо сфери впливу у Східній Європі, 

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/02/15/news/dvi-imones-trasu-ir-naftos-produktu-eksporta-is-lietuvos-i-ukraina-jau-sustabde-o-achema-rado-kita-kelia-22388443
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/02/15/news/dvi-imones-trasu-ir-naftos-produktu-eksporta-is-lietuvos-i-ukraina-jau-sustabde-o-achema-rado-kita-kelia-22388443
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/02/15/news/dvi-imones-trasu-ir-naftos-produktu-eksporta-is-lietuvos-i-ukraina-jau-sustabde-o-achema-rado-kita-kelia-22388443
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/prudence-sur-les-marches-avant-des-indicateurs-americains-et-la-fed-20220216
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/prudence-sur-les-marches-avant-des-indicateurs-americains-et-la-fed-20220216
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/are-nato-members-committed-to-article-5
https://www.nationalreview.com/news/putin-accuses-u-s-of-stoking-conflict-in-ukraine/
https://www.nationalreview.com/news/putin-accuses-u-s-of-stoking-conflict-in-ukraine/
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але Росія сподівається, що «діалог буде продовжений». Росія не побачила 

«адекватного врахування трьох ключових вимог щодо розширення НАТО, відмови 

від розміщення систем ударної зброї поблизу кордонів Росії та повернення НАТО в 

Європі до стану 1997 р. 

*** 

Roth, Andrew. Ukraine crisis: Putin accuses US of ignoring Russian security concerns 

= [Українська криза: В. Путін звинувачує США в ігноруванні проблем безпеки Росії] / 

А. Roth // The Guardian. – London, 2022. – 01.02. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/feb/01/ukraine-crisis-putin-accuses-us-of-ignoring-

russian-security-concerns. 

Під час пресконференції в Кремлі В. Путін заявив журналістам, що він 

незадоволений реакцією США на вимоги Росії вивести війська та інфраструктуру зі 

Східної Європи і погодитися ніколи не приймати Україну в НАТО. В. Путін також 

сказав, що Захід використовує Україну як «інструмент для перешкоджання Росії» і 

висунув гіпотезу, що вступ України в НАТО може призвести до конфлікту навколо 

Криму, анексованого Росією в 2014 р. 

*** 

Demirdas, Ali. Ali Demirdas What Does the Interwar Period Tell Us About the 

Ukraine Crisis? = [Що міжвоєнний період говорить нам про українську кризу?] / А. 

Demirdas // The National Interest. – Washington, 2022. – 01.02. – Режим доступу : 

https://nationalinterest.org/blog/buzz/what-does-interwar-period-tell-us-about-ukraine-crisis-

200203. 

Як пише доктор політології в Університеті Південної Кароліни А. Демірдас на 

шпальтах американського журналу «The National Interest», нинішня Україна – це 

Польща 1939 р., витратна для інтересів великих держав. Політолог вважає, що США 

не можуть дозволити собі військове втручання в Україну. Аналітики відчайдушно 

намагалися зрозуміти, який крок В. Путін буде робити щодо України, але рішення В. 

Путіна про вторгнення в Грузію та Україну було прийняте, коли обидві країни мали 

намір приєднатися до НАТО. 

*** 

Пауновски, Георги. Посланик Митрофанова: Искането на Русия за връщане на 

НАТО в границите отпреди 1997 г. не засяга България = [Посол Е. Митрофанова: 

Прохання Росії повернути НАТО до кордонів до 1997 року не стосується Болгарії] / Г. 

Пауновски // Дневник. – Sofia, 2022. – 01.02. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/02/01/4307944_poslanik_mitrofanova_iskaneto_na_rus

iia_za_vrushtane/. 

Посолка Росії в Болгарії Е. Митрофанова зазначила, що для Росії кризу навколо 

України можна вирішити лише дипломатичним шляхом. За її словами, Росія вважає 

неприйнятною навіть ідею війни з Україною, яку використовують як привід для 

напруження. Дипломатка додала, що її країна проти членства України в НАТО. 

*** 

Šajtar, Jaroslav. Přehledně: Poměr vojenských sil mezi NATO, Ukrajinou a Ruskem = 

[Коротко: співвідношення військових сил між НАТО, Україною та Росією ] / J. Šajtar // 

https://www.theguardian.com/world/2022/feb/01/ukraine-crisis-putin-accuses-us-of-ignoring-russian-security-concerns
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/01/ukraine-crisis-putin-accuses-us-of-ignoring-russian-security-concerns
https://nationalinterest.org/blog/buzz/what-does-interwar-period-tell-us-about-ukraine-crisis-200203
https://nationalinterest.org/blog/buzz/what-does-interwar-period-tell-us-about-ukraine-crisis-200203
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/02/01/4307944_poslanik_mitrofanova_iskaneto_na_rusiia_za_vrushtane/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/02/01/4307944_poslanik_mitrofanova_iskaneto_na_rusiia_za_vrushtane/
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Reflex. – Praha, 2022. – 02.02. – Режим доступу : 

https://www.reflex.cz/clanek/analyza/111453/prehledne-pomer-vojenskych-sil-mezi-nato-

ukrajinou-a-ruskem.html. 

Напруженість у відносинах між Росією та Україною загострила і без того 

напружені відносини між Російською Федерацією та НАТО. Росія не хоче бачити 

війська НАТО поблизу своїх кордонів. За словами автора, за час свого існування 

НАТО розширилася від початкових дванадцяти членів до нинішніх тридцяти. НАТО 

міцно закріпилася на Балканах і в Балтії, Грузія та Україна також мають неабияку 

зацікавленість у членстві. Автор робить висновок, що геополітичне та геостратегічне 

становище Росії, як спадкоємниці Радянського Союзу, різко погіршилося. 

*** 

Lowry, Rich. Putin, Not NATO, Is to Blame = [Винен В. Путін, а не НАТО] / R. 

Lowry // National Review. – New York, 2022. – 04.02. – Режим доступу : 

https://www.nationalreview.com/2022/02/putin-not-nato-is-to-blame/#slide-1. 

На думку головного редактора «National Review» Р. Лоурі, В. Путін настільки 

боїться НАТО, що у нього немає іншого вибору, окрім як загрожувати сусіднім 

країнам і час від часу погрожувати їм, зокрема в контексті України. Р. Лоурі називає 

першопричиною цього конфлікту не НАТО, а В. Путіна., аже ніхто щиро не вірить, 

навіть Кремль, що НАТО збирається вести загарбницьку війну проти Росії. 

*** 

Kremlin urges US to ‘stop escalating tensions’ = [Кремль закликає США «зупинити 

ескалацію напруженості»] // The News. – Islamabad, 2022. – 04.02. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/930679-kremlin-urges-us-to-stop-escalating-tensions. 

Кремль закликав США припинити розпалювати напруженість навколо України 

після того, як Вашингтон направив кілька тисяч військових для підтримки сил НАТО 

у Східній Європі. НАТО заявила, що американських солдат не будуть відправляти 

воювати в Україну, яка не є членом НАТО. 

*** 

Ukraine not joining NATO so why does Putin worry? = [Україна не вступає в НАТО, 

то чому В. Путін хвилюється?] // The Independent. – London, 2022. – 05.02. – Режим 

доступу : https://www.independent.co.uk/news/world/europe/nato-vladimir-putin-ukraine-

eastern-europe-explainer-b2008258.html. 

Видання висловлює припущення, що в основі кризи в Україні лежить загадка: 

чому президент Росії В. Путін штовхає Європу на межу війни, щоб вимагати від 

Заходу не робити те, чого він взагалі не планує робити? Росія вимагає юридичної 

гарантії, що Україні буде відмовлено у членстві в НАТО, знаючи, що НАТО в 

принципі ніколи не виключала потенційного членства жодної європейської країни, 

навіть Росії. 

*** 

NATO chief thanks Erdoğan for efforts to solve Ukraine-Russia crisis = [Глава НАТО 

подякував Ердогану за зусилля щодо вирішення українсько-російської кризи] // Daily 

Sabah. – Istanbul, 2022. – 7.02. – Режим доступу : 

https://www.nationalreview.com/2022/02/putin-not-nato-is-to-blame/#slide-1
https://www.thenews.com.pk/print/930679-kremlin-urges-us-to-stop-escalating-tensions
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/nato-vladimir-putin-ukraine-eastern-europe-explainer-b2008258.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/nato-vladimir-putin-ukraine-eastern-europe-explainer-b2008258.html
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https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/nato-chief-thanks-erdogan-for-efforts-to-

solve-ukraine-russia-crisis. 

Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг подякував президенту Р. Т. 

Ердогану за його внесок у пошук політичного вирішення російсько-української кризи 

та його особисті зусилля. Є. Столтенберг зазначив, що блок, як і раніше, готовий 

знайти рішення шляхом діалогу. 

*** 

Jakučionis, Saulius. Kariuomenės vadas V. Rupšys: apie situaciją Ukrainoje, JAV 

karius Lietuvoje bei būsimą ginkluotę = [Командувач Збройних Сил В. Рупшис: про 

ситуацію в Україні, війська США в Литві та майбутнє озброєння ] / S. Jakučionis // 

Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 08.02. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/08/news/v-rupsys-lietuva-laukia-naujos-

jav-kariu-rotacijos-atvykti-gali-daugiau-nei-batalionas-22312109. 

За словами командувача Збройних Сил Литви В. Рупшиса, факти свідчать про 

те, що Росія «готується до справжнього нападу» на Україну. Через напружену 

ситуацію з безпекою в регіоні, у Литві заплановананова ротація батальйону 

Сполучених Штатів, але може прийти більше військових. При цьому, командувач не 

виключає, що в разі погіршення геополітичної ситуації деінде в Європі американські 

війська можуть бути виведені за межі Литви. США і НАТО. На його думку, цілком 

ймовірно, що з військової точки зору Росія готова до вторгнення чи дій в Україні, з 

політичної ж точки зору, вона зайшла у глухий кут. 

*** 

Петров, Ангел. «Искате да воювате с Русия ли»: Путин към Европа за влизането 

на Украйна в НАТО = [«Хочеш воювати з Росією»: В. Путін до Європи за вступ 

України в НАТО] / А. Петров // Дневник. – Sofia, 2022. – 08.02. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/08/4310051_iskate_da_vojuvate_s_rusiia_li_putin_kum

_evropa_za/. 

Президент Росії В. Путін провів переговори з лідером Франції Е. Макроном, 

під час яких заявив, що якщо Україна вступить у НАТО і спробує повернути Крим 

військовими засобами, європейські країни автоматично опиняться у військовому 

конфлікті з Росією. Росія категорично виступає проти вступу України в НАТО. 

*** 

Ribeiro, Nuno. Portugal poderá enviar 619 efectivos para países da NATO na fronteira 

com a Ucrânia = [Португалія зможе направити 619 військових до країн НАТО на 

кордоні з Україною] / N. Ribeiro // Público. – Lisboa, 2022. – 14.02. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/02/14/politica/noticia/portugal-podera-enviar-619-homens-

paises-nato-fronteira-ucrania-1995405. 

Португалія зможе відправити до 619 чоловік особового складу до країн НАТО, 

які межують з Україною, але точне місце розташування цього персоналу поки не 

визначене. Румунія вказується, як одна з можливих країн. Деякі експерти допускають 

також, наприклад, Угорщину та Польщу. 

*** 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/nato-chief-thanks-erdogan-for-efforts-to-solve-ukraine-russia-crisis
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/nato-chief-thanks-erdogan-for-efforts-to-solve-ukraine-russia-crisis
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/08/news/v-rupsys-lietuva-laukia-naujos-jav-kariu-rotacijos-atvykti-gali-daugiau-nei-batalionas-22312109
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/08/news/v-rupsys-lietuva-laukia-naujos-jav-kariu-rotacijos-atvykti-gali-daugiau-nei-batalionas-22312109
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/08/4310051_iskate_da_vojuvate_s_rusiia_li_putin_kum_evropa_za/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/08/4310051_iskate_da_vojuvate_s_rusiia_li_putin_kum_evropa_za/
https://www.publico.pt/2022/02/14/politica/noticia/portugal-podera-enviar-619-homens-paises-nato-fronteira-ucrania-1995405
https://www.publico.pt/2022/02/14/politica/noticia/portugal-podera-enviar-619-homens-paises-nato-fronteira-ucrania-1995405
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Walker, Shaun. Ukraine quashes suggestion it could drop Nato plans to avoid war = 

[Україна відкидає припущення про відмову від планів НАТО, щоб уникнути війни] / S. 

Walker // The Guardian. – London, 2022. – 14.02. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/feb/14/ukraine-quashes-suggestion-it-could-drop-

nato-plans-to-avoid-war-with-russia-putin. 

Посол України у Великій Британії В. Пристайко припустив, що Україна може 

відмовитися від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини. У Міністерстві 

закордонних справ України заявили, що слова посла «вирвані з контексту». На 

запитання журналіста, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, В. 

Пристайко відповів: «Ми могли б», уточнивши: «враховуючи ту загрозу, яка є», 

Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок. 

*** 

Джамбазов, Денис. Зеленски опроверга свой посланик: Украйна не се отказва от 

НАТО = [В. Зеленський спростував слова посла: Україна не відмовляється від НАТО] / 

Д. Джамбазов // Факти. – Sofia, 2022. – 14.02. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/world/653042-zelenski-oproverga-svoi-poslanik-ukraina-ne-se-otkazva-ot-

nato. 

Посол України у Великій Британії В. Пристайко припустив, що Україна може 

відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини. На запитання 

ведучого, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, В. Пристайко 

відповів: «Ми могли б». Дипломат уточнив, що «враховуючи ту загрозу, яка є», 

Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок. 

*** 

Tuesday briefing: Ukraine – calls for diplomacy from all sides = [Брифінг у вівторок: 

Україна – закликає до дипломатії з усіх боків] // The Guardian. – London, 2022. – 15.02. – 

Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/feb/15/tuesday-briefing-johnson-

ukraine. 

Президент України В. Зеленський заявив, що лідери багатьох держав дійсно 

натякають Україні, що, можливо, краще «не ризикувати», не порушувати постійно 

питання щодо майбутнього членства в НАТО, «бо ці ризики пов’язані з реакцією 

РФ». Канцлер Німеччини О. Шольц на спільному брифінгу за підсумками переговорів 

у Києві заявив, що питання членства України в Альянсі зараз «неактуальне». 

*** 

Sestanovich, Stephen. The Less Said About NATO and Ukraine, the Better = [Чим 

менше сказано про НАТО та Україну, тим краще] / S. Sestanovich // Foreign Affairs. – 

Washington, 2022. – 16.02. – Режим доступу : https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-

fsu/2022-02-16/less-said-about-nato-and-ukraine-better. 

На думку американського вченого і письменника С. Р. Сестановича, оскільки 

Росія збирає війська на кордоні з Україною та вимагає припинити розширення НАТО, 

розгорілися гарячі міжнародні дебати щодо того, чи можуть обмеження щодо 

майбутнього членства України в Альянсі розв’язати кризу та запобігти війні. 

Письменник вважає, що ні членство, ні нейтралітет не є рішенням, а остаточне 

вирішення статусу України в НАТО насправді принесе країні набагато більше шкоди, 

https://www.theguardian.com/world/2022/feb/14/ukraine-quashes-suggestion-it-could-drop-nato-plans-to-avoid-war-with-russia-putin
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/14/ukraine-quashes-suggestion-it-could-drop-nato-plans-to-avoid-war-with-russia-putin
https://fakti.bg/world/653042-zelenski-oproverga-svoi-poslanik-ukraina-ne-se-otkazva-ot-nato
https://fakti.bg/world/653042-zelenski-oproverga-svoi-poslanik-ukraina-ne-se-otkazva-ot-nato
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/15/tuesday-briefing-johnson-ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/15/tuesday-briefing-johnson-ukraine
https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2022-02-16/less-said-about-nato-and-ukraine-better
https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2022-02-16/less-said-about-nato-and-ukraine-better
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ніж користі. С. Р. Сестанович зазначає, щоц Це поглибило б внутрішні розбіжності в 

Україні, підірвало б її стабільність і тримало б регіон загалом у кризі. 

*** 

Jack, Victor. NATO chief: Russia continues military buildup at Ukraine border = 

[Глава НАТО: Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною] / V. Jack // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 16.02. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/nato-

chief-russia-continuing-military-buildup-at-ukraine-border/. 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує 

нарощувати війська на кордоні з Україною, незважаючи на заяву про те, що вона 

починає відводити частину військ. Є. Столтенберг уточнив, що «поки що ми не 

бачили деескалації на місцях – навпаки, схоже, що Росія продовжує нарощувати 

війська». Є. Столтенберг сказав, що Росія показала «знаки», що продовжить 

дипломатичні переговори, але додав, що НАТО ще не отримала відповіді на письмові 

пропозиції організації, надіслані Росії 26 січня. НАТО буде продовжувати передавати 

Росії дуже чітке повідомлення про те, що готові сісти і обговорити з Росією всі 

питання, але в той же час в Альянсі готові до гіршого. 

*** 

NATO resmen duyurdu: Ukrayna yardım talebine bulundu = [НАТО офіційно 

оголосила: Україна попросила допомоги] // Star. – Istanbul, 2022. – 16.02. – Режим 

доступу : https://www.star.com.tr/dunya/nato-resmen-duyurdu-ukrayna-yardim-talebine-

bulundu-haber-1690865/. 

Оскільки українська криза триває, НАТО поділилося несподіваною 

інформацією. У заяві, розміщеній на офіційному сайті НАТО, повідомляється, що 

Україна запросила у НАТО допомогу у надзвичайних ситуаціях. У повідомленні 

НАТО опубліковано список вимог України під заголовком «Україна просить 

міжнародної допомоги у зв’язку з масштабними надзвичайними ситуаціями різного 

характеру». 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Zełenski: Są kraje Sojuszu, które nie chcą Ukrainy w NATO = 

[В. Зеленський: Є країни Альянсу, які не хочуть бачити Україну в НАТО] / A. 

Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 17.02. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/dyplomacja/art35701421-zelenski-sa-kraje-sojuszu-ktore-nie-chca-ukrainy-

w-nato. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не лише Росія, а й деякі 

країни НАТО не хочуть, щоб Україна стала членом Альянсу. Президент України не 

вказав, які саме країни має на увазі, оскільки, за його словами, він все ще 

сподівається, що отримає підтримку України. В. Зеленський наголосив, що українцям 

самим вирішувати питання про можливе членство в Альянсі. При цьому він зазначив, 

що в Україні ще зарано проводити референдум з цього приводу. 

*** 

Ukrajina u «čekaonici» NATO-a = [Україна в «передбаннику» НАТО] // Dnevni 

avaz. – Sarajevo, 2022. – 18.02. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/718871/ukrajina-u-cekaonici-nato-a. 

https://www.politico.eu/article/nato-chief-russia-continuing-military-buildup-at-ukraine-border/
https://www.politico.eu/article/nato-chief-russia-continuing-military-buildup-at-ukraine-border/
https://www.star.com.tr/dunya/nato-resmen-duyurdu-ukrayna-yardim-talebine-bulundu-haber-1690865/
https://www.star.com.tr/dunya/nato-resmen-duyurdu-ukrayna-yardim-talebine-bulundu-haber-1690865/
https://www.rp.pl/dyplomacja/art35701421-zelenski-sa-kraje-sojuszu-ktore-nie-chca-ukrainy-w-nato
https://www.rp.pl/dyplomacja/art35701421-zelenski-sa-kraje-sojuszu-ktore-nie-chca-ukrainy-w-nato
https://avaz.ba/globus/svijet/718871/ukrajina-u-cekaonici-nato-a
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З моменту здобуття Україною незалежності у 1991 р. влада неодноразово 

намагалася ввести країну до Західного альянсу. Якби Україна була членом НАТО, то 

напад Росії змусив би союзників захищати її разом. Стратегічна ситуація була б 

зовсім іншою, ніж зараз, коли НАТО та окремі держави-члени повинні вирішити, чи 

буде підтримка, і якщо так, то яка. Канцлер Німеччини О. Шольц, заявив, що 

членство України в НАТО наразі не стоїть на порядку денному. 

*** 

Busse, Nikolas. Chinas Stoppschild für Putin = [Китайський знак стоп для Путіна ] / 

N. Busse // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 19.02. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/selenskyj-fordert-auf-der-muenchner-

sicherheitskonferenz-unterstuetzung-17818948.html. 

На Мюнхенській конференції з безпеки, не дивлячись на те що Китай та Росія 

підписали спільний документ проти розширення НАТО, міністр закордонних справ 

Китаю Ван І з надзвичайною ясністю висловився проти військового втручання в 

Україну, що свідчить про межі російсько-китайського альянсу. 

*** 

Madhani, Aamer. Harris heralds NATO unity as Ukraine crisis grows = [Гарріс 

проголошує єдність НАТО в міру наростання української кризи] / A. Madhani // Japan 

Today. – Tokyo, 2022. – 19.02. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/world/vp-

harris-heralds-nato-unity-as-ukraine-crisis-grows. 

Віцепрезидентка США К. Гарріс проголосила єдність НАТО під час ескалації 

української кризи та попередила Росію, що США та західні союзники готові 

відповісти жорсткими санкціями, якщо президент В. Путін продовжить вторгнення в 

Україну. На зустрічі з генеральним секретарем НАТО Є. Столтенбергом, К. Гарріс 

подякувала Альянсу за все, що зроблено протягом усієї кризи. 

ООН 

Lederer, Edith. Russia, U.S. exchange harsh words over Ukraine at U.N. = [Росія та 

США обмінялися різкими словами щодо України в ООН] / E. M. Lederer // Japan today. 

– Tokyo, 2022. – 01.02. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/world/russia-us-

ukraine-to-square-off-at-un-security-council. 

Рада Безпеки ООН провела бурхливі дебати з приводу нарощування Росією 

військ поблизу України. Це була перша відкрита сесія, на якій публічно виступили всі 

учасники української кризи, хоча найвпливовіший орган ООН не вдався до жодних 

дій. На думку автора, будь-які офіційні дії Ради Безпеки є вкрай малоймовірними, 

враховуючи право вето Росії та її зв’язки з іншими членами Ради, включаючи Китай. 

*** 

Heintz, Jim. Flights to Ukraine Halted as Crisis Brews = [Рейси в Україну 

припинені, оскільки настає криза] / J. Heintz // Time. – New York, 2022. – 13.02. – Режим 

доступу : https://time.com/6147736/flights-to-ukraine/. 

Доктор економіки Массачусетського університету Д. Хайнц на шпальтах 

журналу «Time» пише, що незважаючи на інтенсивні переговори між Москвою та 

Вашингтоном, деякі авіакомпанії скасували або перенаправили рейси в Україну на тлі 

попереджень із Заходу про неминучість вторгнення Росії. Речник президента України 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/selenskyj-fordert-auf-der-muenchner-sicherheitskonferenz-unterstuetzung-17818948.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/selenskyj-fordert-auf-der-muenchner-sicherheitskonferenz-unterstuetzung-17818948.html
https://japantoday.com/category/world/vp-harris-heralds-nato-unity-as-ukraine-crisis-grows
https://japantoday.com/category/world/vp-harris-heralds-nato-unity-as-ukraine-crisis-grows
https://japantoday.com/category/world/russia-us-ukraine-to-square-off-at-un-security-council
https://japantoday.com/category/world/russia-us-ukraine-to-square-off-at-un-security-council
https://time.com/6147736/flights-to-ukraine/
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С. Никифоров заявив, що Україна не закрила свій повітряний простір. На його думку, 

Президент України В. Зеленський применшує занепокоєння щодо вторгнення, 

закликаючи країну зберігати спокій. 

*** 

El aeropuerto de Castellón se convierte en base de aviones de Ucrania = [Аеропорт 

Кастельйон стає українською авіабазою] // ABC. – Madrid, 2022. – 15.02. – Режим 

доступу : https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-aeropuerto-castellon-

convierte-base-aviones-ucrania-202202151656_noticia.html. 

Шість українських літаків приземлилися в аеропорту Кастельйон через 

загостерення стосунків між Україною та Росією після того, як страхові компанії 

повідомили авіакомпанію «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) про скасування 

страхування польотів у повітряному просторі цієї країни. Таким чином, літаки 

залишаться на стоянці компанії e-Cube, яка працює на території аеропорту 

Кастельйон з 2019 р. Авіакомпанія МАУ на вимогу орендодавців відправила шість 

літаків Boeign 737-800 в Іспанію, зокрема в аеропорт Кастельйон, залишивши інші 

літаки у парку компанії. Крім того, керівництво аеропорту вказало, що час 

перебування цих літаків в аеропорту Кастельйон невідомий. 

*** 

AUA und Lufthansa stoppen Ukraine-Flüge, Österreich verhängt Reisewarnung = 

[AUA і Lufthansa припиняють рейси в Україну, Австрія видала попередження про 

подорожі] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 19.02. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6101506/aua-und-lufthansa-stoppen-ukraine-fluege-oesterreich-

verhaengt-reisewarnung?from=rss. 

У зв’язку з загостренням конфлікту навколо України МЗС Австрії оголосило 

попередження щодо подорожей до України. За даними міністерства, за останню добу 

на сході України значно почастішали інциденти. Austrian Airlines (AUA) припиняє 

регулярні рейси до Києва та Одеси. Авіакомпанія AUA Lufthansa також призупиняє 

рейси до і з Києва та українського чорноморського міста Одеса. 

ПРОБЛЕМИ ГАЗОГОНІВ  

Evropu díky mírné zimě mine vážná energetická krize. Plynu bude dostatek, věří 

expert = [Європа переживає серйозну енергетичну кризу через м’яку зиму. Газу 

вистачить, вважає експерт ] // Aktualne.cz. – Praha, 2022. – 02.02. – Режим доступу : 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/pocasi-prispiva-ke-zvladani-evropske-energeticke-

krize/r~374723de843a11ec94760cc47ab5f122/. 

Хоча Росія заперечує плани вторгнення в сусідню Україну, трейдери 

стурбовані триваючою невизначеністю. Потенційний конфлікт Росії з Україною може 

становити загрозу приблизно для третини поставок Росії до Європи. Однак, на думку 

багатьох трейдерів, «Газпром» навряд чи припинить поставки. Російська компанія не 

припиняла постачання під час холодної війни та під час анексії Кримського 

півострова в 2014 р. 

*** 

Стайков, Анатоли. За първи път от два месеца „Газпром“ увеличава газа за 

Европа през Украйна = [Вперше за два місяці «Газпром» нарощує поставки газу до 

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-aeropuerto-castellon-convierte-base-aviones-ucrania-202202151656_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-aeropuerto-castellon-convierte-base-aviones-ucrania-202202151656_noticia.html
https://www.diepresse.com/6101506/aua-und-lufthansa-stoppen-ukraine-fluege-oesterreich-verhaengt-reisewarnung?from=rss
https://www.diepresse.com/6101506/aua-und-lufthansa-stoppen-ukraine-fluege-oesterreich-verhaengt-reisewarnung?from=rss
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/pocasi-prispiva-ke-zvladani-evropske-energeticke-krize/r~374723de843a11ec94760cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/pocasi-prispiva-ke-zvladani-evropske-energeticke-krize/r~374723de843a11ec94760cc47ab5f122/
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Європи через Україну] / А. Стайков // Факти. – Sofia, 2022. – 02.02. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/world/649748-za-parvi-pat-ot-dva-meseca-gazprom-uvelichava-gaza-za-

evropa-prez-ukraina. 

Вперше за два місяці ПАО «Газпром» почав нарощувати поставки газу до 

Європи українським маршрутом. Станом на 02.02. російський газовий монополіст 

зарезервував потужності для транзиту через Україну в обсязі 103 млн куб. 

*** 

«Северен поток 2»: защо гигантският руски проект е толкова оспорван = 

[«Північний потік-2»: чому гігантський російський проєкт такий суперечливий] // 

Факти. – Sofia, 2022. – 04.02. – Режим доступу : https://fakti.bg/mnenia/650294-severen-

potok-2-zashto-gigantskiat-ruski-proekt-e-tolkova-osporvan. 

Газета «Факти» публікує думки з приводу газопроводу «Північний потік-2». 

Противники газопроводу відкидають «Північний потік-1» і «Північний потік-2» як 

інструменти зовнішньої політики. За їх словами, таким чином Росія прагне обійти 

Польщу та Україну, через які поки що проходить велика кількість російського газу. З 

тих пір, як Росія почала накопичувати війська на кордоні з Україною, «Північний 

потік-2» був у центрі дискусій щодо можливих санкцій проти Росії. Німеччина, ЄС і 

США все частіше сприймають «Північний потік-2» як засіб тиску Заходу на Росію. 

*** 

Habeck will Abhängigkeit von russischem Gas verringern = [Хабек хоче зменшити 

залежність від російського газу ] // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 

05.02. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/habeck-will-abhaengigkeit-

von-russischem-gas-verringern-17781728.html. 

Федеральний міністр економіки Німеччини Р. Хабек стурбований тим, що 

«Росія також використовуватиме свої поставки газу проти німецьких інтересів» Р. 

Хабек попередив про наслідки введення в експлуатацію газопроводу «Північний 

потік-2», бо він не тільки геополітично збільшує залежність від російського газу, але є 

вразливим маршрутом постачання через конфлікт між Росією та Україною. 

*** 

Bernstein, Brittany. Biden Threatens to End Nord Stream 2 If Russia Invades Ukraine 

= [Д. Байден погрожує припинити «Північний потік-2», якщо Росія вторгнеться в 

Україну] / B. Bernstein // National Review. – London, 2022. – 7.02. – Режим доступу : 

https://www.nationalreview.com/news/biden-threatens-to-end-nord-stream-2-if-russia-

invades-ukraine/. 

На спільній пресконференції з канцлером Німеччини О. Шольцом президент 

США Д. Байден заявив, що газопровід «Північний потік-2» з Росії до Німеччини не 

буде введено в експлуатацію, якщо Росія вторгнеться в Україну. Д. Байден наголосив, 

що США та Німеччина «діятимуть разом» для введення санкцій, якщо Росія 

вторгнеться в Україну. 

*** 

Nelson, Steven. Biden vows US will ‘end’ Nord Stream 2 gas pipeline if Ukraine 

invaded by Russia = [Д. Байден пообіцяв, що США «зупинять» газопровід «Північний 

потік-2», якщо Росія вторгнеться в Україну] / S. Nelson // New York Post. – New York, 

https://fakti.bg/world/649748-za-parvi-pat-ot-dva-meseca-gazprom-uvelichava-gaza-za-evropa-prez-ukraina
https://fakti.bg/world/649748-za-parvi-pat-ot-dva-meseca-gazprom-uvelichava-gaza-za-evropa-prez-ukraina
https://fakti.bg/mnenia/650294-severen-potok-2-zashto-gigantskiat-ruski-proekt-e-tolkova-osporvan
https://fakti.bg/mnenia/650294-severen-potok-2-zashto-gigantskiat-ruski-proekt-e-tolkova-osporvan
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/habeck-will-abhaengigkeit-von-russischem-gas-verringern-17781728.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/habeck-will-abhaengigkeit-von-russischem-gas-verringern-17781728.html
https://www.nationalreview.com/news/biden-threatens-to-end-nord-stream-2-if-russia-invades-ukraine/
https://www.nationalreview.com/news/biden-threatens-to-end-nord-stream-2-if-russia-invades-ukraine/
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2022. – 7.02. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/02/07/biden-vows-us-will-end-nord-

stream-2-gas-pipeline-if-ukraine-invaded/. 

Президент США Д. Байден провів спільну пресконференцію з канцлером 

Німеччини О. Шольцем та пообіцяв «покласти край» газопроводу «Північний потік-

2», якщо Росія вторгнеться в Україну. О. Шольц також запевнив, що Німеччина діє 

разом з США. 

*** 

Rankin, Jennifer. What have Nord Stream 2 and gas got to do with the Ukraine 

standoff? = [Яке відношення «Північний потік-2» і газ мають до протистояння щодо 

України?] / J. Rankin // The Guardian. – London, 2022. – 7.02. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/feb/07/what-have-nord-stream-2-and-gas-got-to-do-

with-ukraine-standoff. 

Газопровід «Північний потік-2», побудований для задоволення майбутніх 

потреб Німеччини, викликав суперечки серед її сусідів. Проєкт знову стикається з 

закликами відкласти його запкуск через останнє протистояння між Росією та 

Україною. «Північний потік-2» зробить Європу занадто залежною від російського 

газу, який, за їхніми словами, президент Росії В. Путін може використовувати як 

важіль у суперечках із Заходом. Велика частина європейського газу зараз проходить 

транзитом через Україну, яка отримує плату за транзит з Росії. 

*** 

Corbet, Sylvie. Ukraine crisis talks move to Moscow and Washington = [Переговори 

щодо кризи в Україні перенесені до Москви та Вашингтону] / S. Corbet // Japan today. – 

Tokyo, 2022. – 08.02. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/world/macron-

heads-to-moscow-to-help-east-tensions-over-ukraine. 

Міжнародні зусилля щодо розрядки протистояння навколо України 

активізувалися: 7 лютого президент Франції Е. Макрон провів переговори в Москві та 

канцлер Німеччини О. Шольцом у Вашингтоні, щоб скоординувати політику на тлі 

зростання побоювань щодо російського вторгнення. Прессекретарка Білого дому Д. 

Псакі ухилилася від питань про те, чи дали німці запевнення в тому, що Німеччина 

перекриє російський газопровід «Північний потік-2», який вже завершено і на даний 

час чекає на сертифікацію регулюючих органів Німеччини та ЄС. 

*** 

J. Bidenas: „Nord Stream 2“ projektas bus nutrauktas, jeigu Rusija įsiverš į Ukrainą = 

[Байден: проєкт «Північний потік-2» буде зупинено, якщо Росія вторгнеться в Україну ] 

// Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 08.02. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/02/08/news/j-bidenas-nord-stream-2-projektas-

bus-nutrauktas-jeigu-rusija-isivers-i-ukraina-22311372. 

Після зустрічі з канцлером Німеччини О. Шольцом президент США Д. Байден 

пообіцяв, що суперечливого проєкту «Північний потік-2» із експорту російського газу 

до Європи більше не буде, якщо Росія вторгнеться в Україну. Канцлер Німеччини 

зазначив, що «повністю згоден» з Д. Байденом щодо санкцій проти Росії і додав, що 

«ми не будемо робити інших кроків – ми зробимо ті ж самі кроки і вони будуть дуже і 

дуже жорсткими щодо Росії». Однак на прохання журналістів прокоментувати 

https://nypost.com/2022/02/07/biden-vows-us-will-end-nord-stream-2-gas-pipeline-if-ukraine-invaded/
https://nypost.com/2022/02/07/biden-vows-us-will-end-nord-stream-2-gas-pipeline-if-ukraine-invaded/
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/07/what-have-nord-stream-2-and-gas-got-to-do-with-ukraine-standoff
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/07/what-have-nord-stream-2-and-gas-got-to-do-with-ukraine-standoff
https://japantoday.com/category/world/macron-heads-to-moscow-to-help-east-tensions-over-ukraine
https://japantoday.com/category/world/macron-heads-to-moscow-to-help-east-tensions-over-ukraine
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/02/08/news/j-bidenas-nord-stream-2-projektas-bus-nutrauktas-jeigu-rusija-isivers-i-ukraina-22311372
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/02/08/news/j-bidenas-nord-stream-2-projektas-bus-nutrauktas-jeigu-rusija-isivers-i-ukraina-22311372
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питання «Північного потоку-2», канцлер прямо не підтримав пропозицію відмовитися 

від газопроводу. 

*** 

Ukraine latest news: Biden and Scholz say Nord Stream 2 will end if = [Останні 

новини в Україні: Д. Байден і О. Шольц кажуть, що «Північний потік-2» зупиниться, 

якщо...] // The Independent. – London, 2022. – 08.02. – Режим доступу : 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-putin-latest-nord-stream-

2-b2009842.html?page=4. 

Президент США Д. Байден пообіцяв перекрити російський газопровід до 

Німеччини, якщо Росія вторгнеться в Україну. Виступаючи після переговорів з 

канцлером Німеччини О. Шольцом у Вашингтоні, Д. Байден заявив, що США не 

дозволять ввести в експулуатацію «Північний потік-2». Президент США запевнив, що 

обговорив з канцлером Німеччини процес «тісної взаємодії» щодо розробки 

потужного пакету санкцій проти Росії. 

*** 

Шумов, Тихомир. Байдън: Русия да забрави за «Северен поток-2», ако нахлуе в 

Украйна = [Д. Байден: Росія забуде про «Північний потік-2», якщо вторгнеться в 

Україну] / Т. Шумов // Факти. – Sofia, 2022. – 08.02. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/world/651348-baidan-rusia-da-zabravi-za-severen-potok-2-ako-nahlue-v-

ukraina. 

Після переговорів з канцлером Німеччини О. Шольцом, президент США Д. 

Байден пообіцяв, що газопровід «Північний потік-2» не працюватиме, якщо Росія 

вторгнеться в Україну. О. Шольц дипломатично заявив, що «ми будемо діяти 

узгоджено» щодо санкцій. За словами Д. Байдена, США разом з Німеччиною та 

іншими союзниками разом працюють над досягненням дипломатичного 

врегулювання ситуації навколо України. 

*** 

. MacDonald, Scott B.. Will Natural Gas Fall Victim to Geopolitics? = [Чи стане 

природний газ жертвою геополітики?] / S. B.. MacDonald // The National Interest. – 

Washington, 2022. – 15.02. – Режим доступу : https://nationalinterest.org/feature/will-

natural-gas-fall-victim-geopolitics-200583. 

За словами головного економіста Smith’s Research & Gradings Скотта Б. 

Макдональда, ризик війни між Росією та Україною залишають відкритими двері до 

ще одного нестабільного року, пов’язаного з нестачею природного газу. Занепокоєння 

полягає в тому, що якщо Москва почне військову інтервенцію в Україну, така дія 

порушить потік природного газу з Росії до Європи. 

*** 

Bundesregierung stoppt Zertifizierung von Nord Stream 2 = [Федеральний уряд 

припиняє сертифікацію «Північного потоку-2»] / Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am 

Main, 2022. – 22.02. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-

konflikt-scholz-stoppt-inbetriebnahme-von-nord-stream-2-17824275.html. 

Після того, як президент Росії В. Путін визнав незалежність самопроголошених 

ДНР та ЛНР і наказав відправити російських солдатів на схід України, канцлер 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-putin-latest-nord-stream-2-b2009842.html?page=4
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-putin-latest-nord-stream-2-b2009842.html?page=4
https://fakti.bg/world/651348-baidan-rusia-da-zabravi-za-severen-potok-2-ako-nahlue-v-ukraina
https://fakti.bg/world/651348-baidan-rusia-da-zabravi-za-severen-potok-2-ako-nahlue-v-ukraina
https://nationalinterest.org/feature/will-natural-gas-fall-victim-geopolitics-200583
https://nationalinterest.org/feature/will-natural-gas-fall-victim-geopolitics-200583
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-konflikt-scholz-stoppt-inbetriebnahme-von-nord-stream-2-17824275.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-konflikt-scholz-stoppt-inbetriebnahme-von-nord-stream-2-17824275.html
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Німеччини О. Шольц вирішив призупинити введення в експлуатацію газопроводу 

«Північний потік-2», уряд відкликав звіт до Федерального мережевого агентства, а 

без сертифікації «Північний потік-2» не може бути введений в експлуатацію 

*** 

Specialistai apie „Nord Stream 2“ stabdymą: poveikio dujų rinkoms neturės, tai 

politinis veiksmas = [Експерти з зупинки «Північного потоку-2»: ніякого впливу на 

ринки газу, це політичний крок ] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 22.02. – Режим 

доступу : https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/02/22/news/v-jankauskas-nord-

stream-2-stabdymas-daugiau-politinis-veiksmas-22461969. 

Канцлер Німеччини О. Шольц оголосив про призупинення газопроводу 

«Північний потік-2» у відповідь на рішення Росії визнати два прокремлівські 

сепаратистські регіони ЛНР та ДНР в Україні. Експерти з енергетики вважають, що 

це більш політична акція, яка найближчим часом не матиме жодних наслідків для 

європейського газового ринку, призупинення проєкту також не стане великим ударом 

для Росії. Однак, за словами експертів, не виключена можливість відплати з боку 

Росії, і залежно від подій в Україні проєкт може бути завершений у майбутньому 

*** 

Kariņš: Krievija būtu jānošķir no tās valsts vadītāja = [Каріньш: Росію слід 

відокремити від глави держави. ] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīga, 2022. – 22.02. – Режим 

доступу : https://nra.lv/pasaule/373071-karins-krievija-butu-janoskir-no-tas-valsts-

vaditaja.htm. 

Прем’єр-міністр Латвії К. Каріньш пояснив, що вже діючі санкції, такі як 

рішення Німеччини більше не сертифікувати газопровід «Північний потік-2», дають 

президенту Росії В. Путіну чіткий сигнал з частини демократичного світу, однак це 

лише перші із санкцій, а у разі подальшої ескалації конфлікту буде введено ще 

більше. Водночас Каріньш зазначив, що, на його думку, Росію потрібно відокремити 

від глави держави, бо це саме через його рішення існує загроза світовій безпеці. 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА  

Attacks across Ukraine as dozens die in Russian invasion = [Атаки по всій Україні: 

десятки загиблих під час російського вторгнення] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 

25.02. – Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/ukraine-urges-

tough-sanctions-after-putin-orders-troops-into-rebel-regions/news-

story/a22cecdd7d5cc51129a77b46c8eacfea. 

Російські війська вторглися вглиб України, насильство наростає, забираючи 

десятки життів і збільшуючи ймовірність, що Москва планує захопити Київ, оскільки 

Захід у відповідь запровадив каральні санкції. 

*** 

Kijev és Moszkva már a tűzszüneti tárgyalásokról egyeztet? = [Київ і Москва вже 

ведуть переговори про припинення вогню?] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 25.02. 

– Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/kijev-es-moszkva-mar-a-

tuzszuneti-targyalasokrol-egyeztet. 

Україна готова негайно розпочати переговори з Росією про припинення вогню. 

Про місце та терміни цього вже ведуться переговори. Стверджується, що між 

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/02/22/news/v-jankauskas-nord-stream-2-stabdymas-daugiau-politinis-veiksmas-22461969
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/02/22/news/v-jankauskas-nord-stream-2-stabdymas-daugiau-politinis-veiksmas-22461969
https://nra.lv/pasaule/373071-karins-krievija-butu-janoskir-no-tas-valsts-vaditaja.htm
https://nra.lv/pasaule/373071-karins-krievija-butu-janoskir-no-tas-valsts-vaditaja.htm
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/ukraine-urges-tough-sanctions-after-putin-orders-troops-into-rebel-regions/news-story/a22cecdd7d5cc51129a77b46c8eacfea
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/ukraine-urges-tough-sanctions-after-putin-orders-troops-into-rebel-regions/news-story/a22cecdd7d5cc51129a77b46c8eacfea
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/ukraine-urges-tough-sanctions-after-putin-orders-troops-into-rebel-regions/news-story/a22cecdd7d5cc51129a77b46c8eacfea
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/kijev-es-moszkva-mar-a-tuzszuneti-targyalasokrol-egyeztet
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/kijev-es-moszkva-mar-a-tuzszuneti-targyalasokrol-egyeztet
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сторонами виникли розбіжності щодо місця проведення консультацій: українці 

запропонували Варшаву, а росіяни запропонували Мінськ. Прессекретар Кремля Д. 

Пєсков заявив російським ЗМІ, що українці попросили час для розгляду пропозиції. 

*** 

Moszkva szerint szándékosan lassítottak az offenzíván = [За словами Москви, вони 

свідомо гальмували наступ] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 26.02. – Режим доступу 

: https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/moszkva-szerint-szandekosan-lassitottak-az-

offenzivan. 

Російські війська продовжили просування в Україну після того, як президент В. 

Путін напередодні призупинив операцію в очікуванні переговорів з Києвом, які не 

відбулися, повідомив речник російського президента Д. Пєсков. Проте радник 

Президента України М. Подоляк заявив, що твердження про призупинення Росією 

переміщення військ в Україні абсолютно не відповідає дійсності. У своєму 

повідомленні радник зазначив, що Росія розширила свою військову операцію, 

завдавши масованих повітряних і ракетних ударів по містах України. Він спростував 

звинувачення у відмові України від переговорів, але заявив, що не погодиться на 

ультиматуми чи недосяжні умови. 

*** 

Furlong, Ashleigh. As Russia invades, Ukraine makes appeal for EU membership = 

[Під час вторгнення Росії Україна закликає до членства в ЄС] / A. Furlong // POLITICO. 

– Brussels, 2022. – 26.02. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/ukraine-

european-union-membership-appeal-volodymyr-zelenskiy-russia-war/. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вторгнення Росії в 

Україну є «вирішальним моментом» для прийняття рішення про членство країни в 

ЄС. Звернення В. Зеленського прозвучало під час розмови українського лідера з 

прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі, президентом Франції Емманюелем Макроном, 

головою Європейської ради Шарлем Мішелем та головою Єврокомісії Урсулою фон 

дер Ляєн. Раунд дзвінків відбувся після нічних запеклих боїв в Україні, під час яких 

було обстріляно кілька міст. В. Зеленський повідомив, що солдати відкинули 

російську колону, яка просувалася на Київ. Президент України зазначив, що це 

«вирішальний момент, щоб раз і назавжди завершити багаторічну дискусію і 

прийняти рішення про членство України в ЄС», заявивши, що «Україна має стати 

частиною ЄС». Амбіції України щодо членства в ЄС добре відомі, міністр 

закордонних справ країни заявив POLITICO, що ЄС має прийняти Україну, Молдову 

та Грузію до свого складу. Україна вже є частиною Східного партнерства, а також 

Європейської політики сусідства. ЄС та Україна також мають Угоду про асоціацію, 

яка визначає економічні та політичні зв’язки між ними. 

*** 

Herszenhorn, David M.. Germany to send Ukraine weapons in historic shift on 

military aid = [Німеччина відправить Україні зброю, зробивши історичний крок щодо 

військової допомоги] / D. M. Herszenhorn // POLITICO. – Brussels, 2022. – 26.02. – Режим 

доступу : https://www.politico.eu/article/ukraine-war-russia-germany-still-blocking-arms-

supplies/. 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/moszkva-szerint-szandekosan-lassitottak-az-offenzivan
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/moszkva-szerint-szandekosan-lassitottak-az-offenzivan
https://www.politico.eu/article/ukraine-european-union-membership-appeal-volodymyr-zelenskiy-russia-war/
https://www.politico.eu/article/ukraine-european-union-membership-appeal-volodymyr-zelenskiy-russia-war/
https://www.politico.eu/article/ukraine-war-russia-germany-still-blocking-arms-supplies/
https://www.politico.eu/article/ukraine-war-russia-germany-still-blocking-arms-supplies/
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Німеччина нарешті скасувала історичну політику ніколи не надсилати зброю в 

зони конфлікту, заявивши, що вторгнення Росії в Україну було епохальним 

моментом, який поставив під загрозу весь порядок після Другої світової війни в 

Європі. Рішення стало різкою зміною курсу після того, як Берлін кілька тижнів 

тримався за свою початкову позицію, незважаючи на зростаючу російську загрозу та 

тиск з боку союзників ЄС і НАТО і реальністю, що Росія оточує українські міста і 

загрожує повалення уряду в Києві. З власних запасів уряд Німеччини відправить в 

Україну 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 систем протиповітряної оборони 

Stinger. Уряд також дозволив Нідерландам надіслати Україні 400 реактивних систем 

залпового вогню та повідомив Естонії, що пересилає дев’ять гаубиць. «Російське 

вторгнення в Україну знаменує собою поворотний момент», – заявив канцлер 

Німеччини Олаф Шольц. «Це загрожує всьому нашому післявоєнному порядку. У цій 

ситуації наш обов’язок зробити все можливе, щоб підтримати Україну в захисті від 

армії вторгнення Володимира Путіна. Німеччина тісно стоїть на боці України». 

*** 

Herszenhorn, David M.. Germany still blocking arms supplies to Ukraine = 

[Німеччина все ще блокує постачання зброї в Україну] / D. M. Herszenhorn // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 26.02. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/ukraine-war-russia-germany-still-blocking-arms-supplies/. 

Німеччина все ще блокує союзникам з ЄС і НАТО відправку терміново 

необхідної зброї та боєприпасів до України, яка намагається захиститися від 

багатофронтового вторгнення Росії. Це постійна позиція, яка збентежила деяких 

європейських чиновників, особливо через те, що численні західні союзники зараз 

мобілізуються, щоб надіслати Україні більше гармат, боєприпасів і навіть систем 

протиповітряної оборони, оскільки російські сили наносять удари по великих 

українських містах. Високопоставлені українські чиновники протягом тижнів гірко 

скаржилися на те, що Німеччина відмовляється дозволяти постачання зброї, над якою 

вона зберігає законний контроль, якщо вона повністю або частково була виготовлена 

німецькими компаніями. Естонія, зокрема, заявила, що хотіла відправити старі 

гаубиці, але їй завадили зробити це через відмову Німеччини. Естонія купила зброю у 

Фінляндії. Українські та деякі чиновники з країн ЄС висловили обурення. І у 

відповідь Німеччина заявила, що надсилає в Україну 5000 шоломів і польовий 

госпіталь, мізерний внесок, який став предметом деякої глузування, враховуючи, що 

Німеччина є найбільшою та найбагатшою країною ЄС. 

*** 

EU und Partner schließen russische Banken aus Swift aus = [ЄС і партнери 

виключають російські банки зі Swift] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 27.02. – Режим 

доступу : https://www.diepresse.com/6104611/eu-und-partner-schliessen-russische-banken-

aus-swift-aus?from=rss. 

Після початкового небажання США, Канада та європейські союзники 

погоджуються заблокувати російським банкам доступ до міжнародної платіжної 

системи. Трансакції російського центрального банку також будуть заморожені. 

*** 

https://www.politico.eu/article/ukraine-war-russia-germany-still-blocking-arms-supplies/
https://www.diepresse.com/6104611/eu-und-partner-schliessen-russische-banken-aus-swift-aus?from=rss
https://www.diepresse.com/6104611/eu-und-partner-schliessen-russische-banken-aus-swift-aus?from=rss


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–28 лютого 2022 р. 
 

61 

EU investiert 500 Millionen Euro in Waffen für die Ukraine = [ЄС інвестує 500 млн 

євро в зброю для України] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 28.02. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6105100/eu-investiert-500-millionen-euro-in-waffen-fuer-die-

ukraine?from=rss. 

ЄС виділить півмільярда євро на постачання озброєння та техніки українським 

збройним силам. Про це в Брюсселі домовилися постійні представники 27 країн-

членів, повідомив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Ж. Боррель. 

Крім того, згідно з інформацією, досягнуто домовленості про санкції проти 

російських олігархів. 

УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ВІДНОСИНИ  

US deploys 3,000 troops in Ukraine standoff = [США розмістили в Україні 3000 

військових] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 03.02. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/more-talks-due-as-putin-accuses-west-of-

trying-to-draw-russia-into-war/news-story/4790e01a0e446ad4d3ec3504e078abc7. 

Сполучені Штати розгорнули кілька тисяч військових для підтримки сил 

НАТО у Східній Європі, оскільки лідери Франції та Німеччини оголосили про поїздку 

до Москви, щоб відповісти на побоювання Заходу щодо вторгнення в Україну. Наразі 

Росія відмовляється відвести 100 тис. військовослужбовців, розташованих на 

кордонах України, тому 1 000 американських солдатів у Німеччині відправляються до 

Румунії, а ще 2 000, які перебувають у Сполучених Штатах, передислокуються до 

Німеччини та Польщі. 

*** 

Gijs, Camille. Biden warns Americans in Ukraine to ‘leave now’. US president adds 

that ‘things could go crazy quickly’ = [Д. Байден закликав американців в Україні 

«виїхати зараз». Президент США додав, що «все може швидко збожеволіти»] / C. Gijs // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 11.02. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/us-

president-joe-biden-warns-americans-in-ukraine-to-leave-now/. 

Президент США Джо Байден попередив, що американські громадяни, які зараз 

перебувають в Україні, повинні «виїхати зараз», оскільки «все може швидко 

збожеволіти». В інтерв’ю американській телекомпанії NBC Д. Байден сказав про 

Росію, що «ми не маємо справу з терористичною організацією, ми маємо справу з 

однією з найбільших армій світу». Д. Байден додав, що не існує сценарію, за якого 

уряд США міг би послати війська для порятунку американців, які намагаються втекти 

з країни в разі російського удару. 

*** 

HenniganU.S. Sends 3,000 More Troops To Europe, Tells Americans To Leave 

Ukraine = [США направляють до Європи ще 3000 військовослужбовців та радять 

американцям покинути Україну] / W.J. Hennigan // Time. – New York, 2022. – 11.02. – 

Режим доступу : https://time.com/6147591/u-s-sends-3000-more-troops-to-europe-tells-

americans-to-leave-ukraine/. 

Адміністрація Д. Байдена наказала відправити до Центральної Європи 

додаткові 3 тис. солдатів після того, як розвідка попередила, що російські військові 

можуть вторгнутися в Україну в найближчий час. Д. Байден дав зрозуміти, що не 

https://www.diepresse.com/6105100/eu-investiert-500-millionen-euro-in-waffen-fuer-die-ukraine?from=rss
https://www.diepresse.com/6105100/eu-investiert-500-millionen-euro-in-waffen-fuer-die-ukraine?from=rss
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/more-talks-due-as-putin-accuses-west-of-trying-to-draw-russia-into-war/news-story/4790e01a0e446ad4d3ec3504e078abc7
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/more-talks-due-as-putin-accuses-west-of-trying-to-draw-russia-into-war/news-story/4790e01a0e446ad4d3ec3504e078abc7
https://www.politico.eu/article/us-president-joe-biden-warns-americans-in-ukraine-to-leave-now/
https://www.politico.eu/article/us-president-joe-biden-warns-americans-in-ukraine-to-leave-now/
https://time.com/6147591/u-s-sends-3000-more-troops-to-europe-tells-americans-to-leave-ukraine/
https://time.com/6147591/u-s-sends-3000-more-troops-to-europe-tells-americans-to-leave-ukraine/
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планує відправляти бойові підрозділи в Україну, хоча за останній рік він направив в 

Україну, зокрема в сферу безпеки 600 млн дол. 

*** 

Ward, Myah. ‘It is past time to leave’: U.S. tells Americans to flee Ukraine and evacs 

embassy staff = [«Настав час їхати»: США закликають американців виїхати з України 

та евакуватися співробітникам посольства] / M. Ward // POLITICO. – Brussels, 2022. – 

12.02. – Режим доступу : https://www.politico.com/news/2022/02/12/u-s-orders-evacuation-

from-ukraine-embassy-00008428. 

Сполучені Штати почали евакуацію свого посольства в Києві через 

побоювання щодо потенційного вторгнення Росії в Україну. Держдепартамент заявив, 

що майже всі 200 співробітників, які базуються в Києві, будуть змушені залишити 

місто «через триваючу загрозу російських військових дій». Посольство залишить 

невелику кількість «основних» дипломатів у Києві, щоб США могли підтримувати 

дипломатичну присутність в країні. Наказ про евакуацію продовжує низку 

попереджувальних заяв: чиновники адміністрації президента США Джо Байдена 

стверджують, що вторгнення може статися до завершення Олімпіади 20 лютого. 

Планується, що Д. Байден проведе розмову з президентом Росії Володимиром 

Путіним. 

*** 

Keenan, Edward. Joe Biden will do anything to fight for Ukraine – except fight in 

Ukraine = [Джо Байден зробить все, щоб воювати за Україну, крім воювати в Україні] / 

E. Keenan // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 12.02. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/world/2022/02/12/joe-biden-will-do-anything-to-fight-for-

ukraine-except-fight-in-ukraine.html. 

Під час опитування YouGov, проведеного в січні, лише 11 % респондентів у 

США заявили, що вони вважають, що країна повинна відправити війська в Україну 

для боротьби з Росією у разі вторгнення. Керівник Вашингтонського бюро «Toronto 

Star» Е. Кінан вважає, що Д. Байден не може дозволити собі непопулярну війну проти 

ядерної держави. У разі вторгнення він згуртує союзників у Європі, Канаді та решті 

світу, щоб ввести жорсткі економічні санкції проти Росії та направить американські 

війська до прикордонних країн НАТО для захисту від будь-якої агресії за межами 

України. 

*** 

Meyer, David. Biden promises Ukraine ‘swift and decisive’ action if Russia invades = 

[Д. Байден обіцяє Україні «швидкі та рішучі» дії, якщо Росія вторгнеться] / D. Meyer // 

New York Post. – New York, 2022. – 13.02. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/02/13/biden-promises-ukraine-decisive-action-if-russia-invades/. 

Президент США Д. Байден поспілкувався з Президентом України 

В. Зеленським і заявив, що США будуть діяти «швидко і рішуче», якщо Росія 

вторгнеться в Україну. Лідери двох країн погодилися щодо важливості продовження 

дипломатії та стримування у відповідь на військове нарощування Росії на кордонах 

України. 

*** 

https://www.politico.com/news/2022/02/12/u-s-orders-evacuation-from-ukraine-embassy-00008428
https://www.politico.com/news/2022/02/12/u-s-orders-evacuation-from-ukraine-embassy-00008428
https://www.thestar.com/news/world/2022/02/12/joe-biden-will-do-anything-to-fight-for-ukraine-except-fight-in-ukraine.html
https://www.thestar.com/news/world/2022/02/12/joe-biden-will-do-anything-to-fight-for-ukraine-except-fight-in-ukraine.html
https://nypost.com/2022/02/13/biden-promises-ukraine-decisive-action-if-russia-invades/
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Reilly, Patrick. US offers Ukraine $1B loan to support economy amid tensions with 

Russia = [США пропонують Україні позику в розмірі 1 млрд дол. для підтримки 

економіки на тлі напруженості у відносинах з Росією] / Р. Reilly // New York Post. – New 

York, 2022. – 14.02. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/02/14/us-offers-ukraine-1-

billion-loan-to-support-economy-amid-tensions-with-russia/. 

США запропонували Україні гарантію суверенної позики в розмірі до 1 млрд 

дол. для підтримки економіки країни. Держсекретар Е. Блінкен сказав, що ця 

пропозиція «зміцнить здатність України забезпечити економічну стабільність, 

зростання та процвітання народу в умовах дестабілізуючої поведінки Росії». США 

вже надали Україні три окремі гарантії суверенних позик на суму 1 млрд дол. США, 

які гарантують, що позичальник повністю поверне кредит і відсотки в період з 2014 

по 2016 рр. 

*** 

Knickmeyer, Ellen. Ukraine’s President: ‘‘If You Have Information About a Russian 

Invasion, Please Forward That to Us’’ = [Президент України: «Якщо у вас є інформація 

про російське вторгнення, будь ласка, передайте її нам»] / E. Knickmeyer // Time. – New 

York, 2022. – 14.02. – Режим доступу : https://time.com/6147853/ukraine-russia-invasion-us/. 

В ході телефоної розмови, яка відбулася між президентами України та США, 

лідери погодилися продовжувати наполягати на дипломатії, щоб спробувати 

запобігти загрозливому російському військовому наступу. Журналісти 

американського журналу «Time» зазначають, що хоча В. Зеленський закликає 

відмовитися від паніки, яка, як він побоюється, може підірвати економіку України, 

він та його цивільні та військові лідери також готують оборону, одержуючи зброю від 

США та інших членів НАТО. 

*** 

В. Зеленский и Дж. Байден обсудили ситуацию вокруг Украины = [В. Зеленський 

та Д. Байден обговорили ситуацію навколо України] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. 

– 14.02. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0214/c31519-9957611.html. 

Президенти України та США, В. Зеленський та Д. Байден, провели телефонну 

розмову, щоб обговорити ситуацію навколо України та шляхи її деескалації. 

Співрозмовники підтвердили єдність своїх позицій щодо необхідності й надалі 

докладати політико-дипломатичних зусиль для розблокування мирного процесу на 

Донбасі та відновлення стабільності на українсько-російському кордоні. 

*** 

London, Douglas. To Reveal, Or Not to Reveal = [Розкривати чи не розкривати] / D. 

London // Foreign Affairs. – Washington, 2022. – 15.02. – Режим доступу : 

https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-02-15/reveal-or-not-reveal. 

Колишній начальник резидентури ЦРУ Д. Лондон в статті для американського 

видання «Foreign Affairs» пише, що Сполучені Штати та Великобританія 

забезпечують світ постійним потоком розсекреченої розвідувальної інформації, яка 

викриває можливі плани Росії щодо нападу на Україну. Д. Лондон вважає, що 

нинішня кількість, частота і глибина секретних розвідувальних даних, що 

розкриваються, безпрецедентні. Сполучені Штати ризикують надавати інформацію, 

https://nypost.com/2022/02/14/us-offers-ukraine-1-billion-loan-to-support-economy-amid-tensions-with-russia/
https://nypost.com/2022/02/14/us-offers-ukraine-1-billion-loan-to-support-economy-amid-tensions-with-russia/
https://time.com/6147853/ukraine-russia-invasion-us/
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0214/c31519-9957611.html
https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-02-15/reveal-or-not-reveal
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яку противник може використовувати для поліпшення свого захисту, але в цьому 

випадку уряд США вирішив, що ціна того варта. 

*** 

Dallison, Paul. Biden warns of Russian invasion of Ukraine within days = [Д. Байден 

попереджає про вторгнення Росії в Україну за кілька днів] / P. Dallison // POLITICO. – 

Brussels, 2022. – 17.02. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/us-joe-biden-

warns-of-russia-invasion-of-ukraine-within-days/. 

Президент США Джо Байден заявив, що, на його думку, Росія за кілька днів до 

вторгнення в Україну. Президент США уточнив, що усі ознаки, які мають США, 

«говорять про те, що вони готові піти в Україну, щоб напасти на Україну». Виходячи 

з Білого дому, Д. Байден сказав журналістам, що загроза вторгнення «дуже висока». 

Побоювання перед масовим вторгненням, що насувається, лише посилилися з 

обстрілами на сході України, які, за попередженням західних чиновників, можуть 

бути спробою проросійських сепаратистів створити привід для збільшення масштабів 

війни. Д. Байден також сказав, що незважаючи на заяви Росії про те, що частина 

військових, які вона зібрала на кордоні з Україною, була виведена, «вони не вивели 

жодного зі своїх військ. Вони навпаки ввели більше військ». 

*** 

Madhani, Aamer. Vice President Harris Says World at ‘‘A Decisive Moment in 

History’’ Ahead of Imminent Invasion of Ukraine = [Віцепрезидентка Гарріс заявила, що 

світ переживає «вирішальний момент в історії»] / A. Madhani // Time. – New York, 2022. 

– 19.02. – Режим доступу : https://time.com/6149734/ukraine-invasion/. 

Під час зустрічі з Президентом України В. Зеленським на полях Мюнхенської 

конференції з безпеки віцепрезидентка США К. Гарріс запевнила, що США віддані 

суверенітету України. Віцепрезидентка також скористалася своїм зверненням на 

конференції, щоб повторити обіцянку адміністрації Д. Байдена застосувати проти 

Росії економічні санкції, якщо вона знову вторгнеться в Україну. В. Зеленський 

заявив, що йому потрібно, щоб західні союзники зробили «конкретні кроки», маючи 

на увазі прохання України про ще більшу військову та економічну допомогу,так як 

українська армія фактично «захищає всю Європу». 

*** 

Cohen, David. Harris offers support for defiant Ukrainian president = [К. Харріс 

пропонує підтримку зухвалому Президенту України] / D. Cohen // POLITICO. – Brussels, 

2022. – 20.02. – Режим доступу : https://www.politico.com/news/2022/02/20/kamala-harris-

munich-security-00010383. 

Віцеппрезидентка США К. Гарріс заявила, що підтримує Президента України 

Володимира Зеленського за його зухвалий виступ на Мюнхенській конференції з 

безпеки. У розмові з журналістами на щорічній конференції з міжнародної безпеки К. 

Гарріс сказала, що вона розуміє надзвичайно важке становище, в якому перебуває 

лідер України, коли російські війська зосереджені на його кордоні на тлі очікувань, 

що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ на вторгнення будь-якої 

хвилини. 

https://www.politico.eu/article/us-joe-biden-warns-of-russia-invasion-of-ukraine-within-days/
https://www.politico.eu/article/us-joe-biden-warns-of-russia-invasion-of-ukraine-within-days/
https://time.com/6149734/ukraine-invasion/
https://www.politico.com/news/2022/02/20/kamala-harris-munich-security-00010383
https://www.politico.com/news/2022/02/20/kamala-harris-munich-security-00010383
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УКРАЇНСЬКО-АРГЕНТИНСЬКІ ВІДНОСИНИ 

Rosemberg, Jaime. El Gobierno evitó condenar el avance de Putin en Ucrania y pide 

resolver el conflicto a través del diálogo = [Уряд уникає засудження просування В. Путіна 

в Україні та просить вирішити конфлікт шляхом діалогу] / J. Rosemberg // La Nación. – 

Buenos Aires, 2022. – 22.02. – Режим доступу : https://www.lanacion.com.ar/politica/el-

gobierno-no-condenara-el-avance-de-putin-en-ucrania-y-pide-dialogo-constructivo-

nid22022022/. 

В офіційному повідомленні МЗС Аргентини йдеться, що країна підтверджує 

необхідність просування всіх залучених сторін у дипломатичних переговорах, які 

дозволять політично вирішити зростаючу напруженість на сході України, щоб 

підтримувати міжнародний мир і безпеку. До того часу реакцією, обраною урядом А. 

Фернандеса, було повне мовчання перед введенням російських військ на схід 

України, яке критикують США та країни Європейського Союзу. Криза в Україні 

настала в невигідний час для уряду Аргентини, який зараз бере участь у заключних 

моментах угоди з Міжнародним валютним фондом. 

УКРАЇНСЬКО-БЕЛЬГІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ 

La Belgique conseille de quitter l’Ukraine = [Бельгія радить залишити Україну] // 

Le Figaro. – Paris, 2022. – 12.02. – Режим доступу : https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-

belgique-conseille-de-quitter-l-ukraine-20220212. 

Міністерство закордонних справ Бельгії рекомендує своїм громадянам 

залишати Україну та не їздити до цієї країни. Міністерство рекомендує своїм 

громадянам, які не можуть покинути країну, зареєструватися на вебсайті Travellers 

Online, на який воно надає посилання, щоб отримати консультацію. 

УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКІ ВІДНОСИНИ 

Episkopos, Mark. Belarus Alleges Ukrainian Drone Crossed Illegally Over Border = 

[Білорусь стверджує, що український безпілотник незаконно перетнув кордон] / М. 

Episkopos // The National Interest. – Washington, 2022. – 08.02. – Режим доступу : 

https://nationalinterest.org/blog/buzz/belarus-alleges-ukrainian-drone-crossed-illegally-over-

border-200434. 

Як пише репортер з питань національної безпеки М. Епіскопос, російські 

війська перебувають в Білорусі для проведення широкомасштабних військових 

навчань так, як Мінськ засудив Україну за нібито використання безпілотника біля 

державних кордонів Білорусі. Київ відкидає звинувачення в тому, що безпілотник 

належить українським військовим, кваліфікуючи цю історію як білоруську 

провокацію. Міністерство закордонних справ України закликало «Мінськ не 

підігрувати дестабілізаційним діям Росії», додавши, що «зниження напруженості на 

кордоні між Білоруссю та Україною відповідає інтересам усього регіону». 

*** 

Украина и Беларусь обменяются визитами дипломатов на учения = [Україна та 

Білорусь обміняються візитами дипломатів] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 15.02. – 

Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0215/c31519-9958322.html. 

Під час телефонної розмови міністра оборони України О. Резнікова з міністром 

оборони Білорусі В. Хреніним сторони домовилися про взаємні візити аташе з питань 

https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-no-condenara-el-avance-de-putin-en-ucrania-y-pide-dialogo-constructivo-nid22022022/
https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-no-condenara-el-avance-de-putin-en-ucrania-y-pide-dialogo-constructivo-nid22022022/
https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-no-condenara-el-avance-de-putin-en-ucrania-y-pide-dialogo-constructivo-nid22022022/
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-belgique-conseille-de-quitter-l-ukraine-20220212
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-belgique-conseille-de-quitter-l-ukraine-20220212
https://nationalinterest.org/blog/buzz/belarus-alleges-ukrainian-drone-crossed-illegally-over-border-200434
https://nationalinterest.org/blog/buzz/belarus-alleges-ukrainian-drone-crossed-illegally-over-border-200434
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0215/c31519-9958322.html
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оборони на навчання, що відбуваються в обох країнах. У ході бесіди О. Рєзніков та В. 

Хренін також домовилися продовжити контакти для розвитку українсько-білоруських 

відносин в оборонній сфері у дусі добросусідства. 

УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКІ ВІДНОСИНИ 

Михайлов, Венцислав. Стефан Янев се срещна с посланика на Украйна Виталий 

Москаленко = [Стефан Янев зустрівся з послом України Віталієм Москаленком] / В. 

Михайлов // Факти. – Sofia, 2022. – 01.02. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/bulgaria/649671-stefan-anev-se-sreshtna-s-poslanika-na-ukraina-vitalii-

moskalenko. 

Міністр оборони Болгарії С. Янев зустрівся з послом України в Болгарії В. 

Москаленком. Основними темами обговорення були двосторонні відносини у сфері 

оборони, перспективи розвитку військово-технічного співробітництва та питання 

актуального порядку денного безпеки в регіоні. В. Москаленко висловив подяку за 

підтримку України, яку Болгарія завжди декларувала і захищала. Він наголосив на 

традиційно високому рівні діалогу та двостороннього співробітництва у сфері 

оборони. 

*** 

Теодора Генчовска: Заставаме изцяло зад Украйна, Русия ще понесе сериозни 

санкции = [Теодора Генчовська: Ми повністю підтримуємо Україну, Росія потерпає від 

серйозних санкцій] // Дневник. – Sofia, 2022. – 20.02. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/02/20/4314374_teodora_genchovska_zastavame_izcialo

_zad_ukraina/. 

Після завершення Мюнхенської конференції з безпеки міністерка закордонних 

справ Болгарї Т. Генчовська повідомила, що Болгарія повністю стоїть за Україною, і 

Росія в будь-який момент може зіткнутися з серйозними і всеосяжними санкціями. 

Щодо зростання напруженості на осі Росія-Україна, вона сказала, що, на жаль, 

продовжується збільшення російських сил і техніки. 

*** 

Михайлов, Венцислав. В София десетки украинци се помолиха за мир = [Десятки 

українців помолилися за мир у Софії] / В. Михайлов // Факти. – Sofia, 2022. – 20.02. – 

Режим доступу : https://fakti.bg/bulgaria/654983-v-sofia-desetki-ukrainci-se-pomoliha-za-

mir. 

Українська громада в Болгарії зібралася на молитву в храмі-пам’ятнику «Свята 

Неділя» в столиці. Десятки українців молилися за мир і закликали підтримати 

Україну. За їхніми словами, ситуація із скупченням російських військ на кордонах 

України стає все більш напруженою. 

УКРАЇНСЬКО-ГРУЗИНСЬКІ ВІДНОСИНИ 

Джамбазов, Денис. Американци и грузинци подготвят украински цивилни за 

война = [Американці та грузини готують мирних українців до війни] / Д. Джамбазов // 

Факти. – Sofia, 2022. – 05.02. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/650758-amerikanci-i-

gruzinci-podgotvat-ukrainski-civilni-za-voina-video. 

Грузинський легіон готує мирних громадян України до можливої російської 

агресії. Грузинський національний легіон – це воєнізована формація, до складу якої 

https://fakti.bg/bulgaria/649671-stefan-anev-se-sreshtna-s-poslanika-na-ukraina-vitalii-moskalenko
https://fakti.bg/bulgaria/649671-stefan-anev-se-sreshtna-s-poslanika-na-ukraina-vitalii-moskalenko
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/02/20/4314374_teodora_genchovska_zastavame_izcialo_zad_ukraina/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/02/20/4314374_teodora_genchovska_zastavame_izcialo_zad_ukraina/
https://fakti.bg/bulgaria/654983-v-sofia-desetki-ukrainci-se-pomoliha-za-mir
https://fakti.bg/bulgaria/654983-v-sofia-desetki-ukrainci-se-pomoliha-za-mir
https://fakti.bg/world/650758-amerikanci-i-gruzinci-podgotvat-ukrainski-civilni-za-voina-video
https://fakti.bg/world/650758-amerikanci-i-gruzinci-podgotvat-ukrainski-civilni-za-voina-video
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входять не лише грузини, а й іноземці, зокрема американці. Легіон був сформований 

у 2014 р. після незаконної окупації українського півострова Крим з метою 

«протистояти російській агресії». Наразі Росія заперечує підготовку нового нападу на 

Україну, але громадяни України готуються до найгіршого сценарію. 

УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКІ ВІДНОСИНИ 

Igaunijas premjere: Ar kara iespējamību Ukrainā jārēķinās katram pilsonim = 

[Прем’єр-міністр Естонії: Кожен громадянин повинен враховувати можливість війни в 

Україні ] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīga, 2022. – 14.02. – Режим доступу : 

https://nra.lv/pasaule/372143-igaunijas-premjere-ar-kara-iespejamibu-ukraina-jarekinas-

katram-pilsonim.htm. 

Прем’єр-міністерка Естонії К. Каллас після позачергового засідання уряду 

зазначила, що Естонія готується до того, що в Україні може початися війна, кожен 

громадянин, компанія та установа також повинні це враховувати. За її словами, 

прямої військової загрози для Естонії немає, але ця ескалація вплине на всю Європу, а 

також необхідно враховувати наплив біженців з України. Естонія продовжує 

підтримувати Україну і не планує виводити військовослужбовців із Сил оборони для 

допомоги у навчанні українських солдатів. 

*** 

Lääne esindajad ei peaks Kiievist lahkuma = [Представники Заходу не повинні 

залишати Київ ] // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 15.02. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/95908479/juhtkiri-laane-esindajad-ei-peaks-kiievist-lahkuma. 

Прем’єр-міністерка Естонії К. Каллас вважає правильним відкликати громадян 

Естонії з України, оскільки перспективи дипломатії для запобігання нападу Росії в 

Україні звужуються. Її колега по партії У. Пает, депутат Європарламенту, і 

російський експерт К. Стойческу дотримуються протилежної думки, що західні місії 

не повинні тікати з України. Скорочення офіційної присутності в Україні сигналізує 

про те, що західні країни не готові багато ризикувати в ім’я свободи України. 

УКРАЇНСЬКО-ІЗРАЇЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ  

Ukraine’s ambassador ‘appalled’ by Israeli FM’s comments on Russia standoff = 

[Посол України «шокований» коментарями глави МЗС Ізраїлю щодо протистояння з 

Росією ] // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 03.02. – Режим доступу : 

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/ukraines-ambassador-shocked-by-israeli-fms-

comments-on-russia-standoff/. 

Посол України в Ізраїлі Є. Корнійчук розкритикував міністра закордонних 

справ Я. Лапіда після того, як останній заявив, що не вірить у насильницьке 

протистояння між Україною та Росією. За словами українського посла, йому прикро, 

що Я. Лапід «не помітив війни в центрі Європи, яка триває вже вісім років». 

*** 

Ukrainian FM: We’re interested in more help from Israel, including with air defenses 

= [Глава МЗС України: Ми зацікавлені в більшій допомозі від Ізраїлю, в тому числі 

протиповітряною зброєю ] // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 03.02. – Режим 

доступу : https://www.timesofisrael.com/ukrainian-fm-weve-asked-israel-for-help-with-

cyber-air-defenses/. 

https://nra.lv/pasaule/372143-igaunijas-premjere-ar-kara-iespejamibu-ukraina-jarekinas-katram-pilsonim.htm
https://nra.lv/pasaule/372143-igaunijas-premjere-ar-kara-iespejamibu-ukraina-jarekinas-katram-pilsonim.htm
https://epl.delfi.ee/artikkel/95908479/juhtkiri-laane-esindajad-ei-peaks-kiievist-lahkuma
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/ukraines-ambassador-shocked-by-israeli-fms-comments-on-russia-standoff/
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/ukraines-ambassador-shocked-by-israeli-fms-comments-on-russia-standoff/
https://www.timesofisrael.com/ukrainian-fm-weve-asked-israel-for-help-with-cyber-air-defenses/
https://www.timesofisrael.com/ukrainian-fm-weve-asked-israel-for-help-with-cyber-air-defenses/
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Міністр закордонних справ України Д. Кулеба заявив, що Україна прагне до 

розширення співпраці з Ізраїлем у сфері протиповітряної оборони через побоювання 

російського вторгнення. Тим часом міністр закордонних справ Ізраїлю Я. Лапід 

заявив, що Ізраїль не вірить у насильницький конфлікт між Україною та Росією. 

Ізраїльські чиновники заявили, що говорили з росіянами про необхідність деескалації, 

додавши, що найближчими днями Я. Лапід планує поговорити з міністром 

закордонних справ Росії С. Лавровим. 

*** 

Izrael szerdáig evakuálná az Ukrajnában élő állampolgárait = [До 16.02.2022 Ізраїль 

евакуює своїх громадян, які проживають в Україні] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. 

– 13.02. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/izrael-szerdaig-

evakualna-az-ukrajnaban-elo-allampolgarait. 

Прем’єр-міністр Ізраїлю Н. Беннетт закликав ізраїльтян, які проживають в 

Україні, залишити країну і наказав евакуювати якомога більше громадян до 

16.02.2022. Побоюючись російського вторгнення в Україну, прем’єр-міністр провів 

оцінку ситуації, щоб прискорити евакуацію ізраїльтян. 

*** 

Šćepanovi, Janko. Can Israel Thread the Needle Between Russia and Ukraine? = [Чи 

може Ізраїль протягнути голку між Росією та Україною?] / J. Šćepanovi // The National 

Interest. – Washington, 2022. – 13.02. – Режим доступу : 

https://nationalinterest.org/feature/can-israel-thread-needle-between-russia-and-ukraine-

200517. 

На початку лютого 2022 р. ізраїльські видання повідомили, що міністр 

закордонних справ України Д. Кулеба висловив зацікавленість України в поглибленні 

оборонної співпраці з Ізраїлем. Міністр також висловив сподівання, що уряд Ізраїлю 

відіграватиме більш активну дипломатичну роль у конфлікті України з Росією. 

Враховуючи нинішню кризу в Україні, малоймовірно, що Ізраїль вживе якихось 

швидких дій, не кажучи вже про драматичні. Більш імовірно, що ізраїльтяни будуть 

спостерігати за розвитком подій і чекати. 

*** 

Izrael nie zgodził się na sprzedaż systemu obrony powietrznej Ukrainie = [Ізраїль 

відмовився продавати Україні свою систему протиповітряної оборони] // Do Rzeczy. – 

Warsaw, 2022. – 15.02. – Режим доступу : https://dorzeczy.pl/swiat/263932/izrael-nie-zgodzil-

sie-na-sprzedaz-ukrainie-zelaznej-kopuly.html. 

Ізраїль заблокував продаж Україні, розробленої Ізраїлем та США, мобільної 

всепогодної системи протиповітряної оборони «Залізний купол», побоюючись 

роздратувати Росію. Сполучені Штати мали намір передати кілька ізраїльських 

батарей протиповітряної оборони Україні, яка була зацікавлена у придбанні 

знаменитого «Залізного купола». Київ звернувся з офіційним запитом про розміщення 

на своїй території ракетних комплексів «Патріот» і батареї «Залізний купол» до того, 

як російське вторгнення в країну «стане реальністю». Як пояснив ізраїльський портал 

Ynet.com, «продаж заблокував Ізраїль, щоб уникнути участі Ізраїлю в кризі між 

Росією та Україною та будь-якою ціною не дратувати Москву», аргументуючи свій 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/izrael-szerdaig-evakualna-az-ukrajnaban-elo-allampolgarait
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/izrael-szerdaig-evakualna-az-ukrajnaban-elo-allampolgarait
https://nationalinterest.org/feature/can-israel-thread-needle-between-russia-and-ukraine-200517
https://nationalinterest.org/feature/can-israel-thread-needle-between-russia-and-ukraine-200517
https://dorzeczy.pl/swiat/263932/izrael-nie-zgodzil-sie-na-sprzedaz-ukrainie-zelaznej-kopuly.html
https://dorzeczy.pl/swiat/263932/izrael-nie-zgodzil-sie-na-sprzedaz-ukrainie-zelaznej-kopuly.html
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страх дислокацією російських військ у Сирії, які Москва може використати в 

можливому конфлікті. 

*** 

Israel torpedoed sale of Iron Dome to Ukraine, fearing Russian reaction – report = 

[Ізраїль торпедував продаж системи «Залізний купол» Україні, побоюючись реакції 

Росії – звіт ] // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 15.02. – Режим доступу : 

https://www.timesofisrael.com/israel-torpedoed-sale-of-iron-dome-to-ukraine-fearing-russian-

reaction-report/. 

Україна зверталася до американських чиновників із проханням купити 

оборонну протиракетно-мінометну систему «Залізний купол», але Ізраїль призупинив 

цю спробу через побоювання, що це зашкодить відносинам з Росією. Міністр 

закордонних справ України Д. Кулеба заявив, що його країна прагне до розширення 

співпраці з Ізраїлем у сфері протиповітряної оборони через побоювання російського 

вторгнення. 

*** 

Berman, Lazar. Kyiv envoy urges Israelis to leave, warns rescue flights might not be 

possible = [Посол у Києві закликає ізраїльтян покинути країну та попереджає, що 

рятувальні польоти можуть виявитися неможливими ] / L. Berman // The Times of Israel. 

– Jerusalem, 2022. – 16.02. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/kyiv-envoy-

urges-israelis-to-leave-warns-rescue-flights-might-not-be-possible/. 

Ізраїльські дипломати працюють над тим, щоб допомогти співвітчизникам 

покинути Україну перед загрозою війни з Росією. За словами посла Ізраїля в Україні, 

М. Бродського, якщо війна все-таки почнеться, то Ізраїль неодмінно постраждає, 

продовольча безпека значною мірою залежить від України, яка є основним 

постачальником пшениці. За його словами, Ізраїлю доведеться розширити свою 

допомогу Україні. 

*** 

Berman, Lazar. Israeli envoys in Ukraine border countries lay ground for potential 

land evacuation = [Ізраїльські дипломати в прикордонних країнах з Україною 

створюють ґрунт для потенційної наземної евакуації ] / L. Berman // The Times of Israel. 

– Jerusalem, 2022. – 20.02. – Режим доступу : 

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/israeli-envoys-in-ukraine-border-countries-lay-

ground-for-potential-land-evacuation/. 

Ізраїльські дипломати, які працюють в країнах, що межують з Україною, – 

Угорщині, Польщі, Словаччині, Румунії та Молдові – відвідують прикордонні 

переходи та зустрічаються з чиновниками, щоб обговорити потенційну евакуацію 

ізраїльтян та українських євреїв у разі вторгнення Росії. Відкрився консульський 

відділ Ізраїлю в Києві для надання консульських послуг ізраїльтянам, які бажають 

виїхати з країни. 

УКРАЇНСЬКО-ІСПАНСЬКІ ВІДНОСИНИ  

Calero, Angie. La «diplomacia de alta intensidad» de Albares en Ucrania: «La guerra 

no la barajo ni como hipótesis» = [«Дипломатія високої інтенсивності» Х. М. Альбареса в 

Україні: «Я навіть не розглядаю війну як гіпотезу»] / A. Calero // ABC. – Madrid, 2022. – 

https://www.timesofisrael.com/israel-torpedoed-sale-of-iron-dome-to-ukraine-fearing-russian-reaction-report/
https://www.timesofisrael.com/israel-torpedoed-sale-of-iron-dome-to-ukraine-fearing-russian-reaction-report/
https://www.timesofisrael.com/kyiv-envoy-urges-israelis-to-leave-warns-rescue-flights-might-not-be-possible/
https://www.timesofisrael.com/kyiv-envoy-urges-israelis-to-leave-warns-rescue-flights-might-not-be-possible/
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/israeli-envoys-in-ukraine-border-countries-lay-ground-for-potential-land-evacuation/
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/israeli-envoys-in-ukraine-border-countries-lay-ground-for-potential-land-evacuation/
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09.02. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/abci-albares-despliega-ucrania-

diplomacia-alta-intensidad-guerra-no-barajo-como-hipotesis-202202081815_noticia.html. 

Міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель 

Альбарес здійснить візит до України на запрошення міністра закордонних справ Д. 

Кулеби. Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть підтримка 

України та стримування РФ від подальшої агресії. Сторони також обговорять 

збільшення обсягів торгівлі та інвестицій між Україною та Іспанією. А. М. Альбарес 

перед поїздкою наголосив, що криза в Україні викликала високоінтенсивну 

дипломатію, в якій Іспанія бере активну участь Іспанія і в якій існує діалог. 

*** 

Alonso, Mariano. España recomienda a los españoles residentes en Ucrania que 

abandonen el país «temporalmente» = [Іспанія рекомендує жителям Іспанії в Україні 

«тимчасово» покинути країну] / M. Alonso // ABC. – Madrid, 2022. – 14.02. – Режим 

доступу : https://www.abc.es/espana/abci-espana-recomienda-espanoles-residentes-ucrania-

abandonen-pais-temporalmente-202202121346_noticia.html. 

Міністерство закордонних справ Іспанії звернулося до іспанців, які 

проживають в Україні, з рекомендацією тимчасово покинути країну через ескалацію 

напруженості з Росією.Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес зателефонував королю 

Феліпе VI, який досі перебуває на самоізоляції після того, як отримав позитивний 

результат тесту на Covid-19, щоб повідомити йому про нові рекомендації щодо 

подорожей до України, прийняті в рамках зустрічі послів країн ЄС в Києві. 

*** 

Sánchez afirma que están «todos los canales abiertos» en la crisis de Ucrania = [П. 

Санчес стверджує, що в українській кризі «всі канали відкриті»] // ABC. – Madrid, 2022. 

– 18.02. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/abci-sanchez-afirma-estan-todos-

canales-abiertos-crisis-ucrania-202202181548_video.html. 

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес запевнив щодо кризи в Україні, що «всі 

канали дипломатії відкриті, але крім дипломатії, єдності і стримування, повинно бути 

і рішуче реагування». 

*** 

Crespo, María. Los españoles, divididos ante una posible intervención militar en caso 

de guerra entre Rusia y Ucrania = [Іспанці розділені перед можливим військовим 

втручанням у разі війни між Росією та Україною] / M. Crespo // El Mundo. – Madrid, 

2022. – 18.02. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/18/620f883ae4d4d8cb318b45aa.html. 

Громадська думка Іспанії розділилася щодо того, чи повинна Іспанія разом з 

НАТО втрутитися в конфлікт у разі війни між Росією та Україною. 48 % іспанців 

виступають за втручання, а 52 % проти. Це результат останнього опитування 

Королівського інституту ElCano. Якщо цю відповідь детально проаналізувати 

відповідно до ідеології чи демографічної групи, жінки більше, ніж чоловіки, проти 

можливого втручання, і те ж саме відбувається з наймолодшими та лівими (лише 41 

% лівих респондентів виступають на користь втручання, порівняно з 54 % правих). Ця 

поляризація іспанського суспільства проявляється в багатьох питаннях: думки лівих і 

https://www.abc.es/espana/abci-albares-despliega-ucrania-diplomacia-alta-intensidad-guerra-no-barajo-como-hipotesis-202202081815_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-albares-despliega-ucrania-diplomacia-alta-intensidad-guerra-no-barajo-como-hipotesis-202202081815_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-espana-recomienda-espanoles-residentes-ucrania-abandonen-pais-temporalmente-202202121346_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-espana-recomienda-espanoles-residentes-ucrania-abandonen-pais-temporalmente-202202121346_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-sanchez-afirma-estan-todos-canales-abiertos-crisis-ucrania-202202181548_video.html
https://www.abc.es/espana/abci-sanchez-afirma-estan-todos-canales-abiertos-crisis-ucrania-202202181548_video.html
https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/18/620f883ae4d4d8cb318b45aa.html
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правих дуже відрізняються з різних питань, від членства в НАТО до пріоритетів 

зовнішньої політики. 

*** 

Ucranianos en Madrid piden «que Putin no invada Ucrania» = [Українці в Мадриді 

закликають, щоб «В. Путін не вторгався в Україну»] // ABC. – Madrid, 2022. – 20.02. – 

Режим доступу : https://www.abc.es/sociedad/abci-ucranianos-madrid-piden-putin-no-

invada-ucrania-202202201618_video.html. 

Українці, які проживають у Мадриді, зібралися 20 лютого на площі Іспанії в 

знак протесту проти російської загрози. При цьому вони закликали В. Путіна не 

нападати на Україну і дати українцям жити спокійно, а також запевнили, що їхні рідні 

«не знають, чи зможуть вони прокинутися вранці». 

УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКІ ВІДНОСИНИ  

Maccharles, Tonda. Canada tries to build diplomatic bridges as war of words over 

Ukraine heats up = [Канада намагається навести дипломатичні мости, оскільки навколо 

України спалахує словесна війна] / T. Maccharles // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 

04.02. – Режим доступу : https://www.thestar.com/politics/federal/2022/02/04/analysis-

canada-tries-to-build-diplomatic-bridges-as-war-of-words-over-ukraine-heats-up.html. 

Канада відправила в Україну літак із захисним спорядженням, включаючи 

тепловізійні біноклі, бронежилети та лазерні далекоміри. Проте, на відміну від США, 

Канада поки що не відправляє зброю. Натомість Канада використовує м’яку силу. 

Канада також пропонує оперативну кіберпідтримку Україні та розширює в Україні 

свою навчальну місію – операцію «Unifier». 

*** 

Singh, Simran. Canada’s Ukrainian communities rally across the country = 

[Українські громади Канади мітингують по всій країні] / S. Singh // The Toronto Star. – 

Toronto, 2022. – 06.02. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/gta/2022/02/06/canadas-ukrainian-communities-rally-across-

the-country.html. 

Члени Українсько-канадського конгресу 6 лютого провели мітинги по всій 

Канаді, щоб привернути увагу до боротьби України проти потенційного російського 

вторгнення. Мітинг підтримали громади Литви, Естонії, Латвії, Польщі, Білорусі та 

Тайваню в Торонто. 

*** 

Jiang, Kevin. How Joe Biden, Justin Trudeau and the world are reacting to Russia-

Ukraine tensions = [Як Джо Байден, Джастін Трюдо та світ реагують на російсько-

українську напруженість] / K. Jiang // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 21.02. – Режим 

доступу : https://www.thestar.com/news/world/2022/02/21/how-joe-biden-justin-trudeau-and-

the-world-are-reacting-to-russia-ukraine-tensions.html. 

Прем’єр-міністр Канади Д. Трюдо пообіцяв нові санкції у відповідь на 

визнання В Путіним сепаратистських регіонів України та засудив розгортання Росією 

«миротворців» у цьому районі. Д. Трюдо запевнив, що Канада та її союзники 

захищатимуть демократію та волю українського народу. 

https://www.abc.es/sociedad/abci-ucranianos-madrid-piden-putin-no-invada-ucrania-202202201618_video.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-ucranianos-madrid-piden-putin-no-invada-ucrania-202202201618_video.html
https://www.thestar.com/politics/federal/2022/02/04/analysis-canada-tries-to-build-diplomatic-bridges-as-war-of-words-over-ukraine-heats-up.html
https://www.thestar.com/politics/federal/2022/02/04/analysis-canada-tries-to-build-diplomatic-bridges-as-war-of-words-over-ukraine-heats-up.html
https://www.thestar.com/news/gta/2022/02/06/canadas-ukrainian-communities-rally-across-the-country.html
https://www.thestar.com/news/gta/2022/02/06/canadas-ukrainian-communities-rally-across-the-country.html
https://www.thestar.com/news/world/2022/02/21/how-joe-biden-justin-trudeau-and-the-world-are-reacting-to-russia-ukraine-tensions.html
https://www.thestar.com/news/world/2022/02/21/how-joe-biden-justin-trudeau-and-the-world-are-reacting-to-russia-ukraine-tensions.html
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УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКІ ВІДНОСИНИ  

В прошлом году Китай сохранил за собой место крупнейшего импортера 

украинских зерновых = [Минулого року Китай зберіг за собою місце найбільшого 

імпортера українських зернових] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 04.02. – Режим 

доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0204/c31519-9952418.html. 

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» повідомив, що у 

2021 р. Китай зберіг за собою місце найбільшого імпортера українських зернових. 

Експерт центру Б. Духницький заявив, що КНР уперше очолила список імпортерів 

українського зерна у 2020 р. При цьому з 2018 по 2021 ро. країна збільшила обсяг 

закупівлі зернових в Україні майже вп’ятеро. 

*** 

Blanchette, Jude. What Xi Gains – and Loses – From Backing Putin = [Що Сі 

отримує – і втрачає – від підтримки Путіна] / J. Blanchette // Foreign Affairs. – 

Washington, 2022. – 21.02. – Режим доступу : 

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2022-02-21/chinas-ukraine-crisis. 

Стаття в «Foreign Affairs» Д. Бланшетта, якій очолює кафедру китаєзнавства у 

Центрі стратегічних та міжнародних досліджень США, присвячена ролі Китаю в 

українській кризі. На думку автора, з одного боку, Китай став на бік Росії, 

звинувачуючи розширення НАТО в спричиненні кризи та стверджуючи, що прогнози 

США про неминуче вторгнення посилюють її, а з іншого боку, особливо у зв’язку з 

зростанням ризику військового конфлікту, він закликав до дипломатії над війною. Д. 

Бланшетт підкоеслив, що Україна є важливим торговельним партнером для Китаю з 

більш ніж 15 млрд дол. двосторонніх торгових потоків у 2020 р., важливими воротами 

в Європу та офіційним партнером ініціативи «Один пояс, один шлях». 

УКРАЇНСЬКО-ЛАТВІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ 

Ārlietu ministrijas pārstāvis: Nepieciešams turpināt un palielināt atbalstu Ukrainai = 

[Представник МЗС: Необхідно продовжувати та посилювати підтримку України ] // 

Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīga, 2022. – 04.02. – Режим доступу : 

https://nra.lv/pasaule/371229-arlietu-ministrijas-parstavis-nepieciesams-turpinat-un-

palielinat-atbalstu-ukrainai.htm. 

Держсекретар МЗС Латвії А. Пельш брав участь у консультаціях державних 

секретарів Німеччини та країн Балтії, які були зосереджені на актуальних питаннях 

безпеки в Європі, ситуації на українському кордоні та напруженості у відносинах з 

Росією та Білоруссю. Також йшлося про підтримку України і що її потрібно 

продовжувати та збільшувати. Держсекретар наголосив на ролі Німеччини у 

зміцненні безпеки та єдності у всій Європі. 

*** 

Premjers: NATO ir jāstiprina sava klātbūtne visā austrumu flangā = [Прем’єр-

міністр: НАТО має посилити свою присутність на східному фланзі ] // Neatkarīgā Rīta 

Avīze. – Rīga, 2022. – 04.02. – Режим доступу : https://nra.lv/pasaule/371251-premjers-nato-

ir-jastiprina-sava-klatbutne-visa-austrumu-flanga.htm. 

Прем’єр-міністр Латвії К. Каріньш повідомив, що під час зустрічі прем’єр-

міністри країн Балтії обговорили безпекову ситуацію в регіоні, питання Росії та 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0204/c31519-9952418.html
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2022-02-21/chinas-ukraine-crisis
https://nra.lv/pasaule/371229-arlietu-ministrijas-parstavis-nepieciesams-turpinat-un-palielinat-atbalstu-ukrainai.htm
https://nra.lv/pasaule/371229-arlietu-ministrijas-parstavis-nepieciesams-turpinat-un-palielinat-atbalstu-ukrainai.htm
https://nra.lv/pasaule/371251-premjers-nato-ir-jastiprina-sava-klatbutne-visa-austrumu-flanga.htm
https://nra.lv/pasaule/371251-premjers-nato-ir-jastiprina-sava-klatbutne-visa-austrumu-flanga.htm
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України. Країни Балтії висловлюють повну підтримку Україні, яка полягає не лише в 

дипломатичному, а й у практичному плані. 

*** 

Vīksne, Imants. Latvijas pilsoņiem patvaļīgi karot Ukrainā ir aizliegts = [Громадянам 

Латвії заборонено самовільно брати участь у війні в Україні ] / I. Vīksne // Neatkarīgā 

Rīta Avīze. – Rīga, 2022. – 09.02. – Режим доступу : https://neatkariga.nra.lv/izpete/371612-

latvijas-pilsoniem-patvaligi-karot-ukraina-ir-aizliegts. 

Хоча Латвійська держава ідеологічно є союзником українців, громадянам 

Латвії заборонено брати участь у збройних конфліктах за межами території 

Латвійської Республіки без дозволу. Навіть залучення одного солдата НАТО у війну 

проти Росії означало б негайну ескалацію конфлікту, чого НАТО та союзники не 

хочуть допустити. Закон про національну безпеку Латвії також заборонив службу за 

кордоном, за винятком союзників Латвії та подвійного громадянства. 

*** 

Labklājības ministrs Eglītis: Bēgļus no Ukrainas Latvijā varētu izvietot viesnīcās un 

skolās = [Міністр добробуту Еглітіс: Біженців з України в Латвії можуть розмістити в 

готелях і школах ] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīga, 2022. – 14.02. – Режим доступу : 

https://nra.lv/latvija/372200-labklajibas-ministrs-eglitis-beglus-no-ukrainas-latvija-varetu-

izvietot-viesnicas-un-skolas.htm. 

У разі вторгнення Росії вторгнеться в Україну, Міністерство внутрішніх справ 

Латвії разом із кількома іншими установами розпочало роботу над планом прийому 

потенційних українських біженців. Пошук житла, забезпечення предметами першої 

необхідності, допомога у працевлаштуванні в Латвії – це обов’язки, делеговані 

Міністерству добробуту. Міністерство добробуту також готує пропозицію щодо 

виплати соціальних виплат, які дозволять українцям почати жити в Латвії. 

*** 

Latvijas Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētājas, Ministru prezidenta un ārlietu 

ministra paziņojums = [Заява президента Латвії, спікера Сейму, прем’єр-міністра та 

міністра закордонних справ ] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīga, 2022. – 21.02. – Режим 

доступу : https://nra.lv/latvija/372947-latvijas-valsts-prezidenta-saeimas-priekssedetajas-

ministru-prezidenta-un-arlietu-ministra-pazinojums.htm. 

Заява президента Латвії, спікера Сейму, прем’єр-міністра та міністра 

закордонних справ: Ми, президент Латвії, голова Сейму, прем’єр-міністр і міністр 

закордонних справ, від імені народу Латвії висловлюємо солідарність з народом 

України, а також непохитну підтримку свободи, суверенітету та територіальної 

неподільності України. Рішення Президента Російської Федерації про визнання 

незалежності сепаратистських ЛНР та ДНР продовжує наступ на незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України, розпочатий у 2014 р., незаконну 

зміну кордонів у 2014 р., йдеться у заяві. 

УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКІ ВІДНОСИНИ  

I. Šimonytė: ketiname labai garsiai prašyti tarptautinės bendruomenės paremti 

Ukrainos vientisumą = [І. Шимоніте: ми збираємося закликати міжнародне 

співтовариство підтримати цілісність України ] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 11.02. 

https://neatkariga.nra.lv/izpete/371612-latvijas-pilsoniem-patvaligi-karot-ukraina-ir-aizliegts
https://neatkariga.nra.lv/izpete/371612-latvijas-pilsoniem-patvaligi-karot-ukraina-ir-aizliegts
https://nra.lv/latvija/372200-labklajibas-ministrs-eglitis-beglus-no-ukrainas-latvija-varetu-izvietot-viesnicas-un-skolas.htm
https://nra.lv/latvija/372200-labklajibas-ministrs-eglitis-beglus-no-ukrainas-latvija-varetu-izvietot-viesnicas-un-skolas.htm
https://nra.lv/latvija/372947-latvijas-valsts-prezidenta-saeimas-priekssedetajas-ministru-prezidenta-un-arlietu-ministra-pazinojums.htm
https://nra.lv/latvija/372947-latvijas-valsts-prezidenta-saeimas-priekssedetajas-ministru-prezidenta-un-arlietu-ministra-pazinojums.htm
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– Режим доступу : https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/11/news/i-simonyte-

ketiname-labai-garsiai-prasyti-tarptautines-bendruomenes-paremti-ukrainos-vientisuma-

22353604. 

Прем’єр-міністерка Литви І. Шимоніте, яка відвідує Україну з робочим 

візитом, зазначила, що Литва «шукає шляхи, якими ми можемо допомогти Україні 

самі чи без партнерів, але ми також збираємося просити міжнародне співтовариство 

підтримати цілісність та суверенітет України», яка перебуває під тиском Росії. Вона 

повідомила, що зенітні ракети Stinger найближчими днями будуть доставлені в 

Україну.  

*** 

Į Ukrainą keliauti užsimojusių Seimo narių planai kelia aistras: priminė Užsienio 

reikalų ministerijos raginimą = [Напруженість пристрастей продиктувала плани 

депутатам Сейму, які мають намір поїхати в Україну ] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. 

– 15.02. – Режим доступу : https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/15/news/i-

ukraina-keliauti-uzsimojusiu-seimo-nariu-planai-kelia-aistras-l-kasciunas-kritikams-siulo-

nedrebinti-koju-22379992. 

Міністерство закордонних справ Литви закликало уникати поїздок в Україну та 

скасувало перебування у країні сімей дипломатів. Але посольство в Києві продовжить 

роботу і очікується, що п’ятеро депутатів Сейму залишаться в Україні. Комітет Сейму 

з національної безпеки і оборони має намір провести там спеціальне засідання, щоб 

показати солідарність з українцями. 

*** 

A. Anušauskas: Ukrainos suvereniteto išsaugojimas – ir Lietuvos saugumo garantas = 

[А. Анушаускас: Збереження суверенітету України є гарантією безпеки Литви ] // 

Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 16.02. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/16/news/a-anusauskas-ukrainos-

suvereniteto-issaugojimas-ir-lietuvos-saugumo-garantas-22393609. 

Міністр національної оборони Литви А. Анушаускас каже, що збереження 

суверенітету України також є запорукою безпеки Литви. За його словами, Литва 

підтримує Україну не лише дипломатично та політично, а й прагне зміцнити 

обороноздатність країни – кілька днів тому Україні передали партію зенітних ракет. 

За словами міністра, Литва проводить і буде вести послідовну політику та 

підтримуватиме намагання України рухатися на Захід. 

УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ  

von der Burchard, Hans. German Chancellor Scholz to meet Putin in Moscow ‘soon’ = 

[Канцлер Німеччини О. Шольц скоро зустрінеться з В. Путіним у Москві] / H. von der 

Burchard // POLITICO. – Brussels, 2022. – 03.02. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/olaf-scholz-meeting-putin-moscow-russia-germany/. 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що «невдовзі» поїде до Москви, щоб 

зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним на тлі, як він назвав, «дуже 

серйозної» ситуації на українському кордоні». Канцлер визнав, що, маючи близько 

130 тис. солдатів, які дислокуються поблизу кордону з Україною, російський 

президент може бути готовий вторгнутися в Україну. Зауваження О. Шольца звучать 

у відповідь на критику як всередині країни, так і за кордоном з приводу реакції його 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/11/news/i-simonyte-ketiname-labai-garsiai-prasyti-tarptautines-bendruomenes-paremti-ukrainos-vientisuma-22353604
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/11/news/i-simonyte-ketiname-labai-garsiai-prasyti-tarptautines-bendruomenes-paremti-ukrainos-vientisuma-22353604
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/11/news/i-simonyte-ketiname-labai-garsiai-prasyti-tarptautines-bendruomenes-paremti-ukrainos-vientisuma-22353604
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/15/news/i-ukraina-keliauti-uzsimojusiu-seimo-nariu-planai-kelia-aistras-l-kasciunas-kritikams-siulo-nedrebinti-koju-22379992
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/15/news/i-ukraina-keliauti-uzsimojusiu-seimo-nariu-planai-kelia-aistras-l-kasciunas-kritikams-siulo-nedrebinti-koju-22379992
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/15/news/i-ukraina-keliauti-uzsimojusiu-seimo-nariu-planai-kelia-aistras-l-kasciunas-kritikams-siulo-nedrebinti-koju-22379992
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/16/news/a-anusauskas-ukrainos-suvereniteto-issaugojimas-ir-lietuvos-saugumo-garantas-22393609
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/16/news/a-anusauskas-ukrainos-suvereniteto-issaugojimas-ir-lietuvos-saugumo-garantas-22393609
https://www.politico.eu/article/olaf-scholz-meeting-putin-moscow-russia-germany/
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нового уряду на нарощування військових сил Росії. Берлін відмовився постачати 

Україні оборонну зброю, заблокував постачання певної зброї союзниками в Україну, і 

тривалий час демонстрував небажання включати газопровід «Північний потік-2» в 

потенційний пакет санкцій у разі вторгнення Росії. О. Шольц нагадав, що «Німеччина 

– країна, яка надала Україні найбільшу допомогу за останні роки, майже 2 мільярди 

євро». За його словами, його уряд проводить «подвійну стратегію» щодо Росії, 

попереджаючи Москву про наслідки подальшої агресії проти України, а також шукає 

шлях до «мирного розвитку» шляхом переговорів. 

*** 

Nach nächstem Putin-Job für Schröder wird Kritik immer lauter: „Er schadet dem 

Land“ = [Після чергової роботи Путіна для Шредера критика стає все гучнішою: «Він 

шкодить країні» ] // Focus. – Berlin, 2022. – 04.02. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/deutschland/fdp-frau-keilt-gegen-altkanzler-nach-naechstem-

putin-job-fuer-schroeder-wird-kritik-immer-lauter-er-schadet-dem-land_id_48642215.html. 

Політика Соціал-демократичної партії Німеччини Г. Шредера і друга 

президента Росії В. Путіна висунули до складу наглядової ради держкомпанії 

«Газпром». Г. Шредер звинуватив Україну в «брязканні шаблями», розкритикував 

вимоги України щодо поставок зброї, звинуватив НАТО, що через його дії Росія 

розмістила війська на кордоні з Україною. 

*** 

Шолц ще посети за 10 дни САЩ, Украйна и Русия = [Через 10 днів О. Шольц 

відвідає США, Україну та Росію] // Дневник. – Sofia, 2022. – 04.02. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/04/4309255_sholc_shte_poseti_za_10_dni_sasht_ukrain

a_i_rusiia/. 

Канцлер Німеччини О. Шольц у найближчі 10 днів відвідає США, Україну та 

Росію, щоб зустрітися з їхніми лідерами. Канцлер перебуватиме в Києві 14 лютого. 

Німеччина зайняла дуже обережну позицію щодо напруженості навколо України, не 

схвалюючи надсилання зброї українській армії та критикуючи себе за пасивність у 

дипломатичній сфері. Багато в чому це пов’язано з внутрішніми проблемами. 

*** 

Merz, Friedrich. Fehler der Ampel häufen sich und SPD irrlichtert in der Ukraine-

Krise umher = [Помилок у світлофорі накопичується, а СДПН блукає в українській 

кризі ] / F. Merz // Focus. – Berlin, 2022. – 05.02. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/perspektiven/gastautoren/die-mail-von-merz-spd-irrlichtert-in-ihren-

ungeklaerten-beziehungen-zu-russland-umher_id_48604391.html. 

Юрист і політик від партії Християнсько-демократичний союзу Ф. Мерц в 

статті для видання пише, що на його думку німецька правляча партія СДПН настільки 

зайнята внутрішньою боротьбою в нинішній кризі навколо України, що навіть 

канцлер О. Шольц не в змозі заперечити те, що Україна «брязкає шаблею». Очевидно, 

каже автор, попередник на посаді (Г. Шредер) чинить масовий вплив на СДПН і 

перешкоджає прийняттю необхідних рішень, у тому числі європейських ініціатив, які 

зараз потрібні як ніколи Україні. 

*** 

https://www.focus.de/politik/deutschland/fdp-frau-keilt-gegen-altkanzler-nach-naechstem-putin-job-fuer-schroeder-wird-kritik-immer-lauter-er-schadet-dem-land_id_48642215.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/fdp-frau-keilt-gegen-altkanzler-nach-naechstem-putin-job-fuer-schroeder-wird-kritik-immer-lauter-er-schadet-dem-land_id_48642215.html
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/04/4309255_sholc_shte_poseti_za_10_dni_sasht_ukraina_i_rusiia/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/04/4309255_sholc_shte_poseti_za_10_dni_sasht_ukraina_i_rusiia/
https://www.focus.de/perspektiven/gastautoren/die-mail-von-merz-spd-irrlichtert-in-ihren-ungeklaerten-beziehungen-zu-russland-umher_id_48604391.html
https://www.focus.de/perspektiven/gastautoren/die-mail-von-merz-spd-irrlichtert-in-ihren-ungeklaerten-beziehungen-zu-russland-umher_id_48604391.html
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Schuller, Konrad. Die Schröder-Putin-Connection = [Зв’язок Шредера-Путіна ] / K. 

Schuller // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 06.02. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/schroeder-putin-das-gas-russlands-deutsches-

netzwerk-17780264.html. 

За словами автора, президент Росії В. Путін і його друг, колишній канцлер 

Німеччини Г. Шредер діють так, ніби вони були в змові. В. Путін розмістив більше 

військ на кордоні з Україною, а Г. Шредер зажадав від Києва припинити «брязкання 

шаблями», викликавши широкий резонанс. Колишній канцлер очолює наглядові ради 

газових і нафтових компаній, де домінує Росія, «Північний потік», «Північний потік-

2» і «Роснефть», і він, за словами автора, знаходиться в центрі російської мережі 

впливу в Німеччині. 

*** 

Немачка обећава подршку Украјини = [Німеччина обіцяє підтримку Україні] // 

Политика. – Belgrad, 2022. – 7.02. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/499018/Nemacka-obecava-podrsku-Ukrajini. 

Міністерка закордонних справ Німеччини А. Бербок відвідала Київ та 

пообіцяла підтримку Україні. На спільній пресконференції А. Бербок і її український 

колега Д. Кулеба заявили, що ніхто не може підірвати їхню дружбу, що Німеччина 

готова заплатити високу економічну ціну, щоб відмовити Росію від її планів. 

*** 

Zełenski odwołał spotkanie z szefową MSZ Niemiec. Oto nieoficjalny powód = 

[В. Зеленський скасував зустріч з главою МЗС Німеччини. Ось неофіційна причина] // 

Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 08.02. – Режим доступу : 

https://dorzeczy.pl/swiat/261103/spotkanie-prezydenta-ukrainy-z-szefowa-msz-niemiec-

odwolane.html. 

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з головою МЗС 

Німеччини А. Бербок за неофіційними даними скасована через розбіжності щодо 

газопроводу «Північний потік-2» і військової допомоги Києву. А. Бербок заявила, що 

не може зустрітися з В. Зеленським, оскільки в переговорах мав брати участь і міністр 

закордонних справ Франції Ж.-І Ле Дріан, але французька сторона змінила свої плани. 

*** 

SolCrisi. 130mila soldati russi al confine, il vescovo di Kiev: prosegua il dialogo = 

[Криза. 130 тисяч російських солдатів на кордоні, єпископ Київський: продовження 

діалогу] / I. Sol // Avvenire. – Milano, 2022. – 14.02. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/crisi-russia-ucraina. 

Канцлер Німеччини О. Шольц зустрівся з Президентом України В. Зеленським 

у Києві. Під час пресконференції, О. Шольц підтвердив солідарність Німеччини з 

Україною і оголосив про ще 150 млн євро фінансової допомоги східноєвропейській 

країні. 

*** 

Boyraz, Haci Mehmet. Germany’s passive position in the Ukraine crisis = [Пасивна 

позиція Німеччини в українській кризі] / H. M. Boyraz // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/schroeder-putin-das-gas-russlands-deutsches-netzwerk-17780264.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/schroeder-putin-das-gas-russlands-deutsches-netzwerk-17780264.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/499018/Nemacka-obecava-podrsku-Ukrajini
https://dorzeczy.pl/swiat/261103/spotkanie-prezydenta-ukrainy-z-szefowa-msz-niemiec-odwolane.html
https://dorzeczy.pl/swiat/261103/spotkanie-prezydenta-ukrainy-z-szefowa-msz-niemiec-odwolane.html
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/crisi-russia-ucraina
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14.02. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/germanys-passive-

position-in-the-ukraine-crisis. 

Науковий співробітник Фонду політичних, економічних та соціальних 

досліджень (SETA) Х. М. Бойраз вважає, що є три основні причини пасивного 

підходу Берліна до ситуації в Україні. По-перше, Німеччина розглядає Росію як 

загрозу своїй національній безпеці і не бажає прямого конфлікту з Росією. Друга 

причина – високий обсяг торгівлі Німеччини з Росією. Третя та найважливіша 

причина – це довгострокова залежність від Росії у сфері енергетики. 

*** 

Schütz, Birger. Kanzler in Kiew: Geld statt Rüstung = [Канцлер у Києві: гроші 

замість озброєння ] / B. Schütz // Neues Deutschland. – Berlin, 2022. – 14.02. – Режим 

доступу : https://www.nd-aktuell.de/artikel/1161358.ukrainekrise-kanzler-in-kiew-geld-statt-

ruestung.html?sstr=ukraine. 

У Києві розмова канцлера Німеччини О. Шольца з Президентом України 

В. Зеленським була напруженою. О. Шольц пообіцяв Україні прискорену виплату 150 

млн євро з уже наданої позики та нову позику на 150 млн євро. Повторив попередні 

погрози Москві, про те, що «у разі військової ескалації ми готові прийняти дуже 

далекосяжні та ефективні санкції у координації з нашими союзниками». Проте О. 

Шольц не згадав про зупинку газопроводу «Північний потік-2» як можливу міру 

покарання. Також Німеччина відмовляється від поставок зброї на замовлення 

України, але розглядає постачання іншої військової техніки, наприклад, прилади 

нічного бачення, пристрої для розмінування чи стеження. 

*** 

Петров, Ангел. Шолц отива при Путин, докато Украйна се готви да «посрещне 

Русия в ада» = [О. Шольц їде до В. Путіна, коли Україна готується до «зустрічі з Росією 

в пеклі»] / А. Петров // Дневник. – Sofia, 2022. – 14.02. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/14/4311830_sholc_otiva_pri_putin_dokato_ukraina_se_

zakanva_na/. 

Канцлер Німеччини О. Шольц відвідає Київ, а потім поїде до Москви. Канцлер 

знову пригрозив Росії санкціями за дії, які становлять «загрозу територіальній 

цілісності України». Але Берлін не очікує конкретних результатів від діалогу з 

президентом Росії В. Путіним. Минулого тижня західні зустрічі та телефонні розмови 

з владою Росії на найвищому рівні на жаль не привели до вирішення української 

проблеми. 

*** 

Lücking, Daniel. Ukraine reicht Waffen-Wunschliste ein = [Україна подала список 

бажань щодо зброї ] / D. Lücking // Neues Deutschland. – Berlin, 2022. – 15.02. – Режим 

доступу : https://www.nd-aktuell.de/artikel/1161360.ukraine-konflikt-ukraine-reicht-waffen-

wunschliste-ein.html?sstr=ukraine. 

За даними Федерального міністерства оборони, Україна надіслала список 

бажаного озброєння. Заступниця речника уряду К. Хоффманн зазначила, що список, 

поданий Україною, буде перевірено. Крім того, посол України в Берліні А. Мельник 

вимагав від Німеччини економічної допомоги, посередництва у переговорах у 

https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/germanys-passive-position-in-the-ukraine-crisis
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/germanys-passive-position-in-the-ukraine-crisis
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1161358.ukrainekrise-kanzler-in-kiew-geld-statt-ruestung.html?sstr=ukraine
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1161358.ukrainekrise-kanzler-in-kiew-geld-statt-ruestung.html?sstr=ukraine
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/14/4311830_sholc_otiva_pri_putin_dokato_ukraina_se_zakanva_na/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/14/4311830_sholc_otiva_pri_putin_dokato_ukraina_se_zakanva_na/
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1161360.ukraine-konflikt-ukraine-reicht-waffen-wunschliste-ein.html?sstr=ukraine
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1161360.ukraine-konflikt-ukraine-reicht-waffen-wunschliste-ein.html?sstr=ukraine


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–28 лютого 2022 р. 
 

78 

«нормандському форматі», посилення санкцій щодо Росії. З огляду на недавні візити 

федерального канцлера О. Шольца до Києва і Москви, А. Мельник зажадав, щоб 

президенту Росії В. Путіну був поставлений ультиматум і попросили його «негайно 

віддати наказ повернути війська наказом і зупинити цю підготовку до війни, інакше 

буде справжній Армагедон для Росії як країни і для пана Путіна особисто». 

*** 

«Sytuacja jest bardzo groźna». Scholz o planach Putina = [«Ситуація дуже 

небезпечна». О. Шольц про плани В. Путіна] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 23.02. – 

Режим доступу : https://dorzeczy.pl/sondaz/264028/badanie-inwazja-rosji-na-ukraine-

prawdopodobna.html. 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час інтерв’ю телеканалам ARD і RTL 

зазначив, що поведінка Росії щодо України дуже небезпечна, президент Росії 

Володимир Путін хоче змінити карту Європи. Глава уряду Німеччини заявив, що 

«порушуючи принцип недоторканності кордонів, захищений міжнародним правом, В. 

Путін підриває основи миру, встановленого в Європі». На його думку, той, хто 

слухав, що В. Путін говорив останні роки, знає, що російський президент «фактично 

має намір щось змінити в географії Європи». 

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ  

Premier składa obietnicę Ukrainie. Ekspert: Moskwa może to w przyszłości 

wykorzystać = [Прем’єр дає Україні обіцянки. Експерт: Москва може використати це в 

майбутньому] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 01.02. – Режим доступу : 

https://dorzeczy.pl/opinie/258367/polskie-dostawy-broni-na-ukraine-ekspert-jest-ryzyko.html. 

Замісник декана Університету Банківської справи в Торуні Лукаш Рещинський 

прокоментував заяву прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про передачу 

зброї Україні у разі конфлікту з Росією. Л. Рещинський зазначив, що таке рішення 

може мати довгострокові наслідки. За оцінкою експерта з точки зору геостратегічних 

інтересів Польщі, передача зброї українській армії узгоджується з думкою про те, що 

незалежної Польщі без України немає. Зброя збільшить шанс захисту в разі можливої 

агресії, однак Л. Рещинський зазначив, що «є ризик того, що Росія якимось чином 

використає це в майбутньому», бо «передача зброї може бути розцінена Росією як 

ворожий акт». 

*** 

Morawiecki z wizytą w Kijowie. «Mamy poczucie życia u podnóża wulkanu» = [М. 

Моравецький з візитом до Києва. «У нас є відчуття життя біля підніжжя вулкана»] // Do 

Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 01.02. – Режим доступу : 

https://dorzeczy.pl/swiat/258361/morawiecki-w-kijowie-potwierdzil-przekazanie-broni-

ukrainie.html. 

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту в Україну 

зазначив, що не можна однією рукою підписувати солідарність з Україною в її 

нинішньому стані, а іншою сертифікувати «Північний потік-2». На початку свого 

виступу глава польського уряду заявив, що прибув до Києва, щоб «продемонструвати 

єдність Польщі з Українською державою перед обличчям ризиків, перед обличчям 

небезпек, про які ми всі знаємо». Він наголосив, що вся Європа має об’єднатися 

заради суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Важливим 

https://dorzeczy.pl/sondaz/264028/badanie-inwazja-rosji-na-ukraine-prawdopodobna.html
https://dorzeczy.pl/sondaz/264028/badanie-inwazja-rosji-na-ukraine-prawdopodobna.html
https://dorzeczy.pl/opinie/258367/polskie-dostawy-broni-na-ukraine-ekspert-jest-ryzyko.html
https://dorzeczy.pl/swiat/258361/morawiecki-w-kijowie-potwierdzil-przekazanie-broni-ukrainie.html
https://dorzeczy.pl/swiat/258361/morawiecki-w-kijowie-potwierdzil-przekazanie-broni-ukrainie.html
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елементом конференції прем’єр-міністра була тема «Північного потоку-2», М. 

Моравецький наголосив, що цей газопровід є «потужною загрозою миру у всій 

Європі». М. Моравецький підтвердив, що Варшава готова надати Україні десятки 

тисяч озброєнь, зокрема артилерійські снаряди, зенітно-ракетні комплекси «Гром», 

легкі міномети, розвідувальні дрони та інші види оборонної зброї. 

*** 

«To jest pomysł niebanalny». Piekło o nowym formacie współpracy w Europie = [«Це 

оригінальна ідея». Я. Пєкло про новий формат співпраці в Європі] // Do Rzeczy. – 

Warsaw, 2022. – 01.02. – Режим доступу : https://dorzeczy.pl/opinie/258448/pieklo-

komentuje-doniesienia-o-sojuszu-londyn-warszawa-kijow.html. 

Колишній посол Польщі в Україні Ян Пєкло позитивно ставиться до співпраці 

Лондон-Варшава-Київ, бо це може призвести до постійних змін у політиці та 

посилити систему безпеки в цій частині континенту. Прем’єр-міністри Польщі та 

Великобританії відвідали українську столицю одночасно та провели зустрічі в рамках 

візиту. Глава польського уряду пообіцяв доставити оборонну зброю в Україну у разі 

російської агресії. Тим часом уряд Великої Британії готує пакет санкцій, які завдадуть 

удару російським олігархам, які мають грошові вклади в Лондоні. 

*** 

Premier: Nie będzie bezpiecznej Europy bez suwerennej Ukrainy = [Прем’єр-міністр 

Польщі: не буде безпечної Європи без суверенної України] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. 

– 01.02. – Режим доступу : https://dorzeczy.pl/opinie/258496/morawiecki-jasno-o-sytuacji-na-

wschodzie.html. 

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вкотре висловив позицію 

Польщі щодо загрози суверенітету України. Він вважає, що без суверенної України не 

буде безпечної Європи, а незалежної України не буде без підтримки ЄС та НАТО. Під 

час свого візиту до Києва глава польського уряду зустрівся з прем’єр-міністром 

України Денисом Шмигалем, поспілкувався з Президентом України Володимиром 

Зеленським, а також зустрівся з співвітчизниками, які проживають в Україні. 

*** 

Клен, Євген. Велика Британія підтримала Україну та висунула нову ініціативу / 

Є. Клен // Міст. – Торонто, 2022. – 01.02. – Режим доступу : https://meest-

online.com/ukraine/policy/velyka-brytaniya-pidtrymala-ukrajinu-ta-vysunula-novu-

initsiatyvu/. 

Президент України В. Зеленський прибув з дводенним візитом до Польщі, де 

на території державної резиденції «Вісла» зустрівся з президентом Республіки 

Польща А. Дудою, щоб обговорити ситуацію з безпекою та важливі питання 

двосторонніх відносин. Перемовини двох лідерів відбувалися у форматі віч-на-віч. 

Водночас до президентів України та РП звернулася міністерка закордонних справ 

Великої Британії Л. Трасс. Вона повідомила, що уряд Великобританії розглядає 

можливість створення тристороннього союзу Об’єднане Королівство-Польща-

Україна. Після того, як країна остаточно розпрощалася з Європейським Союзом, 

Лондон може собі це дозволити. 

*** 

https://dorzeczy.pl/opinie/258448/pieklo-komentuje-doniesienia-o-sojuszu-londyn-warszawa-kijow.html
https://dorzeczy.pl/opinie/258448/pieklo-komentuje-doniesienia-o-sojuszu-londyn-warszawa-kijow.html
https://dorzeczy.pl/opinie/258496/morawiecki-jasno-o-sytuacji-na-wschodzie.html
https://dorzeczy.pl/opinie/258496/morawiecki-jasno-o-sytuacji-na-wschodzie.html
https://meest-online.com/ukraine/policy/velyka-brytaniya-pidtrymala-ukrajinu-ta-vysunula-novu-initsiatyvu/
https://meest-online.com/ukraine/policy/velyka-brytaniya-pidtrymala-ukrajinu-ta-vysunula-novu-initsiatyvu/
https://meest-online.com/ukraine/policy/velyka-brytaniya-pidtrymala-ukrajinu-ta-vysunula-novu-initsiatyvu/
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Kość, Wojciech. Poland braces for ‘up to a million people’ fleeing war in Ukraine = 

[Польща готується до «до мільйона людей», які рятуватимуться від війни в Україні] / 

W. Kość // POLITICO. – Brussels, 2022. – 08.02. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/war-ukraine-russia-send-one-million-refugees-fleeing-poland/. 

Польща готується до масового напливу біженців у разі нападу Росії на Україну. 

Заступник міністра внутрішніх справ Мацей Восик, вважає, що поляки повинні бути 

готові до найгіршого сценарію і бути готовими до хвилі до мільйона людей. 

Польський уряд пообіцяв бути солідарним з Україною, оскільки напруженість у 

відносинах з Росією зростає, і сказав, що люди, які втечуть з країни в разі російського 

вторгнення, будуть «справжніми біженцями» і отримають допомогу. Відповідно до 

Женевської конвенції, ці люди будуть під захистом Польщі. Україна межує з членами 

ЄС Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною, але найтісніші зв’язки має з 

Польщею. 

*** 

Blikowska, Janina. Lech Wałęsa „zgłasza gotowość”. Inicjatywa byłego prezydenta w 

sprawie Ukrainy = [Лех Валенса «оголосв готовність». Ініціатива колишнього 

президента Польщі щодо України] / J. Blikowska // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 

13.02. – Режим доступу : https://www.rp.pl/polityka/art35681611-lech-walesa-zglasza-

gotowosc-inicjatywa-bylego-prezydenta-w-sprawie-ukrainy. 

На сторінці експрезидента Польщі Леха Валенси у Facebook з’явився короткий 

пост, в якому йдеться про напружену ситуацію в Україні і де він заявив про 

готовність «негайно поїхати до Києва з метою Солідарної оборони». Попри те, що він 

не повідомив подробиць, експрезидент заявив, що вже зробив перший крок у цьому 

питанні. Про готовність повідомлено посла України в Польщі. Раніше, на початку 

лютого, в інтерв’ю Rzeczpospolita експрезидент, відповідаючи на запитання про 

ситуацію навколо України, сказав, що «цього разу треба поводитися сміливо, весь 

світ має мобілізуватися і не допустити удару по Україні». 

*** 

Wizyta polskich posłów na Ukrainie. Terlecki: Celem jest wsparcie dla suwerenności 

tego kraju = [Візит польських депутатів в Україну. Р. Терлецький: Мета – підтримати 

суверенітет цієї країни] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 15.02. – Режим доступу : 

https://dorzeczy.pl/opinie/263959/terlecki-o-wizycie-na-ukrainie-celem-jest-wsparcie-dla-

suwerennosci.html. 

Група депутатів Сейму Польщі на чолі з віцеспікером Р. Терлецьким вирушить 

до Києва. Візит відбудеться за ініціативою спікерки Сейму Ельжбети Вітек, яка 

минулого тижня розмовляла з головою Верховної Ради України. Більшість із 

депутатів делегації входять до польсько-української депутатської групи або входять 

до комітету закордонних справ. Заплановано низку двосторонніх зустрічей, зокрема 

зустрічі з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком та 

віцепрезидентом Оленою Кондратюк. Мета візиту – висловити солідарність та 

підтримку суверенітету України. Віце-спікер Сейму запевнив, що польський 

парламент підтримає уряд у всіх заходах допомоги Україні у разі агресії Росії проти 

України. 

*** 

https://www.politico.eu/article/war-ukraine-russia-send-one-million-refugees-fleeing-poland/
https://www.rp.pl/polityka/art35681611-lech-walesa-zglasza-gotowosc-inicjatywa-bylego-prezydenta-w-sprawie-ukrainy
https://www.rp.pl/polityka/art35681611-lech-walesa-zglasza-gotowosc-inicjatywa-bylego-prezydenta-w-sprawie-ukrainy
https://dorzeczy.pl/opinie/263959/terlecki-o-wizycie-na-ukrainie-celem-jest-wsparcie-dla-suwerennosci.html
https://dorzeczy.pl/opinie/263959/terlecki-o-wizycie-na-ukrainie-celem-jest-wsparcie-dla-suwerennosci.html
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Inwazja Rosji na Ukrainę? Polacy ocenili prawdopodobieństwo = [Вторгнення Росії в 

Україну? Поляки оцінили ймовірність] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 16.02. – Режим 

доступу : https://dorzeczy.pl/sondaz/264028/badanie-inwazja-rosji-na-ukraine-

prawdopodobna.html. 

Опитування, що проводила студія United Surveys від імені радіостанції RMF 

FM та «Dziennik Gazeta Prawna», показало, що більшість поляків вважають, що 

вторгнення російських військ в Україну є ймовірним сценарієм. 7,6 % респондентів 

відповіли, що це «дуже ймовірно». За «скоріше ймовірно» висловилися 53,5 %. 

Найчастіше вторгнення Росії в Україну вважали «досить імовірним» люди, які 

цікавляться політикою, стежать за всіма або майже всіма подіями, що там 

відбуваються, повідомляє RMF24.pl. З іншого боку, 26,1 % вважають російське 

вторгнення «досить малоймовірним». Відповідь «дуже малоймовірно» обрали 6,5 %. 

Крім того, 6,2 % заявили, що «не знають» або «важко сказати». 

*** 

Історики в РП засудили ворожі дії РФ проти України // Міст. – Торонто, 2022. – 

19.02. – Режим доступу : https://meest-online.com/history/action/istoryky-v-rp-zasudyly-

vorozhi-diji-rf-proty-ukrajiny/. 

Українське історичне товариство у Республіці Польща висловило рішучий 

протест проти дій Російської Федерації щодо України. Як підкреслили автори в своїй 

заяві, історія вчить, що не можна відновити імперію, яка розлетілася, і що спроби 

відтворити її завжди зазнавали невдач і не приносили слави лідерам, які хотіли 

підкорити інші нації. 

*** 

Ukraine’s neighbours bracing for millions of refugees if Russia invades = [Сусіди 

України готуються до мільйонів біженців у разі вторгнення Росії] // The Guardian. – 

London, 2022. – 21.02. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/feb/21/ukraines-neighbours-bracing-for-millions-

of-refugees-if-russia-invades. 

Країни Центральної Європи на західному кордоні України готуються до 

потенційного припливу мільйонів біженців у разі великого російського вторгнення в 

Україну. За словами заступника міністра внутрішніх справ країни М. Вансіка, 

Польща, зокрема готується до різних сценаріїв, якщо Росія вторгнеться в Україну. 

*** 

Ukraine : Poutine ordonne à l’armée russe de « maintenir la paix « dans les régions 

séparatistes = [«Руки геть від України»: протести у Варшаві та Мадриді] // L’Obs. – 

Paris, 2022. – 21.02. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/monde/20220220.AFP7656/pas-touche-a-l-ukraine-

manifestations-a-varsovie-et-madrid.html. 

Декілька сотень людей взяли участь у демонстрації за мир в Україні у Варшаві, 

протестуючи проти «можливої нової російської агресії». Демонстранти несли 

українські, польські, європейські прапориом та прапором білоруської опозиції. «Ми з 

Україною», – написано на одному з транспарантів у Варшаві, або «Руки геть від 

України»,а натовп повторював гасло «Путін до суду!» 

https://dorzeczy.pl/sondaz/264028/badanie-inwazja-rosji-na-ukraine-prawdopodobna.html
https://dorzeczy.pl/sondaz/264028/badanie-inwazja-rosji-na-ukraine-prawdopodobna.html
https://meest-online.com/history/action/istoryky-v-rp-zasudyly-vorozhi-diji-rf-proty-ukrajiny/
https://meest-online.com/history/action/istoryky-v-rp-zasudyly-vorozhi-diji-rf-proty-ukrajiny/
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/21/ukraines-neighbours-bracing-for-millions-of-refugees-if-russia-invades
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/21/ukraines-neighbours-bracing-for-millions-of-refugees-if-russia-invades
https://www.nouvelobs.com/monde/20220220.AFP7656/pas-touche-a-l-ukraine-manifestations-a-varsovie-et-madrid.html
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*** 

Sejm przyjął uchwałę w sprawie agresji Rosji na Ukrainę = [Сейм ухвалив 

резолюцію про агресію Росії проти України] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 23.02. – 

Режим доступу : https://dorzeczy.pl/sondaz/264028/badanie-inwazja-rosji-na-ukraine-

prawdopodobna.html. 

Сейм Польщі ухвалив резолюцію, яка засуджує російську агресію проти 

України та закликає міжнародне співтовариство ввести жорсткі економічні та 

дипломатичні санкції. «Принцип суверенітету і право на самовизначення націй є 

одними з основних цінностей західної цивілізації. Рішення Російської Федерації 

визнати незалежність двох територій, що є невід’ємними частинами України, явно 

порушує правила, прийняті міжнародним співтовариством, і означає відмову Росією 

від усіх шляхів до угоди, сумісної з міжнародним правом», йдеться в резолюції. У 

решті резолюції, серед іншого сказано, що Росія відкидає інші методи, крім сили, і 

готова вбивати невинних людей. 

УКРАЇНСЬКО-ПОРТУГАЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ  

Ohnivets, Inna. 30º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a 

Ucrânia e Portugal = [30-и річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною 

та Португалією] / I. Ohnivets // Público. – Lisboa, 2022. – 05.02. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/02/05/opiniao/opiniao/-30-aniversario-estabelecimento-relacoes-

diplomaticas-ucrania-portugal-1994291. 

Цього року Україна та Португалія відзначають 30-и річчя встановлення 

дипломатичних відносин. Посол України в Португалії І. Огнівець подякувала 

Португалії за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету 

України, а також євроатлантичних та євроінтеграційних прагнень України. 

*** 

Portugal desaconselha viagens não essenciais à Ucrânia e aconselha quem se encontra 

no país a ponderar “sair temporariamente” = [Португалія рекомендує не їздити в Україну 

без необхідності та радить тим, хто перебуває в країні, розглянути можливість 

«тимчасового виїзду»] // Público. – Lisboa, 2022. – 12.02. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/02/12/mundo/noticia/portugal-desaconselha-viagens-nao-

essenciais-ucrania-1995265. 

Міністерство закордонних справ Португалії (MNE) рекомендувало уникати 

поїздок, які «не є абсолютно необхідними» в Україну через «зростаючу військову 

напруженість вздовж кордонів» країни. У повідомленні, опублікованому на порталі 

португальських громад, MNE рекомендує тим, хто зараз перебуває в Україні, 

розглянути можливість «тимчасового виїзду з країни», якщо їх присутність не є 

абсолютно необхідною. 

*** 

Governo aconselha portugueses a abandonarem a Ucrânia “enquanto o podem fazer 

pelas vias normais” = [Уряд радить португальцям покинути Україну, «поки вони можуть 

зробити це звичайними способами»] // Público. – Lisboa, 2022. – 19.02. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/02/19/mundo/noticia/governo-aconselha-portugueses-

abandonarem-ucrania-podem-vias-normais-1996150. 

https://dorzeczy.pl/sondaz/264028/badanie-inwazja-rosji-na-ukraine-prawdopodobna.html
https://dorzeczy.pl/sondaz/264028/badanie-inwazja-rosji-na-ukraine-prawdopodobna.html
https://www.publico.pt/2022/02/05/opiniao/opiniao/-30-aniversario-estabelecimento-relacoes-diplomaticas-ucrania-portugal-1994291
https://www.publico.pt/2022/02/05/opiniao/opiniao/-30-aniversario-estabelecimento-relacoes-diplomaticas-ucrania-portugal-1994291
https://www.publico.pt/2022/02/12/mundo/noticia/portugal-desaconselha-viagens-nao-essenciais-ucrania-1995265
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Уряд Португалії порадив громадянам Португалії, які перебувають в Україні, 

залишити країну. З огляду на можливе погіршення безпекової ситуації в країні та 

можливе припинення комерційних рейсів, громадянам Португалії, які перебувають в 

Україні і не мають вагомих причин залишатися, порадили покинути країну, поки вони 

можуть зробити це звичайними маршрутами. Крім Португалії, інші країни попросили 

своїх громадян в Україні покинути країну. До списку входять США, Канада, Велика 

Британія, Норвегія, Данія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Іспанія, Ізраїль, 

Австралія, Нова Зеландія, Японія, Ірак, Кувейт та Італія. 

*** 

Mais de uma centena protesta em Lisboa pelo fim do conflito na Ucrânia = [Більше 

сотні протестуючих у Лісабоні за припинення конфлікту в Україні] // Público. – Lisboa, 

2022. – 20.02. – Режим доступу : https://www.publico.pt/2022/02/20/mundo/noticia/centena-

protesta-lisboa-fim-conflito-ucrania-1996162. 

Більше сотні людей зібралися біля посольства Росії в Лісабоні, закликаючи 

припинити конфлікт в Україні та повернутися до миру, на знак протесту проти 

президента В. Путіна. Мітингувальники тримали українські прапори та антипутінські 

транспаранти. Акція протесту була організована асоціацією, що представляє 

українців у Португалії. Президент цієї асоціації наголосив, що українцям набридли 

погрози з боку В. Путін, і вони просять демократичний світ допомогти українцям. 

*** 

40 cidadãos nacionais já saíram da Ucrânia nos últimos dias, revela Ministro dos 

Negócios Estrangeiros = [За останні дні Україну вже покинули 40 громадян, повідомив 

міністр закордонних справ] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 20.02. – Режим доступу 

: https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/crise-na-ucrania/detalhe/ministro-dos-negocios-

estrangeiros-adianta-que-40-cidadaos-nacionais-ja-sairam-da-ucrania-nos-ultimos-dias. 

Міністр закордонних справ Португалії Августо Сантуш Сілва заявив, що 

останніми днями Україну покинули 40 громадян Португалії і що Португалія має 

готовий план дій у надзвичайних ситуаціях. Міністр повідомив, що в Україні 

залишаються близько 200 громадян, які після контакту висловили намір залишитися. 

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ  

Turkey’s dialogue with Russia, Ukraine continues: Defense Minister = [Діалог 

Туреччини з Росією та Україною триває] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 01.02. – Режим 

доступу : https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkeys-dialogue-with-russia-

ukraine-continues-defense-minister. 

Міністр оборони Туреччини Х. Акар заявив, що переговори Туреччини як з 

Москвою, так і з Києвом тривають на тлі напруженості між двома країнами. Х. Акар 

докладно зупинився на ситуації в регіоні Чорного моря, заявивши, що діалог 

Туреччини як з Україною, так і з Росією продовжиться. 

*** 

Pres Spox Kalın, US’ Sullivan discuss Ukraine crisis, relations = [Прессекретар Калін 

та представник США Салліван обговорили українську кризу та відносини] // Daily 

Sabah. – Istanbul, 2022. – 01.02. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/02/20/mundo/noticia/centena-protesta-lisboa-fim-conflito-ucrania-1996162
https://www.publico.pt/2022/02/20/mundo/noticia/centena-protesta-lisboa-fim-conflito-ucrania-1996162
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/crise-na-ucrania/detalhe/ministro-dos-negocios-estrangeiros-adianta-que-40-cidadaos-nacionais-ja-sairam-da-ucrania-nos-ultimos-dias
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/crise-na-ucrania/detalhe/ministro-dos-negocios-estrangeiros-adianta-que-40-cidadaos-nacionais-ja-sairam-da-ucrania-nos-ultimos-dias
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkeys-dialogue-with-russia-ukraine-continues-defense-minister
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkeys-dialogue-with-russia-ukraine-continues-defense-minister
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https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/pres-spox-kalin-us-sullivan-discuss-ukraine-

crisis-relations. 

Прессекретар президента Туреччини І. Калін та радник з національної безпеки 

США Д. Салліван під час телефонної розмови обговорили зусилля щодо вирішення 

української кризи шляхом діалогу та співпраці. І. Калін заявив, що Туреччина готова 

надати будь-яку необхідну підтримку, як союзник НАТО. Він також наголосив, що 

майбутній візит президента Р. Т. Ердогана до Києва сприятиме зусиллям щодо 

врегулювання кризи дипломатичним шляхом. 

*** 

Greber, Wolfgang. Ein politischer „Großkampftag“ für den Frieden in Europa = 

[Політичний «головний день боротьби» за мир в Європі] / W. Greber // Die Рresse. – 

Vienna, 2022. – 01.02. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6093637/ein-politischer-

grosskampftag-fuer-den-frieden-in-europa?from=rss. 

Дипломатія на найвищому рівні в умовах російсько-української кризи досягли 

нових висот: до Києва на переговори прилетіли глави урядів Великобританії, 

Нідерландів та Польщі – Б. Джонсон, М. Рютте, М. Моравецький. Прем’єр-міністр 

Італії М. Драґі та президент Франції Е. Макрон зв’язалися телефоном з лідером 

Кремля В. Путіним, а прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан прилетів до Москви, щоб 

зустрітись з ним. Міністр закордонних справ Росії С. Лавров зателефонував своєму 

американському колезі Е. Блінкену, який зажадав відвести російську армію від 

кордонів з Україною. 

*** 

«Jest już jasne». Putin reaguje na odpowiedź Zachodu ws. Ukrainy = [«Вже все 

зрозуміло». В. Путін реагує на реакцію Заходу щодо України] // Do Rzeczy. – Warsaw, 

2022. – 01.02. – Режим доступу : https://dorzeczy.pl/opinie/258466/wladimir-putin-reaguje-

na-odpowiedz-zachodu-ws-ukrainy.html. 

Президент Росії Володимир Путін, який до цих пір мало коментував 

дипломатичні зусилля США, щоб не допустити збройного вторгнення Росії в Україну, 

заявив, що Захід повністю проігнорував вимоги щодо національної безпеки його 

країни. В. Путін вважає, що фундаментальні побоювання Росії проігноровані та не 

помітив, щоб його три ключові вимоги (щодо блокування вступу України в НАТО, 

відмови від розміщення систем ударної зброї поблизу кордонів Росії та повернення 

військової інфраструктури блоку НАТО в Європі до стану 1997 р.) були належним 

чином враховані. Відповідь США та НАТО були схожі за тоном: «Україна є 

незалежною і суверенною державою і вона вирішує, в які союзи вона хоче вступати». 

*** 

Forgey, Quint. ‘Russian concerns were basically ignored’: Putin slams U.S. response to 

Moscow’s security demands = [«Російські занепокоєння в основному були 

проігноровані»: В. Путін критикує відповідь США на вимоги безпеки з боку Москви] / 

Q. Forgey // POLITICO. – Brussels, 2022. – 01.02. – Режим доступу : 

https://www.politico.com/news/2022/02/01/russia-ukraine-tensions-worsen-00004070. 

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Сполучені Штати в 

«ігноруванні» його вимог безпеки в письмовому документі, наданому Москві, але він 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/pres-spox-kalin-us-sullivan-discuss-ukraine-crisis-relations
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/pres-spox-kalin-us-sullivan-discuss-ukraine-crisis-relations
https://www.diepresse.com/6093637/ein-politischer-grosskampftag-fuer-den-frieden-in-europa?from=rss
https://www.diepresse.com/6093637/ein-politischer-grosskampftag-fuer-den-frieden-in-europa?from=rss
https://dorzeczy.pl/opinie/258466/wladimir-putin-reaguje-na-odpowiedz-zachodu-ws-ukrainy.html
https://dorzeczy.pl/opinie/258466/wladimir-putin-reaguje-na-odpowiedz-zachodu-ws-ukrainy.html
https://www.politico.com/news/2022/02/01/russia-ukraine-tensions-worsen-00004070
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погодився на продовження переговорів з Вашингтоном та його союзниками, 

спрямованими на вирішення загострення кризи безпеки на кордонах України. У своїх 

перших публічних зауваженнях щодо письмової відповіді США В. Путін 

стверджував, що американські чиновники «не дуже дбають про українську безпеку» і 

лише використовують Україну як «інструмент» для «гальмування розвитку Росії». 

Тим не менш, В. Путін висловив деякий оптимізм щодо потенціалу дипломатичного 

вирішення російсько-української кризи. 

*** 

Isachenkov, Vladimir. Breaking silence on Ukraine crisis, Putin says US ignoring 

Russia’s security demands = [Порушуючи мовчання щодо кризи в Україні, Путін каже, 

що США ігнорують вимоги Росії щодо безпеки ] / V. Isachenkov // The Times of Israel. – 

Jerusalem, 2022. – 01.02. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/breaking-silence-

on-ukraine-crisis-putin-says-us-ignoring-russias-security-demands/. 

Держсекретар США Е. Блінкен і глава МЗС Росії С. Лавров провели телефонну 

розмову, під час якої Е. Блінкен заявив про готовність продовжити діалог щодо, так 

званих, «гарантій безпеки». Високопоставлені чиновники Держдепартаменту назвали 

цю розмову «досить відвертою», зазначивши, що С. Лавров підтвердив наполягання 

Росії на тому, що вона не планує вторгнення в Україну, а Е. Блінкен відповів, що 

якщо В. Путін насправді не має наміру вторгнутися в Україну, Росія повинна вивести 

свої війська. 

*** 

Hinnant, Lori. Ukraine-Russia crisis: What to know about rising fear of war = 

[Українсько-російська криза: що потрібно знати про страх перед війною, що зростає] / 

L. Hinnant // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 01.02. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/01/ukraine-russia-crisis-what-to-know-

about-rising-fear-of-war.html. 

Продовжується серія переговорів на високому рівні, щоб запобігти загрозі 

війни, оскільки російські війська стягуються десятками тисяч до кордонів України.  

Прессекретар Кремля Д. Пєсков заявив журналістам, що відповідь Росії на пропозиції 

США, спрямовані на деескалацію української кризи, все ще перебуває в розробці. 

*** 

Постпред КНР при ООН призвал к «тихой» дипломатии в вопросе Украины = 

[Постпред КНР при ООН закликав до «тихої» дипломатії щодо України] // Жэньминь 

жибао. – Пекін, 2022. – 01.02. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0201/c31520-9952055.html. 

Постійний представник КНР при ООН Ч. Цзюнь закликав до «тихої» 

дипломатії замість «мікрофонної» щодо напруженості між Росією та Україною. Він 

повідомив, що позиція Китаю щодо України незмінна, для вирішення цього питання 

необхідно повернутися до вихідного пункту – виконання нових Мінських угод. 

*** 

Ataman, Muhittin. Disunited Western alliance in Ukraine = [Роз’єднаний західний 

альянс в українській кризі] / M. Ataman // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 02.02. – Режим 

https://www.timesofisrael.com/breaking-silence-on-ukraine-crisis-putin-says-us-ignoring-russias-security-demands/
https://www.timesofisrael.com/breaking-silence-on-ukraine-crisis-putin-says-us-ignoring-russias-security-demands/
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/01/ukraine-russia-crisis-what-to-know-about-rising-fear-of-war.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/01/ukraine-russia-crisis-what-to-know-about-rising-fear-of-war.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0201/c31520-9952055.html
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доступу : https://www.dailysabah.com/opinion/columns/disunited-western-alliance-in-

ukraine. 

Українська криза показала, що західному альянсу не вистачає єдності, що 

ставить під сумнів їхню роль та потенціал у майбутніх конфліктах. Директор із 

зовнішньополітичних досліджень SETA М. Атаман вважає, що західні держави 

спантеличені діями Росії, вони не знають, як реагувати на російську загрозу. І цей 

безлад ще більше збільшує навантаження на Україну й інші країни регіону, і в 

результаті вони опиняються на перехресті прицілів Заходу та Росії. 

*** 

Ludvík, Jan. Může se Ukrajina ubránit Rusku? Rozeberme si, co v případném 

konfliktu rozhodne = [Чи може Україна захистити себе від Росії? Давайте розглянемо, що 

може вирішити можливий конфлікт ] / J. Ludvík // DenikN. – Praha, 2022. – 02.02. – 

Режим доступу : https://denikn.cz/800066/muze-se-ukrajina-ubranit-rusku-rozeberme-si-co-

v-pripadnem-konfliktu-rozhodne/?ref=list. 

Асистент кафедри досліджень безпеки IPS FSV UK та член Університетського 

центру передового досвіду Празького дослідницького центру Я. Людвік коментує, 

якими можуть бути наслідки, якщо почнеться війна між Росією та Україною. За його 

словами, хоча зараз в Україну надходить військова допомога від низки країн, Захід не 

може надіслати нічого, що могло б змінити військову реальність між Москвою та 

Києвом. 

*** 

Lee, Rob. Kiedy Rosja może zaatakować Ukrainę? Ekspert podał datę = [Коли Росія 

може напасти на Україну? Експерт назвав дату] / R. Lee // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 

02.02. – Режим доступу : https://dorzeczy.pl/opinie/258700/ekspert-eskalacja-kryzysu-na-

ukrainie-moze-nastapic-9-lutego.html. 

Роб Лі, один із провідних американських військових аналітиків, експерт 

аналітичного центру Інституту зовнішньої політики, прокоментував ззяяву 

журналіста «The Guardian» Л. Гардінга, що «Москва, можливо, віддаляється від 

неминучої атаки, і що план Кремля – це довгострокова дестабілізація, а восени може 

відбутися чергова концентрація», зазначив, що відхід «стане стратегічною поразкою 

для Москви» і допоможе заохотити владу в Києві прийняти ще більш прозахідну 

позицію, яка «роздратує Москву». Р. Лі також зазначив, що Росія не може 

нескінченно утримувати велику кількість військової сили в Білорусі. Тому він вважає, 

що подальше зростання напруженості більш вірогідне, ніж її зниження. Експерт 

зазначив, що Росія «прямо зараз переміщує гелікоптери, ВДВ, протиповітряну 

оборону, трубопровідні війська, логістику тощо» і, ймовірно, вони всі будуть на місці 

до 9 лютого. 

*** 

Altman, Dan. When Redlines Fail = [Коли червоні лінії зазнають невдачі] / D. 

Altman // Foreign Affairs. – Washington, 2022. – 02.02. – Режим доступу : 

https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2022-02-02/when-redlines-fail. 

На думку автора статті для американського журналу» Foreign Affairs», 

введення санкцій проти Москви до того, як вона нападе на Україну, було б помилкою. 

https://www.dailysabah.com/opinion/columns/disunited-western-alliance-in-ukraine
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https://dorzeczy.pl/opinie/258700/ekspert-eskalacja-kryzysu-na-ukrainie-moze-nastapic-9-lutego.html
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Автор наголошує, що Вашингтону слід створити якомога сильніший стимул для того, 

щоб В. Путін пішов у відставку, давши зрозуміти, що санкції США будуть 

максимальними, якщо Росія вторгнеться, і мінімальними, якщо вона цього не зробить. 

*** 

Johnson megmondta Putyinnak, hogy tragikus számítási hiba lenne Ukrajna 

lerohanása = [Джонсон сказав Путіну, що поспішати з Україною було б трагічною 

помилкою] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 02.02. – Режим доступу : 

https://www.nepszava.hu/3145283_boris-johnson-vlagyimir-putyin-oroszorszag-ukrajna. 

Прем’єр-міністр Великобританії Б. Джонсон заявив В. Путіну, що будь-яке 

подальше військове вторгнення в Україну було б трагічною помилкою. За його 

словами, необхідно знайти рішення, яке поважатиме як територіальну цілісність 

України, так і її право на самооборону. Б. Джонсон наголосив на важливості діалогу, 

дипломатії та необхідності залучення України до переговорів. 

*** 

Közös orosz-belarusz hadgyakorlat kezdődött az ukrán határ közelében = [Біля 

кордону з Україною розпочалися спільні російсько-білоруські військові навчання] // 

Nepszava. – Budapest, 2022. – 02.02. – Режим доступу : 

https://www.nepszava.hu/3145265_orosz-belarusz-kozos-hadgyakorlat-ket-szakasz. 

Біля кордону з Україною почалися спільні військові навчання російських та 

білоруських військ. Мотопіхота, танки та бойові машини піхоти, артилерійське 

знаряддя та протитанкові ракетні комплекси проведуть тактичні та артилерійські 

навчання, а також заняття з водіння бойових машин та ін. 

*** 

Wintour, Patrick. Ukraine crisis a test that Britain – and Johnson – dare not fail = 

[Українська криза – випробування, яке Британія – і Б. Джонсон – не повинні 

провалити] / P. Wintour // The Guardian. – London, 2022. – 02.02. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/politics/2022/feb/02/ukraine-crisis-a-test-that-britain-and-

johnson-dare-not-fail. 

Російська загроза Україні може стати першою великою зовнішньополітичною 

кризою, в якій Велика Британія може використати свої сильні сторони. Б. Джонсон, 

який відвідав Україну також сподівається, що Україна стане могутньою державою. 

Велика Британія має глибокі давні військові зв’язки з Україною, надаючи 

протитанкову зброю. Британія сподівається, що військовий союз з Україною можна 

буде продовжити, залучивши ще одного близького британського союзника, Польщу. 

*** 

Cook, Lorne. Leaked document shows US willing to negotiate with Russia over missiles 

= [Опублікований документ показує, що США готові вести переговори з Росією щодо 

ракет ] / L. Cook // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 02.02. – Режим доступу : 

https://www.timesofisrael.com/leaked-document-shows-us-willing-to-negotiate-with-russia-

over-missiles/. 

На тлі кризи в Україні газета публікує текст про те, що Вашингтон пропонує 

Росії «взаємні заходи прозорості» щодо діяльності ракетних баз. Сполучені Штати 

https://www.nepszava.hu/3145283_boris-johnson-vlagyimir-putyin-oroszorszag-ukrajna
https://www.nepszava.hu/3145265_orosz-belarusz-kozos-hadgyakorlat-ket-szakasz
https://www.theguardian.com/politics/2022/feb/02/ukraine-crisis-a-test-that-britain-and-johnson-dare-not-fail
https://www.theguardian.com/politics/2022/feb/02/ukraine-crisis-a-test-that-britain-and-johnson-dare-not-fail
https://www.timesofisrael.com/leaked-document-shows-us-willing-to-negotiate-with-russia-over-missiles/
https://www.timesofisrael.com/leaked-document-shows-us-willing-to-negotiate-with-russia-over-missiles/
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можуть бути готові укласти угоду з Росією про послаблення напруженості через 

розгортання ракет в Європі, якщо Москва відступить від кордону з Україною. 

*** 

HenniganBiden and Putin Both Say They Don’t Want War, But They’re Inching 

Closer Anyway = [Байден і Путін кажуть, що не хочуть війни, але нарощують збройні 

сили] / W. J. Hennigan // Time. – New York, 2022. – 02.02. – Режим доступу : 

https://time.com/6144370/us-troops-deployed-ukraine/. 

Сполучені Штати та Росія заявляють, що не зацікавлені у війні через Україну, 

проте останні кілька тижнів витратили на нарощування збройних сил та зближення їх 

на європейському континенті. Журналіст американського журналу «Time» В. Д. 

Генніган пише, що адміністрація Д. Байдена спочатку покладалася на дипломатію, 

але відсутність прогресу і продовження нарощування російських сил спонукали США 

розробити більш агресивні стратегії для стримування президента Росії В. Путіна. 

Українські офіційні особи, зі свого боку, закликали до спокою, заявивши, що немає 

причин панікувати перед попередженнями американської розвідки про неминучість 

вторгнення. 

*** 

Блинкен разговарао са званичницима НАТО, ЕУ и ОЕБС о Украјини = [Е. 

Блінкен поспілкувався з представниками НАТО, ЄС та ОБСЄ про Україну] // 

Политика. – Belgrad, 2022. – 02.02. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/498531/Blinken-razgovarao-sa-zvanicnicima-NATO-EU-i-

OEBS-o-Ukrajini. 

Держсекретар США Е. Блінкен розмовляв по телефону з високопоставленими 

чиновниками НАТО, ЄС та ОБСЄ про ситуацію в Україні. Він підтвердив свою 

підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. 

*** 

Governo português prepara resposta a pedido de esclarecimento da Rússia sobre a 

crise na Ucrânia = [Уряд Португалії готує відповідь на запит Росії про роз’яснення кризи 

в Україні] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 03.02. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/governo-portugues-prepara-resposta-a-pedido-de-

esclarecimento-da-russia-sobre-a-crise-na-ucrania. 

Міністерство закордонних справ Португалії аналізує лист, надісланий Росією 

країнам-членам НАТО та ОБСЄ, у якому просить їх окремо сказати про кризу в 

Україні. МЗС Португалії повідомило, що готує відповідь на лист Росії. 

*** 

Russia may use Bayraktar TB2 drones in fake plot for Ukraine war: US = [Росія може 

використовувати безпілотники Bayraktar TB2 у фальшивій змові для війни з Україною] 

// Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 03.02. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/business/defense/russia-may-use-bayraktar-tb2-drones-in-fake-

plot-for-ukraine-war-us. 

Представник Пентагону Д. Кірбі повідомив, що Сполучені Штати отримали 

розвіддані, які свідчать про те, що російський уряд розробив план інсценування, в 

якій українські військові або їхні розвідувальні сили нападають на російську 

https://time.com/6144370/us-troops-deployed-ukraine/
https://www.politika.rs/scc/clanak/498531/Blinken-razgovarao-sa-zvanicnicima-NATO-EU-i-OEBS-o-Ukrajini
https://www.politika.rs/scc/clanak/498531/Blinken-razgovarao-sa-zvanicnicima-NATO-EU-i-OEBS-o-Ukrajini
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/governo-portugues-prepara-resposta-a-pedido-de-esclarecimento-da-russia-sobre-a-crise-na-ucrania
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/governo-portugues-prepara-resposta-a-pedido-de-esclarecimento-da-russia-sobre-a-crise-na-ucrania
https://www.dailysabah.com/business/defense/russia-may-use-bayraktar-tb2-drones-in-fake-plot-for-ukraine-war-us
https://www.dailysabah.com/business/defense/russia-may-use-bayraktar-tb2-drones-in-fake-plot-for-ukraine-war-us
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територію, щоб створити привід для воєнних дій проти України. Розвідка США 

стверджує, що Росія, можливо, використовуватиме безпілотники Bayraktar TB2 

турецького виробництва в рамках фальшивої операції. 

*** 

Kina i Rusija koordinirale pozicije prema Ukrajini = [Китай та Росія узгодили 

позиції щодо України] // Dnevni Аvaz. – Sarajevo, 2022. – 03.02. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/714561/kina-i-rusija-koordinirale-pozicije-prema-ukrajini. 

Китай та Росія погодили свої позиції щодо України під час зустрічі міністрів 

закордонних справ двох країн у Пекіні. Китай висловив розуміння та підтримку 

позиції Росії з питань безпеки, пов’язаних із відносинами Росії із США та НАТО. 

*** 

Crespo, María. El embajador de Rusia afirma que la acumulación de tropas en la 

frontera con Ucrania son «fake news» = [Посол Росії назвав нарощування військ на 

кордоні з Україною «фейковою новиною»] / M. Crespo // El Mundo. – Madrid, 2022. – 

03.02. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/03/61fbc1bffc6c83bb018b4578.html. 

 

Посол Роcії в Іспанії Ю. Корчагін наголосив, що російські військові загони 

знаходяться у звичному місці на території Росії. Дипломат запевнив, що Росія «не 

переозброюється» і «не має наміру атакувати Україну». Незадовго до цього, у 

короткій заяві, зачитаній для ЗМІ, Ю. Корчагін назвав нарощування військ на кордоні 

з Україною «фейковими новинами». 

*** 

Daniel, Sarа. La guerre d’Ukraine aura-t-elle lieu ? = [Чи відбудеться війна в 

Україні?] / S. Daniel // L’Obs. – Paris, 2022. – 03.02. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/europe/20220203.OBS54001/la-guerre-d-ukraine-aura-t-elle-

lieu.html. 

На думку автора статті, той факт, що Росія розмістила 100 тис. військових до 

кордонів України, від Білорусі до Чорного моря, вже є ознакою того, що доля Європи 

знову на роздоріжжі. 

*** 

Moore, Mark. US says Russia planned fake video as ‘false flag’ to invade Ukraine = 

[США стверджують, що Росія планувала фейкове відео як «помилковий прапор» для 

вторгнення в Україну] / М. Moore // New York Post. – New York, 2022. – 03.02. – Режим 

доступу : https://nypost.com/2022/02/03/us-says-russia-planned-fake-video-as-false-flag-to-

invade-ukraine/. 

Американські офіційні особи заявили, що їм відомо про схему Кремля з 

трансляції фальшивого відео, на якому українські війська здійснюють атаку на Росію 

або російських представників, що послужить приводом для вторгнення Москви. Росія 

мала намір використати підроблене відео, щоб звинуватити Київ у геноциді 

російськомовного населення, тим самим виправдовуючи військові дії проти України. 

*** 

https://avaz.ba/globus/svijet/714561/kina-i-rusija-koordinirale-pozicije-prema-ukrajini
https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/03/61fbc1bffc6c83bb018b4578.html
https://www.nouvelobs.com/europe/20220203.OBS54001/la-guerre-d-ukraine-aura-t-elle-lieu.html
https://www.nouvelobs.com/europe/20220203.OBS54001/la-guerre-d-ukraine-aura-t-elle-lieu.html
https://nypost.com/2022/02/03/us-says-russia-planned-fake-video-as-false-flag-to-invade-ukraine/
https://nypost.com/2022/02/03/us-says-russia-planned-fake-video-as-false-flag-to-invade-ukraine/
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Kazimierczuk, Agnieszka. Nocna rozmowa Bidena z Macronem. «Ścisły kontakt i 

koordynacja» = [Нічна розмова Д. Байдена з Е. Макроном. «Тісний контакт і 

координація»] / A. Kazimierczuk // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 03.02. – Режим 

доступу : https://www.rp.pl/dyplomacja/art35639881-nocna-rozmowa-bidena-z-macronem-

scisly-kontakt-i-koordynacja. 

Президент Франції Емманюель Макрон та президент США Джо Байден в 

черговій телефонній розмові домовилися про координацію реагування на збільшення 

присутності військових сил Росії на кордоні з Україною. Лідери двох країн також 

обговорили поточні дипломатичні зусилля та підготовку до введення швидких і 

серйозних економічних санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну. Тим часом, у 

телефонній розмові прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і президент 

Володимир Путін домовилися шукати «в дусі діалогу» мирного вирішення 

напруженості, пов’язаної з ситуацією в Україні. Д. Байден і Е. Макрон підтвердили 

свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. 

*** 

Malinowski, Przemysław. USA: Rosja planuje spisek, który da pretekst do inwazji na 

Ukrainę = [США: Росія планує провокацію з метою вторгнення в Україну] / P. 

Malinowski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 03.02. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art35642841-usa-rosja-planuje-spisek-ktory-da-pretekst-

do-inwazji-na-ukraine. 

Американські чиновники кажуть, що у них є докази того, що Росія розробила 

план, схвалений на високому рівні в Москві, який дасть привід для вторгнення в 

Україну. Деталі плану були розсекречені американською розвідкою і очікується, що 

вони будуть оприлюднені адміністрацією президента США Джо Байдена. Минулого 

місяця адміністрація Д. Байдена попередила, що російський уряд відправив агентів на 

схід України, можливо, для підготовки до диверсійних операцій. Передбачувана 

операція, яку планують розкрити Сполучені Штати, полягала б в трансляції кадрів 

цивільних жертв на сході України для широкої аудиторії, щоб викликати обурення 

проти українського уряду та створити привід для вторгнення. Невідомо, чи будуть 

жертви справжніми чи сфабрикованими. 

*** 

Джамбазов, Денис. Русия е разположила в Беларус 30 000 войници = [Росія 

розмістила в Білорусі 30 тис. військових] / Д. Джамбазов // Факти. – Sofia, 2022. – 03.02. 

– Режим доступу : https://fakti.bg/world/650234-rusia-e-razpolojila-v-belarus-30-000-voinici. 

Росія за останні дні збільшила кількість військовослужбовців, дислокованих у 

Білорусі до 30 тис., щоб взяти участь у спільних військових навчаннях. Російсько-

білоруські навчання, які триватимуть в середині лютого, забезпечують Москві 

прикриття для подальшого збільшення сил поблизу України. За словами міністра 

оборони України О. Резнікова, наразі біля кордонів з Україною дислокується 115 тис. 

військовослужбовців Росії. 

*** 

Novák, Martin. Falešný masakr jako záminka k ruské invazi? Tvrzení připomíná 

výbuchy před 20 lety = [Фальшива різанина як привід для російського вторгнення? 

Заява нагадує вибухи 20 років тому ] / M. Novák // Aktualne.cz. – Praha, 2022. – 04.02. – 

https://www.rp.pl/dyplomacja/art35639881-nocna-rozmowa-bidena-z-macronem-scisly-kontakt-i-koordynacja
https://www.rp.pl/dyplomacja/art35639881-nocna-rozmowa-bidena-z-macronem-scisly-kontakt-i-koordynacja
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art35642841-usa-rosja-planuje-spisek-ktory-da-pretekst-do-inwazji-na-ukraine
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art35642841-usa-rosja-planuje-spisek-ktory-da-pretekst-do-inwazji-na-ukraine
https://fakti.bg/world/650234-rusia-e-razpolojila-v-belarus-30-000-voinici
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Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/falesny-masakr-jako-zaminka-k-ruske-

invazi/r~2d0071a485a311ecabca0cc47ab5f122/. 

Американська розвідка надала Києву та європейським союзникам інформацію 

про можливу російську провокацію, яка повинна стати приводом для нападу на 

Україну. Про це підтвердив речник міністерства оборони США Д. Кірбі. Британці 

говорять так само. План нібито складається з відео, на якому зображені імовірні 

жертви вибуху чи стрілянини, при цьому винна українська сторона. 

*** 

AnadolijaMakron i Putin razgovarali treći put za samo nekoliko dana: Sadržajni 

dijalog o situaciji oko Ukrajine = [Макрон і Путін поговорили втретє лише за кілька днів: 

змістовний діалог щодо ситуації навколо України] / E. Ć. Anadolija // Dnevni avaz. – 

Sarajevo, 2022. – 04.02. – Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/714608/makron-i-

putin-razgovarali-treci-put-za-samo-nekoliko-dana-sadrzajni-dijalog-o-situaciji-oko-ukrajine. 

Президент Франції Е. Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ В. 

Путіним. Сторони, серед іншого, обговорили й Україну. Між співрозмовниками 

відбувся «предметний діалог щодо ситуації навколо України та питань, пов’язаних з 

російською ініціативою щодо вироблення довгострокових правових гарантій безпеки 

Російської Федерації». 

*** 

Casey, Adam. The Bully in the Bubble = [Хуліган у бульбашці] / A. E. Casey // 

Foreign Affairs. – Washington, 2022. – 04.02. – Режим доступу : 

https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2022-02-04/bully-bubble. 

На шпальтах журналу «Foreign Affairs» постдокторант Центру Вайзера з нових 

демократій при Мічиганському університеті А. Кейсі пише, що за даними 

американської розвідки, В. Путін недооцінює витрати на вторгнення в Україну, 

оскільки його радники приховують інформацію про глибину місцевої опозиції проти 

Росії і, відповідно, силу опору України. А. Кейсі наголошує, що для В. Путіна 

наслідки прорахунків в Україні можуть бути жахливими. 

*** 

Europe to fore in Ukraine crisis as US warns of Russian plot = [Європа виходить на 

перший план в українській кризі, оскільки США попереджають про змову Росії] // 

Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 04.02. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/erdogan-visits-ukraine-as-europe-pushes-

to-defuse-russia-tensions/news-story/b99ac1576d3f9ae9e0d30407b600f404. 

Лідери Туреччини та Франції спробували виступити посередником в 

українській кризі, коли Вашингтон оголосив, що має докази російського плану 

імітувати українську атаку, щоб виправдати вторгнення в Україну. Драма 

продовжилася, коли Пентагон заявив, що має докази плану Москви зняти відео з 

фальшивим нападом України на росіян, щоб виправдати реальний напад на країну. 

*** 

Ricard, Philippe. Emmanuel Macron ira en Russie et en Ukraine pour tenter 

d’amorcer une désescalade = [Емманюель Макрон вирушить до Росії та України, щоб 

спробувати розпочати деескалацію] / P. Ricard // Le Monde. – Paris, 2022. – 04.02. – 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/falesny-masakr-jako-zaminka-k-ruske-invazi/r~2d0071a485a311ecabca0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/falesny-masakr-jako-zaminka-k-ruske-invazi/r~2d0071a485a311ecabca0cc47ab5f122/
https://avaz.ba/globus/svijet/714608/makron-i-putin-razgovarali-treci-put-za-samo-nekoliko-dana-sadrzajni-dijalog-o-situaciji-oko-ukrajine
https://avaz.ba/globus/svijet/714608/makron-i-putin-razgovarali-treci-put-za-samo-nekoliko-dana-sadrzajni-dijalog-o-situaciji-oko-ukrajine
https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2022-02-04/bully-bubble
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/erdogan-visits-ukraine-as-europe-pushes-to-defuse-russia-tensions/news-story/b99ac1576d3f9ae9e0d30407b600f404
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/erdogan-visits-ukraine-as-europe-pushes-to-defuse-russia-tensions/news-story/b99ac1576d3f9ae9e0d30407b600f404
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Режим доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/04/emmanuel-macron-

ira-en-russie-et-en-ukraine-pour-tenter-d-amorcer-une-desescalade_6112297_3210.html. 

Якщо французький лідер уже був у Росії з початку свого мандату і прагне 

підтримувати зв’язок з В. Путіним навіть у найважчі моменти напруженості, Е. 

Макрон відвідає Україну вперше, хоча Президент України В. Зеленський даремно 

запрошував його кілька разів із моменту приходу до влади. Вітаючи зроблені главою 

держави посередницькі зусилля, українські дипломати в останні дні не приховували 

свого прагнення запросити французького лідера в Україну, але побоюються, що його 

візит буде пов’язаний з поїздкою до Росії. 

*** 

Vyšniauskaitė, Birutė. Rusijos ir Ukrainos konfliktas: kur nusileis pasaulį galinti vėl 

perdalinti naujoji geležinė uždanga? = [Російсько-український конфлікт: як нова залізна 

завіса переділить світ? ] / B. Vyšniauskaitė // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 04.02. – 

Режим доступу : https://www.lrytas.lt/pasaulis/rytai-vakarai/2022/02/04/news/a-butkevicius-

apie-rusijos-ir-ukrainos-konflikta-kur-nusileis-pasauli-galinti-vel-perdalinti-naujoji-gelezine-

uzdanga--22283318. 

Прем’єр-міністр Литви А. Буткявічюс заявив, що народжується тристороння 

угода між Великобританією, Польщею та Україною і він переконаний, що для 

посилення гарантії безпеки та оборони Литві також важливо приєднатися до цієї 

угоди. Якщо Україна зараз збереже свою державність, міністр впевнений, що так і 

буде, у Литви буде надійний союзник. На думку міністра, атака Росії настільки 

розрекламована, що відхід від українського кордону означав би, що вони злякалися, 

також на військову мобілізацію витрачені величезні кошти, тому для виправдання 

всіх своїх дій президент Росії В. Путін спробує, як і Крим, окупувати, так звані, ЛНР і 

ДНР. 

*** 

Trubetskoy, Denis. Die Stimmung auf den Straßen Kiews = [Настрій на вулицях 

Києва ] / D. Trubetskoy // Neues Deutschland. – Berlin, 2022. – 04.02. – Режим доступу : 

https://www.nd-aktuell.de/artikel/1161055.ukraine-die-stimmung-auf-den-strassen-

kiews.html?sstr=ukraine. 

Під час загострення українсько-російських відносин Президент України 

В. Зеленський постійно намагається заспокоїти населення. Українські експерти досі 

вважають, що масштабне вторгнення Росії малоймовірне, але загроза на кордоні 

реальна. Для українського політолога російського походження та координатора 

експертної групи «Європейський діалог» у Києві Г. Чишева незрозуміло, чому 

український уряд та представники США, які попереджають про неминучу російську 

загрозу, досі не узгоджують свої бачення. 

*** 

Kazimierczuk, Agnieszka. Prezydent Macron jedzie na rozmowy do Rosji i Ukrainy = 

[Президент Е. Макрон їде на переговори до Росії та України] / A. Kazimierczuk // 

Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 04.02. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/swiat/art35644931-prezydent-macron-jedzie-na-rozmowy-do-rosji-i-

ukrainy. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/04/emmanuel-macron-ira-en-russie-et-en-ukraine-pour-tenter-d-amorcer-une-desescalade_6112297_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/04/emmanuel-macron-ira-en-russie-et-en-ukraine-pour-tenter-d-amorcer-une-desescalade_6112297_3210.html
https://www.lrytas.lt/pasaulis/rytai-vakarai/2022/02/04/news/a-butkevicius-apie-rusijos-ir-ukrainos-konflikta-kur-nusileis-pasauli-galinti-vel-perdalinti-naujoji-gelezine-uzdanga--22283318
https://www.lrytas.lt/pasaulis/rytai-vakarai/2022/02/04/news/a-butkevicius-apie-rusijos-ir-ukrainos-konflikta-kur-nusileis-pasauli-galinti-vel-perdalinti-naujoji-gelezine-uzdanga--22283318
https://www.lrytas.lt/pasaulis/rytai-vakarai/2022/02/04/news/a-butkevicius-apie-rusijos-ir-ukrainos-konflikta-kur-nusileis-pasauli-galinti-vel-perdalinti-naujoji-gelezine-uzdanga--22283318
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1161055.ukraine-die-stimmung-auf-den-strassen-kiews.html?sstr=ukraine
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1161055.ukraine-die-stimmung-auf-den-strassen-kiews.html?sstr=ukraine
https://www.rp.pl/swiat/art35644931-prezydent-macron-jedzie-na-rozmowy-do-rosji-i-ukrainy
https://www.rp.pl/swiat/art35644931-prezydent-macron-jedzie-na-rozmowy-do-rosji-i-ukrainy
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Президент Франції Емманюель Макрон готується до переговорів з 

президентами Росії та України. Е. Макрон провів чергову розмову з президентом 

Росії Володимиром Путіним, в якій, згідно з комюніке Кремля, «продовжено 

предметний діалог щодо ситуації навколо України та питань, пов’язаних з російською 

ініціативою щодо вироблення довгострокових юридично обов’язкових гарантій 

безпеки для Російської Федерації.» Обидва лідери обмінялися думками щодо 

поточної ситуації, в т. ч. в контексті останніх контактів з лідерами інших країн і 

головуванням Франції в Раді ЄС. Це вже третя віртуальна зустріч президентів Росії та 

Франції за останній тиждень. Європейські дипломати все ще сподіваються на мирне 

врегулювання конфлікту. 

*** 

Isachenkov, Vladimir. A hopeful sign? Despite Russian warning, Ukraine talks go on = 

[Обнадійливий знак? Незважаючи на попередження Росії, переговори щодо України 

продовжуються] / V. Isachenkov // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 04.02. – Режим 

доступу : https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/04/a-hopeful-sign-despite-

russian-warning-ukraine-talks-go-on.html. 

Коли США та НАТО відхилили вимоги Кремля щодо безпеки України, різко 

зросли побоювання щодо неминучого нападу Росії, але президент В. Путін дав 

зрозуміти про явну готовність до подальших переговорів. Президент Франції Е. 

Макрон, який тричі розмовляв з В. Путіним, заявив, що готовий відвідати Росію, щоб 

допомогти розрядити напруженість. Канцлер Німеччини О. Шольц також оголосив 

про свої плани найближчим часом відвідати Москву. 

*** 

Галовић, Милан. Запад сада брине и присуство руске војске у Белорусији = 

[Зараз Захід стурбований присутністю російської армії в Білорусі] / М. Галовић // 

Политика. – Belgrad, 2022. – 04.02. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/498789/Zapad-sada-brine-i-prisustvo-ruske-vojske-u-

Belorusiji. 

Міністр оборони України О. Резніков заявив, що українська армія не планує 

наступу на Донбасі. Росія перекинула близько 30 тис. солдатів і військової техніки до 

Білорусі, що є найбільшим розміщенням російської армії з моменту закінчення 

холодної війни. За словами лідера Білорусі О. Лукашенка, ці «навчання важливі, якщо 

брати до уваги поведінку НАТО та України, яка хоче приєднатися до альянсу». 

*** 

Johnson, Macron discuss Ukraine situation over phone = [Джонсон і Макрон 

обговорили ситуацію в Україні] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 05.02. – Режим доступу 

: https://www.dailysabah.com/world/europe/johnson-macron-discuss-ukraine-situation-over-

phone. 

Прем’єр-міністр Великобританії Б. Джонсон та президент Франції Е. Макрон 

обговорили телефоном ситуацію в Україні. Вони погодилися, що пошук 

дипломатичного вирішення нинішньої напруженості повинен залишатися «головним 

пріоритетом». Лідери домовилися продовжувати спільну роботу з розробки «пакету 

санкцій», які набудуть чинності негайно, якщо Росія вторгнеться в Україну. 

https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/04/a-hopeful-sign-despite-russian-warning-ukraine-talks-go-on.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/04/a-hopeful-sign-despite-russian-warning-ukraine-talks-go-on.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/498789/Zapad-sada-brine-i-prisustvo-ruske-vojske-u-Belorusiji
https://www.politika.rs/scc/clanak/498789/Zapad-sada-brine-i-prisustvo-ruske-vojske-u-Belorusiji
https://www.dailysabah.com/world/europe/johnson-macron-discuss-ukraine-situation-over-phone
https://www.dailysabah.com/world/europe/johnson-macron-discuss-ukraine-situation-over-phone
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*** 

Russland verlegt Kampfjets nach Belarus = [Росія розмістила штурмовики в 

Білорусі] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 05.02. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6095441/russland-verlegt-kampfjets-nach-belarus?from=rss. 

За кілька днів до початку суперечливих військових маневрів Росія перекинула в 

Білорусь штурмовики Су-25СМ. Початок маневрів заплановано на 10 лютого і вони 

триватимуть 10 днів. Москва і Мінськ заперечують звинувачення Заходу про те, що 

навчання є підготовкою до вторгнення в Україну. Російські штуримовики прибули за 

більш ніж 7 тис. кілометрів з Примор’я на військові аеродроми в районі Бреста 

поблизу кордону з Польщею. 

*** 

Susret Đipinga i Putina trebao biti prilika za smirivanje napetosti s Ukrajinom = 

[Зустріч Сі Цзіньпіна та Путіна має стати можливістю знизити напруженість у 

відносинах з Україною] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 05.02. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/714886/susret-dipinga-i-putina-trebao-biti-prilika-za-smirivanje-

napetosti-s-ukrajinom. 

Голова Держдепартаменту США зі Східної Азії Д. Крітенбрінк заявив, що 

зустріч голови КНР Ц. Сі та російського президента В. Путіна в Пекіні мала дати 

Китаю можливість спонукати Росію продовжити дипломатію та деескалацію в 

Україні. Якщо Росія продовжить наступ на Україну, а Китай відвернеться, це означає, 

що Китай готовий терпіти або мовчазно підтримувати зусилля Росії щодо тиску на 

Україну, навіть якщо це ганьбить Пекін, завдає шкоди безпеці Європи та ставить під 

загрозу глобальний мир та економічну стабільність. 

*** 

Russia wins Chinese backing in showdown over Ukraine = [Росія здобула підтримку 

Китаю у протистоянні через Україну] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 05.02. – Режим 

доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/russia-wins-chinese-backing-in-

showdown-over-ukraine/news-story/b970ed88fb4a7c019fc92626f4638729. 

Росія здобула підтримку Китаю у боротьбі з Заходом щодо України, оскільки 

Пекін погодився з Москвою, що військовий альянс НАТО, очолюваний США, не 

повинен приймати нових членів. Президент Туреччини Р. Т. Ердоган намагається 

позиціонувати Туреччину, яка є членом НАТО, як нейтрального посередника, 

близького як до Москви, так і до Києва. 

*** 

Burns, Robert. Officials: Russia at 70 percent of Ukraine military buildup = [Росія на 

70 % наростила військову міць біля України] / R. Burns // The Toronto Star. – Toronto, 

2022. – 05.02. – Режим доступу : https://www.thestar.com/news/world/us/2022/02/05/officials-

russia-at-70-percent-of-ukraine-military-buildup.html. 

Офіційні особи США повідомили, що Росія зібрала щонайменше 70 % 

військової вогневої могутності, щоб дати президенту В. Путіну можливість розпочати 

повномасштабне вторгнення в Україну. Залежно від кінцевої мети В. Путіна російські 

війська можуть атакувати Київ безпосередньо із нинішніх позицій на півдні Білорусі. 

За словами офіційних осіб, В. Путін може направити війська через російський кордон 

https://www.diepresse.com/6095441/russland-verlegt-kampfjets-nach-belarus?from=rss
https://avaz.ba/globus/svijet/714886/susret-dipinga-i-putina-trebao-biti-prilika-za-smirivanje-napetosti-s-ukrajinom
https://avaz.ba/globus/svijet/714886/susret-dipinga-i-putina-trebao-biti-prilika-za-smirivanje-napetosti-s-ukrajinom
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/russia-wins-chinese-backing-in-showdown-over-ukraine/news-story/b970ed88fb4a7c019fc92626f4638729
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/russia-wins-chinese-backing-in-showdown-over-ukraine/news-story/b970ed88fb4a7c019fc92626f4638729
https://www.thestar.com/news/world/us/2022/02/05/officials-russia-at-70-percent-of-ukraine-military-buildup.html
https://www.thestar.com/news/world/us/2022/02/05/officials-russia-at-70-percent-of-ukraine-military-buildup.html
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на схід та південь України, якщо його намір полягає у тому, щоб роздробити та 

знищити більшу частину української армії. 

*** 

La Russie bientôt prête pour une grande invasion de l’Ukraine, selon les services 

américains = [За словами американської розвідки, Росія незабаром готова до серйозного 

вторгнення в Україну] // L’Obs. – Paris, 2022. – 06.02. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/monde/20220206.OBS54121/la-russie-bientot-prete-pour-une-

grande-invasion-de-l-ukraine-selon-les-services-americains.html. 

За оцінками американської розвідки, Росія активізує підготовку до 

повномасштабного вторгнення в Україну, і, за словами американських чиновників, 

вона вже має 70 % сил, необхідних для такої операції. Москва вже зібрала 110 тис. 

солдатів на кордонах України і може мати достатні можливості для початку наступу 

за два тижні, стверджують ці чиновники, які останніми днями проінформували 

обраних членів Конгресу США та європейських партнерів Сполучених Штатів. 

*** 

Lasserre, Isabelle. Emmanuel Macron se rend à Moscou dans l’espoir d’arracher un 

«signal de désescalade» = [Емманюель Макрон їде до Москви в надії схопити «сигнал 

деескалації»] / I. Lasserre // Le Figaro. – Paris, 2022. – 06.02. – Режим доступу : 

https://www.lefigaro.fr/international/emmanuel-macron-se-rend-a-moscou-dans-l-espoir-d-

arracher-un-signal-de-desescalade-20220206. 

Президент Франції Е. Макрон сподівається повторити дипломатичний 

переворот, здійснений Н. Саркозі в серпні 2008 р. під час війни в Грузії, у Москві в 

понеділок і в Києві у вівторок. Однак автор наголошує, що ситуація дуже 

відрізняється від тієї, що була в 2008 р. Тоді потрібно було гасити конфлікт, який 

щойно почався. Сьогодні йдеться про те, щоб не допустити початку нової війни біля 

воріт Європи. 

*** 

Nepaisant JAV perspėjimų, Ukraina atmeta „apokaliptines prognozes“ = [Україна 

відкидає «апокаліптичні прогнози», незважаючи на попередження США ] // Lietuvos 

rytas. – Vilniaus, 2022. – 06.02. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/02/06/news/nepaisant-jav-perspejimu-ukraina-

atmeta-apokaliptines-prognozes--22299204. 

США попередили, що Росія посилила підготовку до широкомасштабного 

вторгнення, зосереджуючи свої сили на кордоні з Україною з такою швидкістю, що 

до середини лютого військових має бути близько 150 тис. Американські чиновники 

кажуть, що В. Путін хоче мати всі можливості: від обмеженого вторгнення в 

проросійський регіон Донбасу до широкомасштабного або тотального вторгнення в 

Україну. Президент України В. Зеленський відкинув «апокаліптичні прогнози» 

російського вторгнення і заявив, що вірогідність дипломатичного рішення 

залишається вищою. 

*** 

Kijev három napon belül elesne egy orosz invázió esetén = [Київ впаде протягом 

трьох днів у разі російського вторгнення] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 06.02. – 

https://www.nouvelobs.com/monde/20220206.OBS54121/la-russie-bientot-prete-pour-une-grande-invasion-de-l-ukraine-selon-les-services-americains.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220206.OBS54121/la-russie-bientot-prete-pour-une-grande-invasion-de-l-ukraine-selon-les-services-americains.html
https://www.lefigaro.fr/international/emmanuel-macron-se-rend-a-moscou-dans-l-espoir-d-arracher-un-signal-de-desescalade-20220206
https://www.lefigaro.fr/international/emmanuel-macron-se-rend-a-moscou-dans-l-espoir-d-arracher-un-signal-de-desescalade-20220206
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/02/06/news/nepaisant-jav-perspejimu-ukraina-atmeta-apokaliptines-prognozes--22299204
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/02/06/news/nepaisant-jav-perspejimu-ukraina-atmeta-apokaliptines-prognozes--22299204
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Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/kijev-harom-napon-belul-elesne-

egy-orosz-invazio-eseten. 

Голова об’єднаного комітету начальників штабів США М. Міллі заявив, що у 

разі повномасштабного російського вторгнення Київ впаде протягом трьох днів. 

Генерал також розповів про свої оцінки бойових дій. Американські телеканали вже 

готуються до великої міграційної кризи в США та Європі, очікуючи значної хвилі 

біженців з України. 

*** 

László, Dávid. Az ukrán lakosság is készen áll a háborúra? = [Чи готове українське 

населення до війни?] / D. László // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 06.02. – Режим 

доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/az-ukran-lakossag-is-keszen-all-a-

haborura. 

Згідно з загальнонаціональним опитуванням Центру Разумкова, 43 % 

населення України самі взяли б в руки зброю, якби почалася війна. 10,5% опитаних 

заявили, що підуть до збройних сил, 9% воюватимуть з ворогом у лавах добровольців, 

а 23% підтримають українську армію грошима, працею та кров’ю. 18,5 %, навпаки, не 

робили б нічого, крім спроби вижити в конфлікті, а 4 % втекли б за кордон. 

Опитування також показує, що 22,5 % не вірять, що коли-небудь буде вторгнення 

Росії. Результати опитування показали, що 48,1 % людей вважають початок 

російсько-української війни реальним. 

*** 

Gál, Mária. Ukrajna fenyegetettsége a V4-et is összeroppantja = [Українська загроза 

також руйнує V4] / M. Gál // Nepszava. – Nepszava, 2022. – 06.02. – Режим доступу : 

https://www.nepszava.hu/3145596_ukrajna-fenyegetettseg-v4-kormany. 

Чехія та Словаччина беруть участь у дипломатичних зусиллях щодо усунення 

загрози війни проти України в рамках нового австро-чесько-словацького 

регіонального співробітництва. Міністри закордонних справ Австрії, Чехії та 

Словаччини відвідають Україну, щоб обговорити ситуацію та конкретну допомогу, 

яку їхні країни можуть надати Україні, яка перебуває у тіні російської загрози. 

*** 

Yekelchyk, Serhy. Sorry, Mr. Putin. Ukraine and Russia are Not the Same Country = 

[Вибачте, містер Путін. Україна і Росія – не одна країна] / S. Yekelchyk // POLITICO. – 

Brussels, 2022. – 06.02. – Режим доступу : 

https://www.politico.com/news/magazine/2022/02/06/ukraine-russia-not-same-country-putin-

ussr-00005461. 

Багато росіян поділяють оману президента Росії Володимира Путіна, що 

Україна завжди була частиною Росії. Правда набагато складніша, вважає Сергій 

Єкельчик – канадський історик родом з України, професор славістики та історії 

Університету Вікторії, автор книги «Україна: що потрібно знати кожному». У 2003 р. 

проросійський президент України Леонід Кучма опублікував книгу під назвою 

«Україна – не Росія». В. Путін написав велику історичну статтю з протилежним 

аргументом – вона називалася “Про історичну єдність росіян і українців” і менш ніж 

за півроку російські війська та танки почали скупчення біля кордону з Україною. 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/kijev-harom-napon-belul-elesne-egy-orosz-invazio-eseten
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/kijev-harom-napon-belul-elesne-egy-orosz-invazio-eseten
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/az-ukran-lakossag-is-keszen-all-a-haborura
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/az-ukran-lakossag-is-keszen-all-a-haborura
https://www.nepszava.hu/3145596_ukrajna-fenyegetettseg-v4-kormany
https://www.politico.com/news/magazine/2022/02/06/ukraine-russia-not-same-country-putin-ussr-00005461
https://www.politico.com/news/magazine/2022/02/06/ukraine-russia-not-same-country-putin-ussr-00005461
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Історик вважає, що намагаючись довести, що Україна та Росія історично є «одним 

народом», В. Путін не повернувся до радянської версії історії; натомість він 

потягнувся до найреакційнішої царської історії. 

*** 

US warns Russian invasion could see Kyiv fall in days, leave 50,000 civilians dead = 

[США попереджають, що російське вторгнення може призвести до падіння Києва за 

кілька днів, в результаті чого загинуть 50 000 мирних жителів ] // The Times of Israel. – 

Jerusalem, 2022. – 06.02. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/us-warns-

russian-invasion-could-see-kyiv-fall-in-days-cause-50000-casualties/. 

Росія зібрала щонайменше 70 % військової вогневої потужності, яку вона, 

ймовірно, має намір мати до середини місяця, щоб дати президенту Росії В. Путіну 

можливість розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Чиновники не 

висловлювали жодних припущень, що майбутній конфлікт передбачатиме 

використання ядерної зброї, але російські навчання, які, ймовірно, передбачають 

випробувальний запуск беззбройних ракет великої дальності на території Росії, 

можуть бути використані як повідомлення, спрямоване на стримування Заходу від 

інтервенції в Україну. 

*** 

Isachenkov, Vladimir. Nuclear-capable Russian bombers fly over Belarus amid 

Ukraine tensions = [На тлі напруженості в Україні російські бомбардувальники 

пролітають над Білоруссю ] / V. Isachenkov // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 

06.02. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/nuclear-capable-russian-bombers-

fly-over-belarus-amid-ukraine-tensions/. 

Введення російських військ до Білорусі викликало занепокоєння на Заході, що 

Москва може здійснити атаку на Україну з півночі. Українська столиця Київ 

знаходиться всього за 75 кілометрів (50 миль) від кордону з Білоруссю. Росія провела 

серію спільних навчань з Білоруссю і неодноразово посилала свої ядерні 

бомбардувальники великої дальності для патрулювання Білорусі. За кілька днів до 

початку суперечливих військових маневрів, запланованих на 10-20 лютого, до 

Білорусі з російської сторони були перекинуті винищувачі Су-25СМ. 

*** 

Duran, Burhanettin. Putin uses West’s obstacles as strategic card = [Путін 

використовує перешкоди Заходу як стратегічну карту] / B. Duran // Daily Sabah. – 

Istanbul, 2022. – 7.02. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/opinion/columns/putin-uses-wests-obstacles-as-strategic-card. 

На думку турецького політолога Б. Дурана, президент Туреччини Р. Т. Ердоган 

підтримує територіальну цілісність України, але розуміє занепокоєння Росії щодо 

безпеки. Як президент Туреччини, який співпрацює з Росією у багатьох сферах, Р. Т. 

Ердоган прагне закласти основу для мирного рішення. Водночас російському 

президентові потрібні нові ініціативи в українській кризі. 

*** 

Земан сматра да Америка примењује ирачки рецепт у „пумпању” ситуације око 

Украјине = [М. Земан вважає, що США застосовують іракський рецепт для 

https://www.timesofisrael.com/us-warns-russian-invasion-could-see-kyiv-fall-in-days-cause-50000-casualties/
https://www.timesofisrael.com/us-warns-russian-invasion-could-see-kyiv-fall-in-days-cause-50000-casualties/
https://www.timesofisrael.com/nuclear-capable-russian-bombers-fly-over-belarus-amid-ukraine-tensions/
https://www.timesofisrael.com/nuclear-capable-russian-bombers-fly-over-belarus-amid-ukraine-tensions/
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/putin-uses-wests-obstacles-as-strategic-card
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«прокачування» ситуації навколо України] // Политика. – Belgrad, 2022. – 06.02. – 

Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/498902/Zeman-smatra-da-Amerika-

primenjuje-iracki-recept-u-pumpanju-situacije-oko-Ukrajine. 

Президент Чехії М. Земан заявив, що безпідставні заяви американців про 

нібито підготовку вторгнення Росії в Україну сприяють загостренню ситуації навколо 

цієї країни. Президент наголосив, що росіяни не божевільні й напад на Україну 

означав би для них набагато більші втрати у вигляді різноманітних санкцій. М. Земан. 

заявив, що виступає проти відправки сил НАТО в Україну. 

*** 

AB’nin önde gelen ülkeleri pasif kaldı! Bölgenin anahtarı Türkiye’nin elinde = 

[Провідні країни ЄС залишилися пасивними! Ключ до регіону в руках Туреччини] // 

Star. – Istanbul, 2022. – 7.02. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/politika/abnin-

onde-gelen-ulkeleri-pasif-kaldi-bolgenin-anahtari-turkiyenin-elinde-haber-1688525/. 

На думку професора університету Абант Іззет Байсал в Болу Я. Сари, візит 

президента Р. Т. Ердогана до Києва, його запрошення В. Путіна до Туреччини, його 

зустріч з прем’єр-міністром Угорщини В. Орбаном, який відвідав В. Путіна в Москві, 

говорять про те, що Туреччина робить посередницькі зусилля і ця спроба має високі 

шанси на успіх. 

*** 

Джамбазов, Денис. Руски генерал поиска оставката на Путин = [Російський 

генерал зажадав відставки В. Путіна] / Д. Джамбазов // Факти. – Sofia, 2022. – 7.02. – 

Режим доступу : https://fakti.bg/world/651084-ruski-general-poiska-ostavkata-na-puti. 

Відомий російський генерал-полковник у відставці Л. Івашов оприлюднив 

звернення проти війни Росії з Україною. У підготовці такої війни він звинуватив 

керівництво Росії та президента В. Путіна, якого закликав піти у відставку, оскільки 

його агресивні дії проти України загрожують існуванню федерації. Л. Івашов 

стверджує, що напад на Україну назавжди перетворить українців і росіян на 

смертельних ворогів і загрожує існуванню Росії як держави. 

*** 

NATO ready to respond to Russian invasion of Ukraine: Biden = [НАТО готове 

відповісти на вторгнення Росії до України – Байден] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 

7.02. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/world/europe/nato-ready-to-respond-to-

russian-invasion-of-ukraine-biden. 

Під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини О. Шольцем у Білому 

домі, президент США Д. Байден заявив, що США, Німеччина та НАТО готові 

відреагувати на вторгнення Росії в Україну. За словами О. Шольца, Німеччина та 

Сполучені Штати тісно співпрацюють, щоб забезпечити можливість швидкого 

запровадження санкцій проти Росії у разі нової атаки на Україну. Новий уряд 

Німеччини піддався критиці з боку України та деяких представників США через 

звинувачення в тому, що він не повною мірою бере участь у зусиллях США щодо 

протидії російському військовому тиску на прозахідну Україну. 

*** 

https://www.politika.rs/scc/clanak/498902/Zeman-smatra-da-Amerika-primenjuje-iracki-recept-u-pumpanju-situacije-oko-Ukrajine
https://www.politika.rs/scc/clanak/498902/Zeman-smatra-da-Amerika-primenjuje-iracki-recept-u-pumpanju-situacije-oko-Ukrajine
https://www.star.com.tr/politika/abnin-onde-gelen-ulkeleri-pasif-kaldi-bolgenin-anahtari-turkiyenin-elinde-haber-1688525/
https://www.star.com.tr/politika/abnin-onde-gelen-ulkeleri-pasif-kaldi-bolgenin-anahtari-turkiyenin-elinde-haber-1688525/
https://fakti.bg/world/651084-ruski-general-poiska-ostavkata-na-puti
https://www.dailysabah.com/world/europe/nato-ready-to-respond-to-russian-invasion-of-ukraine-biden
https://www.dailysabah.com/world/europe/nato-ready-to-respond-to-russian-invasion-of-ukraine-biden
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Schallenberg mit Kollegen aus Tschechien und Slowakei in die Ukraine = [А. 

Шалленберг з колегами з Чехії та Словаччини їде до України] // Die Рresse. – Vienna, 

2022. – 7.02. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6095797/schallenberg-mit-

kollegen-aus-tschechien-und-slowakei-in-die-ukraine?from=rss. 

На тлі загострення напруженості в українській кризі міністр закордонних справ 

Австрії А. Шалленберг, його колеги зі Словаччини (І. Корцок) та Чехії (Я. 

Ліпавський) відвідали схід України та столицю Київ. В ході візиту заплановані 

зустрічі з Президентом України В. Зеленським та міністром закордонних справ Д. 

Кулебою. Зазначається, що візит має на меті надіслати сигнал Росії щодо 

центральноєвропейської солідарності. 

*** 

Charap, Samuel. How to Break the Cycle of Conflict With Russia = [Як розірвати 

хибне коло конфлікту з Росією] / S. Charap // Foreign Affairs. – Washington, 2022. – 7.02. – 

Режим доступу : https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2022-02-07/how-break-

cycle-conflict-russi. 

На шпальтах американського журналу «Foreign Affairs» старший політолог 

корпорації RAND С. Чарап зауважує, що взаємно узгоджена альтернатива 

нинішньому регіональному порядку буде вигідною для всіх сторін конфлікту. На 

думку політолога, в обмін на добровільне прийняття позаблокового статусу Україна 

може отримати як багатосторонні гарантії безпеки, так і російські зобов’язання 

військової стриманості, у тому числі в прикордонній зоні, щодо приєднання до табору 

Заходу. 

*** 

Ukraine plays down Russian invasion fears as US sounds alarm = [Україна 

применшує ймовірність російського вторгнення, поки США б’ють тривогу] // Herald 

Sun. – Melbourne, 2022. – 7.02. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/us-officials-say-russia-preparing-

fullscale-invasion-of-ukraine/news-story/6287d3c5687750bf1db799dd63b4373d. 

Україна відмовилася від апокаліптичних прогнозів щодо потенційного 

російського вторгнення після того, як американські чиновники озвучили страшні 

попередження про те, що Росія активізувала підготовку до повномасштабного 

вторгнення. 

*** 

Scislowska, Monika. U.S. airborne infantry troops arrive in Poland amid tensions = 

[Повітряно-десантні війська США прибули до Польщі на тлі напруженості] / M. 

Scislowska // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 7.02. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/u.s.-airborne-infantry-troops-in-poland-amid-

ukraine-tension. 

Декілька десятків елітних американських військовослужбовців разом з 

технікою висадились на південному сході Польщі неподалік кордону з Україною, 

після наказу президента Д. Байдена розмістити там 1700 солдатів на тлі побоювань 

російського вторгнення в Україну. Ще сотні піхотинців 82-ї повітряно-десантної 

дивізії прибудуть до аеропорту Жешув-Ясенка, розташованого за 90 км від кордону 

Польщі з Україною. 

https://www.diepresse.com/6095797/schallenberg-mit-kollegen-aus-tschechien-und-slowakei-in-die-ukraine?from=rss
https://www.diepresse.com/6095797/schallenberg-mit-kollegen-aus-tschechien-und-slowakei-in-die-ukraine?from=rss
https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2022-02-07/how-break-cycle-conflict-russi
https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2022-02-07/how-break-cycle-conflict-russi
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/us-officials-say-russia-preparing-fullscale-invasion-of-ukraine/news-story/6287d3c5687750bf1db799dd63b4373d
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/us-officials-say-russia-preparing-fullscale-invasion-of-ukraine/news-story/6287d3c5687750bf1db799dd63b4373d
https://japantoday.com/category/world/u.s.-airborne-infantry-troops-in-poland-amid-ukraine-tension
https://japantoday.com/category/world/u.s.-airborne-infantry-troops-in-poland-amid-ukraine-tension
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*** 

Corbet, Sylvie. Kremlin is top destination for spooked European leaders = [Кремль – 

головне місце призначення для наляканих європейських лідерів] / S. Corbet // Japan 

Тoday. – Tokyo, 2022. – 7.02. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/kremlin-is-top-destination-for-spooked-european-

leaders. 

Світові лідери сподіваються достукатися до президента В. Путіна, людини, яка 

одноосібно визначає курс Росії в умовах нарощування її військової могутності 

поблизу України. Президент Франції Е. Макрон прибув до Москви. Він наполягає на 

тому, що європейці повинні мати право голосу в кризі, яка загрожує стабільності на 

континенті. Е. Макрон заявив, що пріоритетом для нього в українському питанні є 

діалог з Росією та деескалація. 

*** 

Putyin és Macron Ukrajnáról és az orosz biztonsági garanciaigényekről is tárgyal 

majd = [В. Путін і Е. Макрон обговорять претензії України та Росії щодо гарантій 

безпеки] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 7.02. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/putyin-es-macron-ukrajnarol-es-az-orosz-

biztonsagi-garanciaigenyekrol-is-targyal-majd. 

Прессекретар Кремля Д. Пєсков, повідомив, що напруженість навколо України 

та вимоги безпеки Росії стануть порядком денним переговорів президентів Росії В. 

Путіним та Франції Е. Макроном у Москві. Речник назвав дуже важливим візит 

президента Франції, який головує в ЄС. Він вважав, що обмін думками між 

сторонами буде змістовним і тривалим, але ситуація «занадто складна», щоб 

очікувати від зустрічі певних проривів. 

*** 

Moore, Mark. White House says Russia invasion of Ukraine ‘could happen at any 

time’ = [Білий дім заявив, що вторгнення Росії в Україну «може статися в будь-який 

момент»] / М. Moore // New York Post. – New York, 2022. – 7.02. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/02/06/white-house-russia-invasion-of-ukraine-can-happen-any-time/. 

Радник Білого дому з національної безпеки Д. Салліван попередив, що 

російське вторгнення в Україну «може статися в будь-який момент». За його словами, 

вторгнення може мати «різноманітні форми», включаючи анексію території на 

Донбасі, де Росія підтримує просепаратистські збройні формування і проводить 

кібератаки, щоб дестабілізувати уряд України. 

*** 

America sounds warning: Ukraine plays down Russian invasion risk = [Америка 

попередила: Україна применшує ризик російського вторгнення] // The News. – Istanbul, 

2022. – 7.02. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/931393-america-sounds-

warning-ukraine-plays-down-russian-invasion-risk. 

Як заявили американські офіційні особи, Україна применшує ризик російського 

вторгнення. Українська влада говорить про те, що врегулювання зростаючої 

напруженості з Росією за допомогою дипломатії залишаються більшими, ніж шанси 

нападу. Київ постійно намагається зменшити побоювання неминучого нападу, 

https://japantoday.com/category/world/kremlin-is-top-destination-for-spooked-european-leaders
https://japantoday.com/category/world/kremlin-is-top-destination-for-spooked-european-leaders
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/putyin-es-macron-ukrajnarol-es-az-orosz-biztonsagi-garanciaigenyekrol-is-targyal-majd
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/putyin-es-macron-ukrajnarol-es-az-orosz-biztonsagi-garanciaigenyekrol-is-targyal-majd
https://nypost.com/2022/02/06/white-house-russia-invasion-of-ukraine-can-happen-any-time/
https://www.thenews.com.pk/print/931393-america-sounds-warning-ukraine-plays-down-russian-invasion-risk
https://www.thenews.com.pk/print/931393-america-sounds-warning-ukraine-plays-down-russian-invasion-risk
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намагаючись уникнути подальшої шкоди своїй економіці. Водночас Росія заперечує, 

що планує вторгнення в Україну. 

*** 

Corbet, Sylvie. Biden Vows No Nord Stream 2 if Russia Invades Ukraine = [Байден 

пообіцяв відмовитися від «Північного потоку-2», якщо Росія вторгнеться в Україну] / S. 

Corbet // Time. – New York, 2022. – 7.02. – Режим доступу : https://time.com/6145957/biden-

nord-stream-2-russia-ukraine/. 

За словами політичної оглядачки С. Корбет в статті для американського 

журналу «Time», на двох континентах проходили дипломатичні переговори у пошуку 

політичного вирішення російсько-української кризи. Журналістка пише, що 

президент Д. Байден після зустрічі з новим лідером Німеччини, пообіцяв, що 

найважливіший газопровід «Північний потік-2» із Росії до Німеччини буде 

заблоковано, якщо Росія продовжить вторгнення до України. С. Корбет підкреслює, 

що В. Путін назвав свої тривалі переговори з Е. Макроном у Кремлі діловими, 

заявивши, що деякі пропозиції Е. Макрона можуть бути основою для врегулювання 

конфлікту на сході України. 

*** 

Novák, Martin. I přes neshody kolem Ruska jsou USA a Německo spojenci. Základna 

Ramstein je stěžejní = [Незважаючи на розбіжності навколо Росії, США та Німеччина є 

союзниками. Авіабаза Рамштайн є центральною ] / M. Novák // Aktualne.cz. – Praha, 

2022. – 08.02. – Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/i-pres-neshody-kolem-

ruska-jsou-usa-a-nemecko-spojenci/r~40784f7688e211ec9ba00cc47ab5f122/. 

Від початку кризи навколо України США та Великобританія розкритикували 

Росію за переміщення військ до кордонів України та пригрозили Москві суворими 

санкціями у разі вторгнення, Німеччина поки не хоче постачати Україні зброю, а 

німецькі політики говорили про необхідність діалогу, а не про санкції. Хоча 

Вашингтон і Берлін розходяться в деяких питаннях, Німеччина залишається 

ключовою європейською країною для Сполучених Штатів. К. Хойсген, колишній 

німецький дипломат і глава престижної Мюнхенської конференції з безпеки, сказав, 

що для Німеччини настав час позбутися історичної травми і переосмислити свою 

позицію. 

*** 

If Ukraine joins NATO, Europe will face military conflict with Russia: Putin = [Якщо 

Україна вступить в НАТО, Європі загрожує військовий конфлікт із Росією – Путін] // 

Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 08.02. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/world/europe/if-ukraine-joins-nato-europe-will-face-military-

conflict-with-russia-putin. 

За словами президента Росії В. Путіна, переговори з французьким лідером Е. 

Макроном були «корисними». В. Путін також виступив із суворим попередженням, 

що якщо Україна вступить в НАТО, то європейські країни будуть втягнуті у 

військовий конфлікт з Росією. 

*** 

https://time.com/6145957/biden-nord-stream-2-russia-ukraine/
https://time.com/6145957/biden-nord-stream-2-russia-ukraine/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/i-pres-neshody-kolem-ruska-jsou-usa-a-nemecko-spojenci/r~40784f7688e211ec9ba00cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/i-pres-neshody-kolem-ruska-jsou-usa-a-nemecko-spojenci/r~40784f7688e211ec9ba00cc47ab5f122/
https://www.dailysabah.com/world/europe/if-ukraine-joins-nato-europe-will-face-military-conflict-with-russia-putin
https://www.dailysabah.com/world/europe/if-ukraine-joins-nato-europe-will-face-military-conflict-with-russia-putin
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Macron: Nadchodzące dni będą decydujące w kwestii przyszłości Ukrainy = [Е. 

Макрон: Найближчі дні будуть вирішальними для майбутнього України] // Do Rzeczy. – 

Warsaw, 2022. – 08.02. – Режим доступу : https://dorzeczy.pl/opinie/260935/emmanuel-

macron-nadchodzace-dni-beda-decydujace-ws-ukrainy.html. 

Після п’ятигодинної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним 

президент Франції Емманюель Макрона заявив, що найближчі дні будуть 

вирішальними у питанні російського вторгнення в Україну. Президент Росії зустрівся 

з французьким лідером у Москві. В. Путін під час пресконференції заявив, що багато 

пропозицій Е. Макрона щодо безпеки є реалістичними. Російський президент також 

повідомив, що після повернення французького політика з Києва вони обидва знову 

розмовлятимуть. У свою чергу Е. Макрон заявив журналістам, що найближчі дні 

будуть «вирішальними» і «вимагатимуть інтенсивних обговорень, які ми проведемо 

разом». Президент Франції також заявив, що представив В. Путіну пропозиції щодо 

«конкретних гарантій безпеки». 

*** 

Rusijos invazijos grėsmės fone įžvelgia dar vieną nerimą keliantį scenarijų: JAV turėtų 

rinktis = [На тлі загрози російського вторгнення він бачить інший тривожний сценарій: 

США мають обирати ] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 08.02. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/08/news/rusijos-invazijos-gresmes-fone-

izvelgia-dar-viena-nerima-kelianti-scenariju-jav-turetu-rinktis-22307047. 

У разі вторгнення Росії в Україну не виключено, що китайці можуть розпочати 

подібні дії на Тайвані. За словами В. Ісода, доцента і політолога Литовської 

військової академії, у цьому випадку фокус США, ймовірно, переміститься не на 

Східну Європу, а на Східну Азію. За його словами, заяви різних аналітиків 

показують, що Україна не є стратегічно важливою для США. Говорячи про те, чи 

варто постачати українцям зброю у разі військового конфлікту з Росією В. Ісода 

зазначив, що необхідно постачати серйозне озброєння Україні, яке, «більше 

сприятиме стримуванню та протистоянню російській армії на полі бою». 

*** 

Moore, Mark. Putin warns of war with ‘no winners’ as Kremlin disputes French de-

escalation claim = [В. Путін попереджає про війну без переможців, оскільки Кремль 

заперечує заяву Франції про деескалацію] / М. Moore // New York Post. – New York, 2022. 

– 08.02. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/02/08/kremlin-disputes-french-de-

escalation-claim-over-ukraine/. 

Президент Росії В. Путін дав запевнення президенту Франції, що не буде 

проводити нових маневрів і виведе російські війська з Білорусі після завершення 

спільних військових навчань. Е. Макрон, який приїхав до Києва після зустрічі з В. 

Путіним, сказав, що отримав запевнення, що Росія утримуватиметься від проведення 

нових військових операцій як засобу деескалації конфлікту навколо України. 

*** 

Ro’i, Yaacov. Russia risks another ‘bleeding wound’ in Ukraine = [Росія ризикує 

отримати ще одну «кровоточиву рану» в Україні] / Y. Ro’i // POLITICO. – Brussels, 2022. 

– 08.02. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/ukraine-could-be-another-

bleeding-wound-for-russia/. 

https://dorzeczy.pl/opinie/260935/emmanuel-macron-nadchodzace-dni-beda-decydujace-ws-ukrainy.html
https://dorzeczy.pl/opinie/260935/emmanuel-macron-nadchodzace-dni-beda-decydujace-ws-ukrainy.html
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/08/news/rusijos-invazijos-gresmes-fone-izvelgia-dar-viena-nerima-kelianti-scenariju-jav-turetu-rinktis-22307047
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/08/news/rusijos-invazijos-gresmes-fone-izvelgia-dar-viena-nerima-kelianti-scenariju-jav-turetu-rinktis-22307047
https://nypost.com/2022/02/08/kremlin-disputes-french-de-escalation-claim-over-ukraine/
https://nypost.com/2022/02/08/kremlin-disputes-french-de-escalation-claim-over-ukraine/
https://www.politico.eu/article/ukraine-could-be-another-bleeding-wound-for-russia/
https://www.politico.eu/article/ukraine-could-be-another-bleeding-wound-for-russia/
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Почесний професор з питань російської історії в Центрі російських і 

східноєвропейських досліджень Каммінгса Тель-Авівського університету, автор 

книги «Кровоточива рана: радянська війна в Афганістані та розпад радянської 

системи» Яаков Рої вважає, що Україна загрожує стати ще однією кровоточивою 

раною для Росії. Приводом для нарощування військ Росії на українському кордоні, як 

і тоді, є думка, що Захід загрожує безпеці Росії. У 1979 р. Кремль теж говорив про 

небезпеку для свого південного кордону, про загрозу введення ракет в Афганістан. 

Але ні тоді, ні зараз привід не був переконливим. Я. Рої вважає, що сьогодні 

першочерговою міркуванням залишається потреба Москви показати світові, що вона 

є великою державою, яка володіє узгодженою сферою впливу – такою, в яку вона не 

може допустити проникнення суперниці. На його думку, Україна не є такою 

державою, як Афганістан, далеко не певно, що населення сьогоднішньої Росії, хоча й 

досі обмежене у своїй свободі вираження поглядів, буде миритися зі значними 

втратами в результаті спроби Москви домінувати в українській політиці. 

*** 

Leali, Giorgio. Macron and Kremlin spar over outcome of meeting on Ukraine = 

[Макрон і Кремль сперечаються про результати зустрічі щодо України] / G. Leali // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 08.02. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/putin-macron-kremlin-ukraine-talks-crimea/. 

Президент Франції Емманюель Макрон обговорив кризу, спровоковану тим, 

що Росія зібрала понад 100 тис. військових біля кордонів України, з президентом 

Росії В. Путіним. За результатами переговорів, ні Е. Макрон, ні В. Путін не оголосили 

про будь-яку угоду, але згодом високопоставлений чиновник Єлисейського палацу 

повідомив журналістам, що російський лідер зобов’язався не вживати жодних «нових 

військових ініціатив». Лише через кілька годин прессекретар Кремля Д. Пєсков 

заперечив це. 

*** 

Putin appreciates Macron’s proposals over Ukraine standoff = [В. Путін цінує 

пропозиції Е. Макрона щодо протистояння з Україною] // The News. – Islamabad, 2022. – 

08.02. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/latest/931831-putin-appreciates-

macrons-proposals-over-ukraine-standoff. 

Президент Росії В. Путін провів переговори з французьким лідером Е. 

Макроном і заявив, що готовий до компромісу, але звинуватив Захід у посиленні 

напруженості щодо України. Лідери домовились не вживати жодних нових 

військових дій, розпочати новий стратегічний діалог та зусилля щодо відродження 

українського мирного процесу. В. Путін заявив, що готовий до переговорів з 

Президентом України В. Зеленським. 

*** 

Šafaříková, Kateřina. Analytik: Macron zajistil Evropě místo u stolu s Putinem. Bez 

něj by tam byly jen USA = [Аналітик: Макрон забезпечив Європі місце за столом із 

Путіним. Без нього були б лише Сполучені Штати ] / K. Šafaříková // Aktualne.cz. – 

Praha, 2022. – 09.02. – Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/analytik-

macron-zajistil-evrope-misto-u-stolu-s-putinem-bez/r~0b7b67f889d311ecab010cc47ab5f122/. 

https://www.politico.eu/article/putin-macron-kremlin-ukraine-talks-crimea/
https://www.thenews.com.pk/latest/931831-putin-appreciates-macrons-proposals-over-ukraine-standoff
https://www.thenews.com.pk/latest/931831-putin-appreciates-macrons-proposals-over-ukraine-standoff
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/analytik-macron-zajistil-evrope-misto-u-stolu-s-putinem-bez/r~0b7b67f889d311ecab010cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/analytik-macron-zajistil-evrope-misto-u-stolu-s-putinem-bez/r~0b7b67f889d311ecab010cc47ab5f122/
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Після зустрічі французького президента Е. Макрона та російського президента 

В. Путіна у Москві, аналітик з французької зовнішньої політики Жозеф де Век сказав, 

що «Макрон намагався отримати місце для Європи за столом переговорів з Росією, а 

не просто залишити це американцям». Також аналітик зазначає, що під час нинішньої 

української кризи, коли новий уряд Німеччини відійшов у тінь, французький 

президент виступає як зразковий союзник американців у Європі. 

*** 

Camon, Ferdinando. Putin e Macron al Cremlino. Quel troppo lungo tavolo tra potenti 

non dice pace = [Путін і Макрон у Кремлі. І занадто довгий стіл між сильними світу] / F. 

Camon // Avvenire. – Milano, 2022. – 09.02. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/quel-troppo-lungo-tavolo-tra-potenti-non-dice-pace. 

Італійський письменник Ф. Камон пише про зустріч президентів Росії та 

Франції. Він припускає, що діалог буде дуже складним, бо йдеться про розрядку 

ситуації в Україні, яка, за інформацією, на межі війни: танки готові, артилерія готова. 

Але величезна дистанція між співрозмовниками, понад 6 метрів, – це, на думку Ф. 

Камона, декларація про небажання домовитися. 

*** 

Scholz, Macron und Duda machen Moskau Gesprächsangebot = [О. Шольц, Е. 

Макрон і А. Дуда пропонують Москві поговорити] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 09.02. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6096771/scholz-macron-und-duda-machen-

moskau-gespraechsangebot?from=rss. 

Німеччина, Франція та Польща хочуть розрядити конфлікт з Росією, 

запропонувавши переговори, та знову закликавши до деескалації на українському 

кордоні. Канцлер Німеччини О. Шольц і президенти Франції й Польщі, Е. Макрон і А. 

Дуда, дали зрозуміти після зустрічі в канцелярії Берліна, що будь-яка подальша 

військова агресія Росії проти України матиме масові наслідки і матиме високу ціну. 

*** 

Polo, Sara. Ucrania y Rusia, última hora del conflicto | Albares: «Nadie en este lado de 

Europa se está preparando para una guerra» = [Х. М. Альбарес: «Ніхто з цього боку 

Європи не готується до війни»] / S. Polo // El Mundo. – Madrid, 2022. – 09.02. – Режим 

доступу : https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/09/6203595ef2c0a3001e477ac2-

directo.html. 

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес зустрівся зі своїм 

українським колегою Дмитром Кулебою, щоб висловити солідарність Іспанії та 

Європейського Союзу у «просуванні шляху дипломатії та деескалації» нинішньої 

кризи. Х. М. Альбарес підтвердив підтримку Іспанією суверенітету України у 

конфлікті з Росією та наполягав на дипломатичному шляху ЄС та НАТО. «Діалог, 

деескалація, і, якщо необхідно, стримування», – резюмував він. – «Ніхто з цього боку 

Європи не готується до війни». 

*** 

Kolesnikov, Andrei. Would Russians Embrace War? = [Чи хочуть росіяни війни?] / 

A. Kolesnikov // Foreign Affairs. – Washington, 2022. – 09.02. – Режим доступу : 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2022-02-09/would-russians-embrace-war. 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/quel-troppo-lungo-tavolo-tra-potenti-non-dice-pace
https://www.diepresse.com/6096771/scholz-macron-und-duda-machen-moskau-gespraechsangebot?from=rss
https://www.diepresse.com/6096771/scholz-macron-und-duda-machen-moskau-gespraechsangebot?from=rss
https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/09/6203595ef2c0a3001e477ac2-directo.html
https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/09/6203595ef2c0a3001e477ac2-directo.html
https://www.foreignaffairs.com/articles/2022-02-09/would-russians-embrace-war
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За багатьма ознаками росіяни, ставляться до конфлікту з Україною вкрай 

подвійно. Побоювання росіян з приводу війни очевидні в опитуванні, проведеному 

незалежною московською організацією Левада-центр. Під час фокус-групового 

дослідження, проведеного у грудні 2021 р., центр виявив, що багато росіян 

висловлюють втому від постійного перебування у стані конфронтації із Заходом та 

Україною. 

*** 

Seidel, Jamie. New satellite photos show Russian military moving in on Ukraine = 

[Нові супутникові фото показують, що російські військові рухаються до кордону з 

Україною] / J. Seidel // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 09.02. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/technology/innovation/new-satellite-photos-show-russian-

military-moving-in-on-ukraine/news-story/156da0e8616b582f22e6e7b5bd58dd76. 

Супутникові знімки підтверджують відео в соціальних мережах, на яких видно, 

як російські війська скупчуються в Білорусі. Серед найпомітніших прибулих – 15 

штурмовиків Су-25, які з’явилися на аеродромі Лунинець. Поряд з ними стоять 

зенітно-ракетні комплекси С-400 і радари. На супутникових знімках видно артилерію, 

танки та війська, які збираються біля білоруського прикордонного міста Речиця. Це 

270 км від полігонів – і прямо на стику кордонів Росії, Білорусі та України. 

*** 

Corbet, Sylvie. Macron: Putin told him Russia won’t escalate Ukraine crisis = [Путін 

сказав Макрону, що Росія не загострюватиме українську кризу] / S. Corbet // Japan 

today. – Tokyo, 2022. – 09.02. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/more-diplomacy-macron-heads-to-kyiv-after-talks-

with-putin. 

Президент України В. Зеленський назвав свої переговори з Е. Макроном «дуже 

плідними». А президент Франції заявив, що потрібен час, щоб знайти дипломатичне 

рішення зростаючої напруженості, яка є найбільшою кризою безпеки між Росією і 

Заходом з часів холодної війни. 

*** 

El Papa, sobre Ucrania: “No olvidemos que la guerra es una locura” = [Папа 

Римський про Україну: «Не забуваймо, що війна – це божевілля»] // La Razon. – Madrid, 

2022. – 09.02. – Режим доступу : 

https://www.larazon.es/internacional/20220209/mz7j7qlnyzebnmpkm4vkog3abm.html. 

Папа Франциск виступив за діалог на тлі зростання напруженості через загрозу 

російського вторгнення в Україну і запевнив, що «війна – це божевілля» на загальній 

аудієнції у Ватикані. Понтифік перед десятками вірних сказав, що продовжує благати 

Бога, щоб напруженість і загроза війни були подолані через серйозний діалог і щоб 

розмови в «нормандському форматі» могли сприяти цій меті. 

*** 

Horváth, Gábor. Az európai bankok már kibertámadástól félnek, ha pedig az oroszok 

támadnak, a benzinár azonnal az egekbe szökik = [Європейські банки вже побоюються 

кібератак, а якщо нападуть росіяни, то ціни на бензин злетять до небес] / G. Horváth // 

Nepszava. – Budapest, 2022. – 09.02. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/technology/innovation/new-satellite-photos-show-russian-military-moving-in-on-ukraine/news-story/156da0e8616b582f22e6e7b5bd58dd76
https://www.heraldsun.com.au/technology/innovation/new-satellite-photos-show-russian-military-moving-in-on-ukraine/news-story/156da0e8616b582f22e6e7b5bd58dd76
https://japantoday.com/category/world/more-diplomacy-macron-heads-to-kyiv-after-talks-with-putin
https://japantoday.com/category/world/more-diplomacy-macron-heads-to-kyiv-after-talks-with-putin
https://www.larazon.es/internacional/20220209/mz7j7qlnyzebnmpkm4vkog3abm.html
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https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/09/ukraine-russia-crisis-what-to-know-

about-the-fears-of-war.html. 

У Білорусії почалися десятиденні російські військові навчання, що на думку 

автора, не виправдовує відносний оптимізм президента Франції Е. Макрона щодо 

«спільного наміру» дотримуватись Мінських угод про припинення вогню. Після 

зустрічі з Е. Макроном та президентом Польщі А. Дудою у Берліні канцлер 

Німеччини О. Шольц заявив, що порушення територіальної цілісності і суверенітету 

України було б неприйнятним і мало б далекосяжні політичні, економічні і навіть 

стратегічні наслідки для Росії. 

*** 

Cook, Lorne. Ukraine-Russia crisis: What to know about the fears of war = 

[Українсько-російська криза: що потрібно знати про страхи війни] / L. Cook // The 

Toronto Star. – Toronto, 2022. – 09.02. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/09/ukraine-russia-crisis-what-to-know-

about-the-fears-of-war.html. 

Дипломатія високих ставок і військове маневрування продовжилися, коли 

Британія розпочала власні дипломатичні зусилля, щоб допомогти запобігти 

можливому вторгненню Росії в Україну. Прориву в мирних переговорах між 

Україною та Росією поки не видно, а наміри президента Росії В. Путіна залишаються 

такими ж непрозорими, як і раніше. Хоча НАТО не планує посилати війська в 

Україну, військовий альянс із 30 країн зміцнює власну оборону від Естонії в північній 

Європі, навколо західного кордону України та в Чорноморському регіоні в Болгарії. 

*** 

Папа: Рат у Украјини био би лудило, дијалогом превазићи напетости = [Папа: 

Війна в Україні була б божевіллям, подолати напруженість потрібно через діалог] // 

Политика. – Belgrad, 2022. – 09.02. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/499149/Papa-Rat-u-Ukrajini-bio-bi-ludilo-dijalogom-

prevazici-napetosti. 

Папа Франциск заявив, що війна в Україні буде божевіллям і висловив 

сподівання, що напруженість між цією країною та Росією можна буде подолати 

шляхом багатостороннього діалогу. На загальній аудієнції Папа Франциск подякував 

тим, хто долучився до його Міжнародного дня молитви за мир в Україні, який 

відбувся в січні. 

*** 

Lavrov says meeting with UK’s Truss was ‘‘talk of mute with deaf’’ = [Лавров назвав 

зустріч із главою МЗС Великобританії Трасс «розмовою німого з глухим»] // Daily 

Sabah. – Istnbual, 2022. – 10.02. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/world/europe/lavrov-says-meeting-with-uks-truss-was-talk-of-

mute-with-deaf. 

У Москві відбулися переговори глав МЗС Росії та Великобританії С. Лаврова і 

Л.Трасс на тлі загострення ситуації навколо України. Британія та особисто Л. Трасс 

виступають із вкрай жорсткими заявами щодо Росії, попереджаючи її про серйозні 

наслідки можливого озброєного вторгнення в Україну. 

https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/09/ukraine-russia-crisis-what-to-know-about-the-fears-of-war.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/09/ukraine-russia-crisis-what-to-know-about-the-fears-of-war.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/09/ukraine-russia-crisis-what-to-know-about-the-fears-of-war.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/09/ukraine-russia-crisis-what-to-know-about-the-fears-of-war.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/499149/Papa-Rat-u-Ukrajini-bio-bi-ludilo-dijalogom-prevazici-napetosti
https://www.politika.rs/scc/clanak/499149/Papa-Rat-u-Ukrajini-bio-bi-ludilo-dijalogom-prevazici-napetosti
https://www.dailysabah.com/world/europe/lavrov-says-meeting-with-uks-truss-was-talk-of-mute-with-deaf
https://www.dailysabah.com/world/europe/lavrov-says-meeting-with-uks-truss-was-talk-of-mute-with-deaf
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*** 

Blinken meets French foreign minister, NATO chief to discuss Ukraine = [Блінкен 

зустрівся з міністром закордонних справ Франції та главою НАТО, щоб обговорити 

ситуацію в Україні] // Daily Sabah. – Istnbual, 2022. – 10.02. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/world/europe/blinken-meets-french-foreign-minister-nato-chief-

to-discuss-ukraine. 

На тлі напруженої ситуації навколо України держсекретар США Е. Блінкен 

зустрівся з генеральним секретарем НАТО Є. Столтенбергом, поговоривши з ним про 

координацію трансатлантичної відповіді на російські загрози Україні, які 

продовжуються. Під час розмови з міністром закордонних справ Франції, Е. Блінкен 

наголосив на важливості продовження підтримки суверенітету та територіальної 

цілісності України. 

*** 

Militärmanöver sorgen für weiteren Zündstoff in Ukraine-Krise = [Військові 

маневри додають масла в українську кризу] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 10.02. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6097324/militaermanoever-sorgen-fuer-

weiteren-zuendstoff-in-ukraine-krise?from=rss. 

У Білорусі почалися спільні масштабні військові російсько-білоруські 

навчання, які триватимуть до 20 лютого 2022 р. У відповідь на російські військові 

навчання в Білорусі українські військові розпочали власні десятиденні маневри. Уряд 

у Києві та на Заході бачать зв’язок між військовими маневрами та масовим 

розміщенням російських військ біля східного кордону України. 

*** 

Belin, Celia. Monsieur Fixit. The Perils of Macron’s Shuttle Diplomacy = [Месьє 

Фіксіт. Небезпеки човникової дипломатії Макрона] / C. Belin // Foreign Affairs. – 

Washington, 2022. – 10.02. – Режим доступу : 

https://www.foreignaffairs.com/articles/france/2022-02-10/monsieur-fixit. 

Президент Франції Е. Макрон розпочав сміливі зусилля, щоб стати 

посередником між президентом Росії В. Путіним і Заходом у протистоянні Росії на 

кордоні з Україною. Наразі Сполучені Штати обережно підтримують зусилля Е. 

Макрона у сфері дипломатії, але скептицизм зростає, оскільки Вашингтон вважає, що 

В. Путін сповнений рішучості вторгнутися в будь-який спосіб. Науковий співробітник 

Центру США та Європи у Брукінгсі С. Белін вважає, що у нинішній кризі з Росією 

роль Франції як чесного посередника була ослаблена підозрами союзників у тому, що 

Е. Макрон може бути «сліпим» до справжньої природи режиму В. Путіна або по суті 

протистояти переговорам за ініціативи США. 

*** 

Busse, Nikolas. Putin rasselt mit dem Säbel = [Путін брязкає шаблею ] / N. Busse // 

Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 10.02. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russisches-manoever-in-belarus-putin-rasselt-mit-

dem-saebel-17795754.html. 

Своїми маневрами російський президент В. Путін демонструє Україні свою 

військову міць. За словами автора, високі витрати через вторгнення в Україну, які 

https://www.dailysabah.com/world/europe/blinken-meets-french-foreign-minister-nato-chief-to-discuss-ukraine
https://www.dailysabah.com/world/europe/blinken-meets-french-foreign-minister-nato-chief-to-discuss-ukraine
https://www.diepresse.com/6097324/militaermanoever-sorgen-fuer-weiteren-zuendstoff-in-ukraine-krise?from=rss
https://www.diepresse.com/6097324/militaermanoever-sorgen-fuer-weiteren-zuendstoff-in-ukraine-krise?from=rss
https://www.foreignaffairs.com/articles/france/2022-02-10/monsieur-fixit
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russisches-manoever-in-belarus-putin-rasselt-mit-dem-saebel-17795754.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russisches-manoever-in-belarus-putin-rasselt-mit-dem-saebel-17795754.html
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були б пов’язані не лише з перспективою західних санкцій, а й із самою війною, все 

ще говорять проти останньої. Захід вирішив не підтримувати військами Україну, 

намагаючись компенсувати це дипломатією. На думку автора, це розумно, 

враховуючи складну стратегічну ситуацію, але дає В. Путіну більше свободи, ніж у 

випадку з членом НАТО у Східній Європі. 

*** 

G. Nausėda: turime sudaryti tokias sąlygas, kad agresija prieš Ukrainą būtų per 

brangi = [Ґ. Науседа: ми повинні створити умови, щоб агресія проти України була надто 

дорогою ] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 10.02. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/10/news/g-nauseda-turime-sudaryti-

tokias-salygas-kad-agresija-pries-ukraina-butu-per-brangi-22345092. 

Президент Литви Ґ. Науседа під час робочого візиту до Німеччини обговорив 

безпекову ситуацію в регіоні разом з прем’єр-міністрами Латвії та Естонії та з 

канцлером Німеччини О. Шольцом. Президент підкреслив, що Литва занепокоєна не 

лише концентрацією російських збройних сил поблизу України, а й зростаючою 

концентрацією їх на території Білорусі. Він заявив, що необхідно створити такі 

умови, щоб військова агресія проти України була б надто дорогою, що це можна 

зробити як за рахунок збільшення військової сили в регіоні, так і передбачаючи 

можливі санкції. 

*** 

Nelson, Steven. ‘That’s a world war’: Biden won’t send troops to get Americans out of 

Ukraine = [«Це світова війна»: Д. Байден не надішле війська, щоб екакуювати 

американців з України] / S. Nelson // New York Post. – New York, 2022. – 10.02. – Режим 

доступу : https://nypost.com/2022/02/10/biden-says-he-wont-send-troops-to-get-americans-

out-of-ukraine/. 

Президент США Д. Байден заявив, що він не посилатиме американські війська 

в Україну для евакуації американців. Якщо Росія вторгнеться в Україну, то це може 

спровокувати «світову війну». Д. Байден додав, що президент Росії В. Путін 

«достатньо розумний, щоб не робити нічого, що негативно вплине на американських 

громадян». 

*** 

Quinn, Jimmy. Russia’s Ukraine Buildup Enters Its Most Dangerous Stage Yet = 

[Нарощування військ Росії в Україні вступає в найнебезпечнішу стадію] / J. Quinn // 

National Review. – New York, 2022. – 10.02. – Режим доступу : 

https://www.nationalreview.com/corner/russias-ukraine-buildup-enters-its-most-dangerous-

stage-yet/. 

Науковий співробітник Вільяма Ф. Баклі в галузі політичної журналістики в 

Національному інституті огляду Д. Куїнн на шпальтах журналу «National Review» 

здіснив аналіх американських ЗМІ щодо нарощування російських військ на кордоні з 

Україноє. Експерт констатує, що нарощування військової сили Росії вступило в 

найнебезпечнішу стадію так, як в спільних російсько-білоруських військових 

навчаннях, які розпочалися в Білорусі, за оцінками беруть участь 30 тис. 

військовослужбовців, що зробить навчання найбільшими з часів холодної війни. 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/10/news/g-nauseda-turime-sudaryti-tokias-salygas-kad-agresija-pries-ukraina-butu-per-brangi-22345092
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/10/news/g-nauseda-turime-sudaryti-tokias-salygas-kad-agresija-pries-ukraina-butu-per-brangi-22345092
https://nypost.com/2022/02/10/biden-says-he-wont-send-troops-to-get-americans-out-of-ukraine/
https://nypost.com/2022/02/10/biden-says-he-wont-send-troops-to-get-americans-out-of-ukraine/
https://www.nationalreview.com/corner/russias-ukraine-buildup-enters-its-most-dangerous-stage-yet/
https://www.nationalreview.com/corner/russias-ukraine-buildup-enters-its-most-dangerous-stage-yet/
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*** 

Петров, Ангел. Украйна обвини Русия в блокада по море, Джонсън съзря «най-

опасния момент» за Европа от десетилетия = [Україна звинувачує Росію в блокаді на 

морі, Джонсон бачить «найнебезпечніший момент» для Європи за останні десятиліття] / 

А. Петров // Дневник. – Sofia, 2022. – 10.02. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/10/4311251_ukraina_obvini_rusiia_v_blokada_po_mor

e_djonsun_suzria/. 

Міністр закордонних справ України Д. Кулеба заявив, що Росія змінила 

координати навчань у Чорному та Азовському морях. Водночас чільник МЗС додав, 

що ситуація є динамічною і може змінитися будь-якої миті. Д. Кулеба зазначив, що 

про дії Росії в акваторії морів Україна напередодні повідомила також генерального 

секретаря ООН, Європейський Союз і керівництво дружніх держав. Також МЗС 

розпочало двосторонні консультації з чорноморськими країнами, аби напрацювати 

спільні дії на противагу Москві. 

*** 

Esteri, Redazione. Usa-Russia. Ucraina, Biden evoca la Terza Guerra mondiale. 

«Mosca attaccherà a giorni» = [США-Росія. Україна, Байден згадав Третю світову війну. 

«Москва нападе за кілька днів»] / R. Esteri // Avvenire. – Milano, 2022. – 11.02. – Режим 

доступу : https://www.avvenire.it/mondo/pagine/biden-e-russia. 

Під час відеоконференції між Д. Байденом та європейськими партнерами, 

прем’єр-міністр Італії М. Драґі, якій взяв участь у віртуальному саміті, підтримав 

можливість серйозних санкцій про Росії в разі вторгення в Україну, продовжуючи при 

цьому сподіватися на корисний діалог. 

*** 

Ferrari, Giorgio. Crisi in Ucraina. Nessuno vuole «infangarsi». E l’alta tensione giova 

a molti = [Криза в Україні. І висока напруженість приносить користь багатьом] / G. 

Ferrari // Avvenire. – Milano, 2022. – 11.02. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-analisi-in-verita-nessuno-vuole-infangarsi. 

На думку доцента кафедри математичних фінансів Білефельдського 

університету (Німеччина) Д. Феррарі, продовження перетягування каната навколо 

України вигідно багатьом – В. Путіну, тому що він знову допущений до переговорів. 

Висока напруженість також вигідна Д. Байдену та Б. Джонсону, щоб відвернути увагу 

від їх публічних та особистих недоліків. Вигідна напруженість і НАТО, яке терміново 

оновило свої арсенали, чудово розуміючи, що ніколи не зможе втрутитися у 

підтримку України, оскільки країна не є членом Альянсу. 

*** 

Berlin talks unfruitful as US claims Russian invasion of Ukraine imminent = 

[Берлінські переговори є безрезультатними, США заявляють про неминучість 

вторгнення Росії в Україну] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 11.02. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/world/europe/berlin-talks-unfruitful-as-us-claims-russian-

invasion-of-ukraine-imminent. 

Переговори між політичними радниками України, Росії, Франції та Німеччини 

у рамках «нормандського формату» завершилися без суттєвих результатів. Друге 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/10/4311251_ukraina_obvini_rusiia_v_blokada_po_more_djonsun_suzria/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/10/4311251_ukraina_obvini_rusiia_v_blokada_po_more_djonsun_suzria/
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/biden-e-russia
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-analisi-in-verita-nessuno-vuole-infangarsi
https://www.dailysabah.com/world/europe/berlin-talks-unfruitful-as-us-claims-russian-invasion-of-ukraine-imminent
https://www.dailysabah.com/world/europe/berlin-talks-unfruitful-as-us-claims-russian-invasion-of-ukraine-imminent
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засідання в 2022 р., на якому Україну представляв керівник Офісу Президента А. 

Єрмак, тривало понад дев’ять годин. Підтвердивши прихильність України до 

політико-дипломатичного врегулювання напруженості, А. Єрмак заявив, що країна 

продовжить вживати заходів щодо активізації роботи всіх існуючих переговорних 

форматів з метою сприяння мирному процесу. Заступник голови адміністрації Кремля 

Д. Козак розкритикував уряд України за відмову від діалогу з лідерами сепаратистів у 

Луганській та Донецькій областях та заявив, що виконання Мінських угод є 

необхідною умовою для вирішення конфлікту без насильства. 

*** 

Ukrajina isključiva: Rusija ima 48 sati za objašnjenje = [Ексклюзив про Україну: 

Росія має 48 годин на пояснення] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 11.02. – Режим 

доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/716791/ukrajina-iskljuciva-rusija-ima-48-sati-za-

objasnjenje. 

Міністр закордонних справ України Д. Кулеба повідомив у Twitter, що Київ 

офіційно запустив механізм зниження ризиків відповідно до пункту III Віденського 

документа та попросив Москву надати докладні роз’яснення щодо воєнних дій у 

районах поблизу території України та Криму, надавши Росії 48 год. для надання 

відповіді. 

*** 

Fähnders, Till. Blinken hält Invasion in der Ukraine „jederzeit“ für möglich = 

[Блінкен вважає можливим вторгнення в Україну «у будь-який момент»] / T. Fähnders 

// Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 11.02. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/antony-blinken-haelt-invasion-in-ukraine-

jederzeit-fuer-moeglich-17798020.html. 

На зустрічі з міністрами закордонних справ Австралії, Індії та Японії в 

Мельбурні, держсекретар США Е. Блінкен попередив, що російське вторгнення в 

Україну «може початися в будь-який момент». Після зустрічі Е. Блінкен заявив, що 

вторгнення в Україну також може мати наслідки для Індо-Тихоокеанського регіону. 

Міністр закордонних справ Індії заблокував запитання журналіста про Україну, Індія 

вже чітко висловила свою позицію щодо України в Раді Безпеки ООН. 

*** 

Norvégia: Moszkva mindent előkészített egy nagyszabású hadművelethez = [Норвегія: 

Москва підготувала все для масштабної військової операції] // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 11.02. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/norvegia-moszkva-mindent-elokeszitett-egy-

nagyszabasu-hadmuvelethez. 

За словами глави норвезької військової розвідки, з оперативної точки зору, все 

готово до масштабної російської військової операції в Україні, остаточне рішення 

залишається за Кремлем. У росіян є все, що їм потрібно, від незначного вторгнення на 

Схід України до невеликих атак по всій Україні до повного вторгнення в Україну, 

можливо, для окупації всієї України або частини країни. 

*** 

https://avaz.ba/globus/svijet/716791/ukrajina-iskljuciva-rusija-ima-48-sati-za-objasnjenje
https://avaz.ba/globus/svijet/716791/ukrajina-iskljuciva-rusija-ima-48-sati-za-objasnjenje
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/antony-blinken-haelt-invasion-in-ukraine-jederzeit-fuer-moeglich-17798020.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/antony-blinken-haelt-invasion-in-ukraine-jederzeit-fuer-moeglich-17798020.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/norvegia-moszkva-mindent-elokeszitett-egy-nagyszabasu-hadmuvelethez
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/norvegia-moszkva-mindent-elokeszitett-egy-nagyszabasu-hadmuvelethez
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Nelson, Steven. Biden, Putin plan to speak as US warns of Russian invasion of Ukraine 

= [Д. Байден і В. Путін планують поспілкуватись, США попереджають про вторгнення 

Росії в Україну] / S. Nelson // New York Post. – New York, 2022. – 11.02. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/02/11/biden-putin-plan-to-speak-as-us-warns-of-russian-invasion-of-

ukraine/. 

Американські офіційні особи попереджають, що Росія може почати вторгнення 

в Україну протягом кількох днів. Радник Д. Байдена з національної безпеки Д. 

Салліван заявив на щоденному брифінгу в Білому домі, що громадяни США повинні 

покинути Україну протягом «24-48 годин». Д. Байден заявив, що не введе 

американські війська в Україну для евакуації американців, якщо Росія все-таки 

вторгнеться, що може призвести до «світової війни». 

*** 

Herszenhorn, David M. US warns war could be ‘imminent’ in Ukraine = [США 

попереджають, що війна в Україні може бути «неминучою»] / D. M. Herszenhorn // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 11.02. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/ukraine-russia-european-union-diplomats-leave/. 

Сполучені Штати попередили, що вторгнення Росії в Україну може бути 

неминучим, і закликали всіх громадян США терміново покинути Україну протягом 

24-48 год. Попередження з’явилося після того, як Вашингтон поінформував 

союзників про сценарій, за яким російські війська вторгнуться в Україну через кордон 

з Білорусі, супроводжувані кібератаками та ракетними ударами. Брифінг 

американської розвідки містив конкретне посилання на 16 лютого, як дату початку 

наземного вторгнення, повідомили POLITICO три посадовці у Вашингтоні, Лондоні 

та Україні. Окрім США, Велика Британія, Німеччина, Латвія, Данія, Ізраїль, Естонія, 

Албанія, Норвегія, Японія та Південна Корея наказали своїм громадянам 

якнайшвидше покинути Україну. 

*** 

Mikulski, Jakub. Jest komunikat Białego Domu po konferencji Bidena z przywódcami 

Zachodu ws. Rosji. „Ogromne konsekwencje” = [Є комюніке Білого дому після 

конференції Д. Байдена із західними лідерами щодо Росії. «Величезні наслідки»] / J. 

Mikulski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 11.02. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/dyplomacja/art35679791-jest-komunikat-bialego-domu-po-konferencji-

bidena-z-przywodcami-zachodu-ws-rosji-ogromne-konsekwencje. 

Глави держав, які взяли участь у відеоконференції за ініціативою президента 

США Джо Байдена, висловили занепокоєння з приводу «продовження скупчення 

російських збройних сил на кордоні з Україною і підтвердили свою підтримку 

суверенітету та територіальної цілісності України». Лідери погодилися, що 

скоординовані зусилля для стримування подальшої російської агресії проти України є 

важливими, включно з їхньою готовністю обтяжувати Росію величезними наслідками 

та серйозними економічними витратами, якщо Москва вибере військову ескалацію, а 

також для подальшого зміцнення обороноздатності на східному фланзі НАТО. Після 

переговорів президент Польщі Анджей Дуда заявив, що «нема декларації про 

відправку в Україну будь-яких військових сил, але є готовність підтримати Україну 

як фінансово, так і постачанням зброї та інших ресурсів, які будуть потрібні Україні». 

https://nypost.com/2022/02/11/biden-putin-plan-to-speak-as-us-warns-of-russian-invasion-of-ukraine/
https://nypost.com/2022/02/11/biden-putin-plan-to-speak-as-us-warns-of-russian-invasion-of-ukraine/
https://www.politico.eu/article/ukraine-russia-european-union-diplomats-leave/
https://www.rp.pl/dyplomacja/art35679791-jest-komunikat-bialego-domu-po-konferencji-bidena-z-przywodcami-zachodu-ws-rosji-ogromne-konsekwencje
https://www.rp.pl/dyplomacja/art35679791-jest-komunikat-bialego-domu-po-konferencji-bidena-z-przywodcami-zachodu-ws-rosji-ogromne-konsekwencje
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*** 

Czermiński, Jakub. Putin i Biden odbędą w sobotę kolejną rozmowę. Temat – sprawa 

Ukrainy = [В. Путін і Д. Байден у суботу черговий раз розмовлятимуть. Тема – Україна] 

/ J. Czermiński // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 11.02. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/dyplomacja/art35679781-putin-i-biden-odbeda-w-sobote-kolejna-rozmowe-

temat-sprawa-ukrainy. 

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що з 

огляду на загострення кризи навколо України, президенти США та Росії, ймовірно, 

проведуть телефонну розмову. Очікується, що президент США Джо Байден 

зв’яжеться з президентом Росії Володимиром Путіним по телефону. Відповідаючи на 

запитання про плани Д. Байдена поговорити з В. Путіним, прессекретарка Білого 

дому Джен Псакі відповіла, що не може передбачити, коли буде встановлений 

зв’язок. У свою чергу, за словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, В. Путін і 

Д. Байден поспілкуються ввечері за московським часом, а темою розмови стане криза 

навколо України. Востаннє Д. Байден і В. Путін спілкувалися наприкінці грудня. 

Відтоді Росія зібрала значні військові сили на кордоні з Україною. Радник президента 

США з національної безпеки в інтерв’ю журналістам заявив, що ризик російського 

вторгнення в Україну є значним і може статися ще до завершення Олімпійських ігор у 

Китаї. 

*** 

Czermiński, Jakub. Sprawa Ukrainy. W sobotę Macron znów będzie rozmawiał z 

Putinem = [Справа України. У суботу Е. Макрон знову поговорить з В. Путіним] / J. 

Czermiński // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 11.02. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/dyplomacja/art35679691-sprawa-ukrainy-w-sobote-macron-znow-bedzie-

rozmawial-z-putinem. 

У Єлисейському палаці повідомили, що президент Франції Емманюель Макрон 

планує ще одну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним щодо 

ймовірності вторгнення Росії в Україну. Після переговорів у Москві французькі 

джерела повідомили, що В. Путін пообіцяв Е. Макрону, що деякий час не 

проводитиме нових навчань російської армії поблизу України, що стало б посилом 

про деескалацію ситуації навколо України. Речник Кремля Дмитро Пєсков спростував 

цю інформацію. Він наголосив, що Росія та Франція не змогли укласти угоду про 

деескалацію ситуації навколо України, але додав, що така деескалація потрібна і що 

зустріч президентів є «підставою для подальшої роботи в цьому напрямі». 

*** 

Ozkarasahin, Sine. Are Russian Marines Preparing to Seize Odessa from Ukraine? = 

[Російська морська піхота готується захопити Одесу в Україні?] / S. Ozkarasahin // The 

National Interest. – Washington, 2022. – 11.02. – Режим доступу : 

https://nationalinterest.org/feature/are-russian-marines-preparing-seize-odessa-ukraine-

200468?page=0%2C1. 

На думку аналітика програми оборонних досліджень США С. Озкарасахіна, 

оскільки російські військові посилюють нарощування вздовж українського кордону, 

яскраво виражена активність морської піхоти є небезпечним сигналом. Експерт 

вважає, що якщо вибухне війна, російське керівництво може перейти до завоювання 

https://www.rp.pl/dyplomacja/art35679781-putin-i-biden-odbeda-w-sobote-kolejna-rozmowe-temat-sprawa-ukrainy
https://www.rp.pl/dyplomacja/art35679781-putin-i-biden-odbeda-w-sobote-kolejna-rozmowe-temat-sprawa-ukrainy
https://www.rp.pl/dyplomacja/art35679691-sprawa-ukrainy-w-sobote-macron-znow-bedzie-rozmawial-z-putinem
https://www.rp.pl/dyplomacja/art35679691-sprawa-ukrainy-w-sobote-macron-znow-bedzie-rozmawial-z-putinem
https://nationalinterest.org/feature/are-russian-marines-preparing-seize-odessa-ukraine-200468?page=0%2C1
https://nationalinterest.org/feature/are-russian-marines-preparing-seize-odessa-ukraine-200468?page=0%2C1
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Одеси, відрізавши доступ України до Чорного моря. С. Озкарасахін підкреслює, що 

хоча Збройні Сили України все ще можуть зірвати штурм, їм знадобиться більше 

озброєння, щоб перемогти. 

*** 

West fears Ukraine invasion: Russia launches Belarus military drills = [Захід боїться 

вторгнення в Україну: Росія починає військові навчання в Білорусі] // The News. – 

Islamabad, 2022. – 11.02. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/932519-west-

fears-ukraine-invasion-russia-launches-belarus-military-drills. 

Росія і Білорусь розпочали спільні військові навчання, які посилили 

напруженість у відносинах із Заходом. Москва і Мінськ не розголошують, скільки 

військових бере участь у навчаннях. Лідери НАТО продовжують інтенсивні 

дипломатичні зусилля, щоб запобігти вторгненню в Україну. Президент України 

В. Зеленський заявив, що «скупчення сил на кордоні є психологічним тиском 

сусідів». 

*** 

Isachenkov, Vladimir. UK defense secretary in Moscow amid Ukraine tensions = 

[Міністр оборони Великобританії знаходиться в Москві на тлі напруженості в Україні] / 

V. Isachenkov // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 11.02. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/11/uk-defense-secretary-in-moscow-

amid-ukraine-trensions.html. 

Відкриваючи переговори з російською стороною, міністерка закордонних справ 

Великої Британії Е. Трасс заявила, що можна буде досягти прогресу для зміцнення 

безпеки всіх, якщо Москва повернеться до поваги принципу територіальної цілісності 

та суверенітету України в рамках Будапештського меморандуму. У свою чергу, глава 

МЗС РФ С. Лавров порівняв свою розмову з главою МЗС Британії Л. Трасс з 

розмовою німого з глухим. 

*** 

Isachenkov, Vladimir. EXPLAINER: Putin’s Ukraine strategy mixes threats, 

diplomacy = [Стратегія Путіна щодо України поєднує загрози та дипломатію] / V. 

Isachenkov // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 11.02. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/11/uk-defense-secretary-in-moscow-

amid-ukraine-trensions.html. 

Автор в статті для канадського видання пише, що оскільки Росія здійснює 

масове військове нарощування поблизу кордонів України, а Захід рішуче відкидає 

вимоги Москви щодо безпеки, вікно для дипломатії в кризі, схоже, закривається. Але, 

як вважає автор, навіть незважаючи на те, що Росія продовжує зміцнювати свої сили 

та проводить масштабні воєнні ігри, президент В. Путін тримає відкритим вікно для 

додаткових переговорів у продуманій грі на межі, яка має на меті переконати 

Вашингтон і його союзників прийняти вимоги Росії. 

*** 

Leavitt, Kieran. Here’s what a Russian invasion of Ukraine might look like if it 

happens, according to the experts = [Ось як, на думку експертів, може виглядати 

вторгнення Росії в Україну, якщо це станеться] / K. Leavitt // The Toronto Star. – 

https://www.thenews.com.pk/print/932519-west-fears-ukraine-invasion-russia-launches-belarus-military-drills
https://www.thenews.com.pk/print/932519-west-fears-ukraine-invasion-russia-launches-belarus-military-drills
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/11/uk-defense-secretary-in-moscow-amid-ukraine-trensions.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/11/uk-defense-secretary-in-moscow-amid-ukraine-trensions.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/11/uk-defense-secretary-in-moscow-amid-ukraine-trensions.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/11/uk-defense-secretary-in-moscow-amid-ukraine-trensions.html
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Toronto, 2022. – 11.02. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/canada/2022/02/11/heres-what-a-russian-invasion-of-ukraine-

might-look-like-if-it-happens-according-to-the-experts.html. 

Політичний репортер Toronto Star К. Лівітт в статті аналізує, як на думку 

експертів може виглядати вторгнення Росії в Україну. С. Сайдеман з кафедри 

міжнародних відносин в університеті Карлтона прогнозує, що російське вторгнення в 

Україну майже напевно буде «кривавим» з багатьма жертвами та масовими 

руйнуваннями. Професор кафедри оборонних досліджень Канадського коледжу 

військ Е. Уелле вважає, що конфлікт може залежати від того, наскільки стійкий 

український опір, а також від того, як далеко Росія хоче просунутися вглиб України і 

скільки буде бойових дій у містах. 

*** 

Woods, Allan. As prospect of Russian invasion looms, Ukraine’s actor president shows 

signs he’s out of his depth = [У міру того, як вимальовується перспектива російського 

вторгнення, українському керівництву не до сміху] / A. Woods // The Toronto Star. – 

Toronto, 2022. – 11.02. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/world/2022/02/10/as-prospect-of-russian-invasion-looms-

ukraines-actor-president-shows-signs-hes-out-of-his-depth.html. 

Експерт Московського аналітичного центра Карнегі К.Скоркін бачить прямий 

зв’язок між політикою Президента України В. Зеленського щодо лідера політичної 

партії ОПЗЖ В. Медведчука та нарощуванням російської військової могутності біля 

кордонів України. Він вважає, що В. Путін ухопився за стратегію використання 

України як спускового гачка для всіх інших невирішених проблем Росії: відносин 

країни з НАТО, з Європою і, зокрема з військовою діяльністю США на континенті. За 

даними Київського міжнародного інституту соціології, близько половини українців 

вважають реальністю загрозу російського вторгнення, трохи більше половини 

вважають дипломатичні та оборонні зусилля уряду В. Зеленського недостатніми. 

*** 

Украјина дала Русији 48 сати да објасни војне активности у пограничним 

областима = [Україна дала Росії 48 годин, щоб пояснити військову діяльність у 

прикордонних районах] // Политика. – Belgrad, 2022. – 11.02. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/499390/Ukrajina-dala-Rusiji-48-sati-da-objasni-vojne-

aktivnosti-u-pogranicnim-oblastima. 

Міністр закордонних справ України Д. Кулеба повідомив, що Україна 

звернулася до Російської Федерації з запитом надати детальні роз’яснення щодо 

військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово 

окупованому Криму. Д. Кулеба повідомив, що Україна застосувала норму Віднської 

конвенції, вимагаючи від Росії протягом 48 год. дати пояснення ворожих дій на 

спільному кордонах. 

*** 

Джамбазов, Денис. Русия след срещата с британската външна министърка: 

Разговор с глухи хора = [Росія після зустрічі з міністром закордонних справ 

Великобританії: розмова з глухими] / Д. Джамбазов // Факти. – Sofia, 2022. – 11.02. – 

https://www.thestar.com/news/canada/2022/02/11/heres-what-a-russian-invasion-of-ukraine-might-look-like-if-it-happens-according-to-the-experts.html
https://www.thestar.com/news/canada/2022/02/11/heres-what-a-russian-invasion-of-ukraine-might-look-like-if-it-happens-according-to-the-experts.html
https://www.thestar.com/news/world/2022/02/10/as-prospect-of-russian-invasion-looms-ukraines-actor-president-shows-signs-hes-out-of-his-depth.html
https://www.thestar.com/news/world/2022/02/10/as-prospect-of-russian-invasion-looms-ukraines-actor-president-shows-signs-hes-out-of-his-depth.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/499390/Ukrajina-dala-Rusiji-48-sati-da-objasni-vojne-aktivnosti-u-pogranicnim-oblastima
https://www.politika.rs/scc/clanak/499390/Ukrajina-dala-Rusiji-48-sati-da-objasni-vojne-aktivnosti-u-pogranicnim-oblastima
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Режим доступу : https://fakti.bg/world/652366-rusia-sled-sreshtata-s-britanskata-vanshna-

ministarka-razgovor-s-gluhi-hora. 

Міністерка закордонних справ Великобританії Л. Трасс попередила Росію, що 

потенційний напад на Україну буде «катастрофічним», а її російський колега С. 

Лавров відповів, що погрози «нікуди не приведуть». С. Лавров описав зустріч як 

«розмову з глухими». Візит британської міністерки закордонних справ був частиною 

серії дипломатичних зустрічей між союзниками по НАТО та російськими 

союзниками щодо кризи в Україні. 

*** 

Novák, Martin. Rozčílila Lavrova, vůči Rusku je tvrdá. Liz Trussovou inspiruje 

Margaret Thatcherová = [Вона розлютила Лаврова, вона жорстка проти Росії. Ліз Трасс 

натхненна Маргарет Тетчер ] / M. Novák // Aktualne.cz. – Praha, 2022. – 11.02. – Режим 

доступу : https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rozcilila-lavrova-a-hrozi-ruskym-oligarchum-

liz-trussovou-in/r~901795f08b2611ecab010cc47ab5f122/. 

Під час переговорів у Москві виявилася антипатія між міністром закордонних 

справ Росії С. Лавровим і міністеркою закордонних справ Великобританії Л. Трасс. 

Після зустрічі російський міністр заявив, що це був діалог німих і глухих, а британка 

сказала, що точно не мовчала. Л. Трасс вживає жорстку риторику проти російських 

дипломатів від початку кризи навколо України, попереджаючи Москву про жорсткі 

санкції та пророкує катастрофу у відносинах Росії та Заходу. Крім того, Британія 

посилає в Україну зброю та військових радників. 

*** 

US-Regierung: Russischer Einmarsch in der Ukraine steht unmittelbar bevor = [Уряд 

США: російське вторгнення в Україну неминуче] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 12.02. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6098383/us-regierung-russischer-einmarsch-in-

der-ukraine-steht-unmittelbar-bevor?from=rss. 

Телефонна розмова між президентом США Д. Байденом і його російським 

колегою В. Путіним не послабила кризу в Україні. У телефонній розмові з В. Путіним 

Д. Байден пропонував дипломатію, але водночас повторив, що Росія повинна 

очікувати швидкої та рішучої відповіді, якщо вона вторгнеться в Україну. 

*** 

Triebel, Brigitta. Russland droht und sabotiert, doch das schweißt die Ukraine nur 

noch mehr zusammen = [Росія погрожує та саботує, але це лише ще більше соб’єднує 

Україну ] / B. Triebel // Focus. – Berlin, 2022. – 12.02. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/gastbeitrag-aus-der-ukraine-russland-droht-und-

sabotiert-doch-das-schweisst-die-ukraine-nur-noch-mehr-zusammen_id_51584658.html. 

За словами автора, застереження Президента України В. Зеленського щодо 

будь-якої форми військової істерії, яку за кордоном іноді неправильно розуміли як 

різну оцінку ризику, слід розуміти насамперед з точки зору внутрішньої та 

економічної політики. Багато експертів в Україні очікують подальшого збільшення 

кампаній дезінформації, оскільки вони можуть викликати заворушення або 

послужити приводом для російської військової операції. 

*** 

https://fakti.bg/world/652366-rusia-sled-sreshtata-s-britanskata-vanshna-ministarka-razgovor-s-gluhi-hora
https://fakti.bg/world/652366-rusia-sled-sreshtata-s-britanskata-vanshna-ministarka-razgovor-s-gluhi-hora
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rozcilila-lavrova-a-hrozi-ruskym-oligarchum-liz-trussovou-in/r~901795f08b2611ecab010cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rozcilila-lavrova-a-hrozi-ruskym-oligarchum-liz-trussovou-in/r~901795f08b2611ecab010cc47ab5f122/
https://www.diepresse.com/6098383/us-regierung-russischer-einmarsch-in-der-ukraine-steht-unmittelbar-bevor?from=rss
https://www.diepresse.com/6098383/us-regierung-russischer-einmarsch-in-der-ukraine-steht-unmittelbar-bevor?from=rss
https://www.focus.de/politik/ausland/gastbeitrag-aus-der-ukraine-russland-droht-und-sabotiert-doch-das-schweisst-die-ukraine-nur-noch-mehr-zusammen_id_51584658.html
https://www.focus.de/politik/ausland/gastbeitrag-aus-der-ukraine-russland-droht-und-sabotiert-doch-das-schweisst-die-ukraine-nur-noch-mehr-zusammen_id_51584658.html
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Gutschker, Thomas. Russland ist bereit für einen Krieg = [Росія готова до війни ] / T. 

Gutschker // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 12.02. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krise-russland-ist-bereit-fuer-einen-krieg-

17797953.html. 

 

Президент Франції Е. Макрон закликав президента Росії до політичного 

врегулювання кризи в Україні. Залишається секретом Е. Макрона, яким має виглядати 

«новий порядок безпеки та стабільності в Європі», про який він говорив у Москві, 

навіть якщо принципи існуючого порядку не підлягають обговоренню, як він також 

стверджує. Е. Макрон хоче знову зателефонувати В. Путіну. Так само хоче зробити 

американський президент Д. Байден. Поки що ознак дипломатичного прогресу немає. 

Вашингтон попереджає, що вторгнення Росії в Україну «може початися в будь-який 

момент».  

*** 

Brown, Natalie. US warns Russia could invade Ukraine before end of Winter Olympics 

= [США попереджають, що Росія може вторгнутися в Україну до завершення зимових 

Олімпійських ігор] / N. Brown // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 12.02. – Режим доступу 

: https://www.heraldsun.com.au/news/world/us-warns-russia-could-invade-ukraine-before-

end-of-winter-olympics/news-story/869ef23dcad6a20004c3e89d526d71a6. 

США попередили, що Росія може вторгнутися в Україну найближчими днями. 

Адміністрація Д. Байдена повідомила журналістам, що оскільки президент Росії В. 

Путін направляє більше військ до кордону з Україною, повномасштабне вторгнення 

може розпочатися до закінчення зимових Олімпійських ігор. Він закликав усіх 

американців покинути Україну протягом наступних 24-48 год. 

*** 

Smolar, Piotr. Les Etats-Unis toujours plus alarmistes sur la crise en Ukraine = [США 

дедалі більше панікують через кризу в Україні] / P. Smolar // Le Monde. – Paris, 2022. – 

12.02. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/12/les-etats-

unis-toujours-plus-alarmistes-sur-la-crise-en-ukraine_6113368_3210.html. 

Радник національної безпеки США Д. Салліван заявив, що російське 

вторгнення в Україну може статися до закінчення Олімпіади. Він навіть згадав про 

можливість захоплення Києва, столиці України. Американський радник визнав, що 

США не знають, чи В. Путін прийняв остаточне рішення і в якому сенсі він його 

застосує. 

*** 

Evans, Zachary. Biden, Putin Hold Hour-Long Phone Call amid Ukraine Tensions = 

[Д. Байден і В. Путін провели годинну телефонну розмову на тлі напруженості в 

Україні] / Z. Evans // National Review. – New York, 2022. – 12.02. – Режим доступу : 

https://www.nationalreview.com/news/biden-putin-hold-hour-long-phone-call-amid-ukraine-

tensions/. 

Оглядач «National Review» З. Еванс аналізує телефонну розмову двох 

президентів, США та Росії, темою якої була ймовірність вторгнення Росії в Україну 

найближчим часом. Оглядач наголосив, що Д. Байден заявив, що якщо Росія 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krise-russland-ist-bereit-fuer-einen-krieg-17797953.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krise-russland-ist-bereit-fuer-einen-krieg-17797953.html
https://www.heraldsun.com.au/news/world/us-warns-russia-could-invade-ukraine-before-end-of-winter-olympics/news-story/869ef23dcad6a20004c3e89d526d71a6
https://www.heraldsun.com.au/news/world/us-warns-russia-could-invade-ukraine-before-end-of-winter-olympics/news-story/869ef23dcad6a20004c3e89d526d71a6
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/12/les-etats-unis-toujours-plus-alarmistes-sur-la-crise-en-ukraine_6113368_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/12/les-etats-unis-toujours-plus-alarmistes-sur-la-crise-en-ukraine_6113368_3210.html
https://www.nationalreview.com/news/biden-putin-hold-hour-long-phone-call-amid-ukraine-tensions/
https://www.nationalreview.com/news/biden-putin-hold-hour-long-phone-call-amid-ukraine-tensions/
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здійснить подальше вторгнення в Україну, США разом з союзниками та партнерами 

дадуть рішучу відповідь і накладуть на Росію серйозні санкції та повторив, що 

подальше вторгнення Росії в Україну призведе до масових людських страждань і 

погіршить становище Росії. 

*** 

Mikulski, Jakub. Putin przez 100 minut rozmawiał z Macronem, przez godzinę z 

Bidenem. Nie ma przełomu = [В. Путін говорив з Е. Макроном 100 хвилин, а з Д. 

Байденом – годину. Прориву немає] / J. Mikulski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 

12.02. – Режим доступу : https://www.rp.pl/dyplomacja/art35681001-macron-przez-100-

minut-rozmawial-z-putinem-w-sobote-dzwonic-bedzie-jeszcze-biden. 

Президент Франції Емманюель Макрон та президент США Джо Байден 

розмовляли з президентом Росії Володимиром Путіним про ситуацію в Україні. 

Переговори не принесли прориву. Між двома переговорами російський лідер також 

поспілкувався з білоруським диктатором Олександром Лукашенком. У Єлисейському 

палаці повідомили, що Е. Макрон сказав співрозмовнику, що «щирий діалог 

несумісний із ескалацією» ситуації в Україні. Під час переговорів обидва президенти 

також висловили готовність продовжити діалог щодо прогресу в реалізації Мінських 

домовленостей. Було також домовлено продовжити дискусії щодо умов безпеки та 

стабільності в Європі. Напередодні Е. Макрон літав до Москви, де провів 

п’ятигодинні переговори з В. Путіним, щоб обговорити шляхи деескалації кризи. 

Після цього президент Франції відвідав Київ і Берлін. Е. Макрон має також провести 

відеоконференцію з лідерами США, Німеччини та України – Д. Байденом, Олафом 

Шольцом та Володимиром Зеленським. 

*** 

Kremlin doğruladı! Rus diplomatlar Ukrayna’dan ayrılıyor = [Кремль підтвердив! 

Російські дипломати покидають Україну] // Star. – Istanbul, 2022. – 12.02. – Режим 

доступу : https://www.star.com.tr/dunya/rus-medyasi-ukraynadaki-diplomatlar-cekiliyor-

haber-1689898/. 

Співробітники російського дипломатичного представництва покинули Україну. 

Речниця МЗС Росії М. Захарова підтвердила факт евакуації. Вона пояснила, що Росія 

вирішила «оптимізувати» кількість дипломатичного персоналу в Україні, 

побоюючись «провокації» з боку Києва чи третіх осіб. Зазначивши, що посольства та 

консульства в Україні продовжують виконувати свої основні функції, М. Захарова не 

уточнила, чи означає це скорочення чисельності персоналу. 

*** 

Над 30 кораба от Черноморския флот излязоха на учения = [Понад 30 кораблів 

Чорноморського флоту вийшли на навчання] // Дневник. – Sofia, 2022. – 12.02. – Режим 

доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/12/4311619_nad_30_koraba_ot_chernomorskiia_flot_iz

liazoha_na/. 

Понад 30 кораблів ВМФ Росії вийшли в море на навчання біля узбережжя 

Криму. Метою навчань є відпрацювання оборони узбережжя Криму, баз 

Чорноморського флоту, об’єктів господарського сектору, а також морських 

https://www.rp.pl/dyplomacja/art35681001-macron-przez-100-minut-rozmawial-z-putinem-w-sobote-dzwonic-bedzie-jeszcze-biden
https://www.rp.pl/dyplomacja/art35681001-macron-przez-100-minut-rozmawial-z-putinem-w-sobote-dzwonic-bedzie-jeszcze-biden
https://www.star.com.tr/dunya/rus-medyasi-ukraynadaki-diplomatlar-cekiliyor-haber-1689898/
https://www.star.com.tr/dunya/rus-medyasi-ukraynadaki-diplomatlar-cekiliyor-haber-1689898/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/12/4311619_nad_30_koraba_ot_chernomorskiia_flot_izliazoha_na/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/12/4311619_nad_30_koraba_ot_chernomorskiia_flot_izliazoha_na/
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комунікацій та районів морської економічної діяльності від можливих військових 

загроз. 

*** 

Klitschko über Ukraine-Krise: «Welt muss uns jetzt beistehen» = [В. Кличко про 

українську кризу: «Світ має допомогти нам зараз»] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 13.02. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6098633/klitschko-ueber-ukraine-krise-welt-

muss-uns-jetzt-beistehen?from=rss. 

Незадовго до візиту канцлера Німеччини О. Шольца в Україну мер столиці 

України В. Кличко звернувся до міжнародної спільноти з проханням підтримати його 

країну. 

*** 

OSZE-Mission bleibt in der Ukraine, trotz Aufrufen zur Ausreise = [Місія ОБСЄ 

залишається в Україні, незважаючи на заклики покинути країну] // Die Рresse. – Vienna, 

2022. – 13.02. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6098816/osze-mission-bleibt-in-

der-ukraine-trotz-aufrufen-zur-ausreise?from=rss. 

Незважаючи на заклики окремих держав покинути країну, Організація з 

безпеки і співробітництва в Європі хоче продовжувати свою спостережну місію в 

Україні навіть в умовах нинішньої кризи. Спеціальна моніторингова місія заявила, що 

вона продовжить виконувати свій схвалений ОБСЄ мандат і розмістить своїх 

спостерігачів у десяти містах по всій Україні. 

*** 

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin telefon trafiği = [Телефонний трафік 

Президента України В. Зеленського] // Star. – Istanbul, 2022. – 13.02. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiynin-telefon-trafigi-haber-

1690171/. 

Президент України В. Зеленський та президент Європейської ради Ш. Мішель 

провели телефонну розмову. Під час розмови обговорювалися заходи надання санкцій 

та проблеми безпеки. В. Зеленський висловив вдячність Е. Макрону за візит в 

Україну, під час якого обговорювалася ситуація з безпекою та шляхи активізації 

мирного процесу у «нормандському форматі» та Тристоронньої контактної групи. Е. 

Макрон ще раз підтвердив свою підтримку суверенітету України. і територіальна 

цілісність держави. 

*** 

Зеленски поручио да је највећи непријатељ – паника = [В. Зеленський сказав, що 

найбільшим ворогом є паніка] // Политика. – Belgrad, 2022. – 13.02. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/499453/Zelenski-porucio-da-je-najveci-neprijatelj-panika. 

Президент України В. Зеленський повідомив, що обговорив останню зустріч на 

рівні «нормандської четвірки» в Берліні з очільником Європейської ради Ш. 

Мішелем. В. Зеленський обмінявся думками з Ш. Мішелем щодо зустрічі радників 

лідерів «нормандської четвірки» в Берліні, майбутніх дипломатичних зусиль і 

санкцій, однак прогресу не було досягнуто. 

*** 

https://www.diepresse.com/6098633/klitschko-ueber-ukraine-krise-welt-muss-uns-jetzt-beistehen?from=rss
https://www.diepresse.com/6098633/klitschko-ueber-ukraine-krise-welt-muss-uns-jetzt-beistehen?from=rss
https://www.diepresse.com/6098816/osze-mission-bleibt-in-der-ukraine-trotz-aufrufen-zur-ausreise?from=rss
https://www.diepresse.com/6098816/osze-mission-bleibt-in-der-ukraine-trotz-aufrufen-zur-ausreise?from=rss
https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiynin-telefon-trafigi-haber-1690171/
https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiynin-telefon-trafigi-haber-1690171/
https://www.politika.rs/scc/clanak/499453/Zelenski-porucio-da-je-najveci-neprijatelj-panika
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Russia should take up offers of dialogue: Germany’s Scholz = [Росія має роззброїтися 

та виявити дипломатичну волю до рішення] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 14.02. – 

Режим доступу : https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/russia-must-disarm-show-

diplomatic-will-for-solution. 

Щоб запобігти повномасштабній війні між Україною та Росією у міру 

наростання напруженості, необхідні переговори та сильна воля до дипломатії. 

Враховуючи, що вимоги Кремля до Заходу безперспективні, В. Путін може нарешті 

піти на компроміс, щоб зберегти обличчя в цій штучно спровокованій кризі та 

задовольнити потребу у зміцненні популярності всередині країни. 

*** 

Bán, Andrej. Kronika předem ohlášené války: gruzínské varování Ukrajině = 

[Хроніка попередньо оголошеної війни: грузинське попередження Україні ] / A. Bán // 

DenikN. – Praha, 2022. – 14.02. – Режим доступу : https://denikn.cz/808552/kronika-predem-

ohlasene-valky-gruzinske-varovani-ukrajine/?ref=list. 

За словами автора, напередодні ймовірної війни між Україною та Росією, 

корисно згадати події 14-и річної давнини під Кавказом, Україна може винести уроки 

з подій в Грузії, яка зіткнулася з російським вторгненням у серпні 2008 р. Тоді, на 

думку автора, Москва використовувала сценарій, який був перевірений, і тепер може 

повторити, то ж питання в тому, чи буде Україна спровокована на необдуману 

реакцію, яка послужить приводом для вторгнення. 

*** 

Johnson sieht noch ein «Zeitfenster» für Diplomatie im Ukraine-Konflikt = [Б. 

Джонсон бачить ще одне «вікно можливостей» для дипломатії в українському 

конфлікті] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 14.02. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6098855/johnson-sieht-noch-ein-zeitfenster-fuer-diplomatie-im-

ukraine-konflikt?from=rss. 

Прем’єр-міністр Великобританії Б. Джонсон бачить шанс для дипломатичного 

вирішення українського конфлікту. Він хоче поговорити з главами держав і урядів 

країн Скандинавії та Балтії. 

*** 

Kressa, Kaarel. Infosõda külvab ärevust. Kas Vene-Ukraina sõda algab tõesti juba sel 

nädalal? = [Інформаційна війна сіє тривогу. Чи справді цього тижня почнеться 

російсько-українська війна? ] / K. Kressa // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 14.02. – 

Режим доступу : https://epl.delfi.ee/artikkel/95897463/infosoda-kulvab-arevust-kas-vene-

ukraina-soda-algab-toesti-juba-sel-nadalal. 

США публічно попередили про неминучий початок бойових дій в Україні. 

Президент України В. Зеленський засудив такі висловлювання і заявив, що вони 

шкідливі для країни. За словами урядовців США, передчасне оприлюднення планів 

вторгнення Росії, навпаки заважає їх реалізувати. 

*** 

G. Landsbergis: Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai rengiasi vykti į Ukrainą = [Ґ. 

Ландсбергіс: Міністри закордонних справ Балтії готуються до поїздки в Україну ] // 

Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 14.02. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/russia-must-disarm-show-diplomatic-will-for-solution
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/russia-must-disarm-show-diplomatic-will-for-solution
https://denikn.cz/808552/kronika-predem-ohlasene-valky-gruzinske-varovani-ukrajine/?ref=list
https://denikn.cz/808552/kronika-predem-ohlasene-valky-gruzinske-varovani-ukrajine/?ref=list
https://www.diepresse.com/6098855/johnson-sieht-noch-ein-zeitfenster-fuer-diplomatie-im-ukraine-konflikt?from=rss
https://www.diepresse.com/6098855/johnson-sieht-noch-ein-zeitfenster-fuer-diplomatie-im-ukraine-konflikt?from=rss
https://epl.delfi.ee/artikkel/95897463/infosoda-kulvab-arevust-kas-vene-ukraina-soda-algab-toesti-juba-sel-nadalal
https://epl.delfi.ee/artikkel/95897463/infosoda-kulvab-arevust-kas-vene-ukraina-soda-algab-toesti-juba-sel-nadalal
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https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/14/news/g-landsbergis-baltijos-saliu-

uzsienio-reikalu-ministrai-rengiasi-vykti-i-ukraina-22381431. 

Стурбовані можливим вторгненням Росії в Україну, міністри закордонних 

справ Балтії готуються до поїздки в країну. Міністр закордонних справ Ґ. Ландсбергіс 

каже, що приєднання інших міністрів ЄС та НАТО до такого візиту стане «дуже 

сильним сигналом», а такий «політичний щит» дасть можливість виграти час і 

відкласти атаку Росії, якщо таке дійсно планується. 

*** 

Ruela Ribeiro, João. “Intimidação da Ucrânia não tem tido os resultados previstos por 

Moscovo” = [«Залякування України не дало результатів, які передбачала Москва»] / J. 

Ruela Ribeiro // Público. – Lisboa, 2022. – 14.02. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/02/14/mundo/entrevista/intimidacao-ucrania-nao-resultados-

previstos-moscovo-1995456. 

Дослідник Португальського інституту міжнародних відносин К. Гаспар вважає, 

що санкції, підготовлені США та їх союзниками, будуть «калібровані» відповідно до 

рівня дій Росії в Україні. Завершення військових навчань у Білорусі, що збігається із 

закінченням Олімпіади в Пекіні, знаменує собою поворотний момент між 

прихильниками відступу та прихильниками війни в Росії. К. Гаспар каже, що 

претензії Росії «очевидно неможливі для Вашингтона чи Брюсселя». 

*** 

‘Putin’in hedefi ABD’yi Avrupa’dan çıkarmak’’ = [Мета В. Путіна – вивести США з 

Європи] // Star. – Istanbul, 2022. – 14.02. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/putinin-hedefi-abdyi-avrupadan-cikarmak-haber-1690292/. 

Оцінюючи кризу між Росією та Україною, директор турецького Центру 

стратегічних досліджень Близького Сходу Х. Канполат стверджує, що президент Росії 

В. Путін прагне відновити глобальний порядок і витіснити США з Європи та 

відновити свій вплив на Європу. Х. Канполат говорить, що українська криза – це 

криза, яка була розпочата з цією метою. На його думку, головна мета В. Путіна – не 

вторгнення в Україну, а ураїнська криза означає, що В. Путін хоче ферзя в шаховій 

партії, і якщо він отримає ферзя, він назве його королем у наступному ході. 

*** 

Atkinson, Emily. Ukraine-Russia news – live: Europe closest to war for 70 years, 

minister warns, as German leader flies to Kiev = [Новини України і Росії – наживо: Європа 

найближча до війни за 70 р., застерігає міністр, лідер Німеччини летить до Києва] / Е. 

Atkinson // The Independent. – London, 2022. – 14.02. – Режим доступу : 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-ukraine-invasion-putin-war-news-

b2014523.html. 

Міністр збройних сил Великобританії Д. Хеппі заявив, що Росія має 

матеріально-технічні засоби для вторгнення в Україну, яке виходить за рамки 

дипломатичної демонстрації. За його словами, Москва підготувала «негламурні речі» 

для підтримки атаки – наприклад, паливо та медичне забезпечення – які не 

знадобилися б, якби нарощування на українському кордоні йшло лише про «вимогу 

дипломатії». 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/14/news/g-landsbergis-baltijos-saliu-uzsienio-reikalu-ministrai-rengiasi-vykti-i-ukraina-22381431
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/14/news/g-landsbergis-baltijos-saliu-uzsienio-reikalu-ministrai-rengiasi-vykti-i-ukraina-22381431
https://www.publico.pt/2022/02/14/mundo/entrevista/intimidacao-ucrania-nao-resultados-previstos-moscovo-1995456
https://www.publico.pt/2022/02/14/mundo/entrevista/intimidacao-ucrania-nao-resultados-previstos-moscovo-1995456
https://www.star.com.tr/dunya/putinin-hedefi-abdyi-avrupadan-cikarmak-haber-1690292/
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-ukraine-invasion-putin-war-news-b2014523.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-ukraine-invasion-putin-war-news-b2014523.html
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*** 

Gobierno Vasco cree que un conflicto en Ucrania tendría un «impacto global» = [Уряд 

Басків вважає, що конфлікт в Україні матиме «глобальний вплив»] // ABC. – Madrid, 

2022. – 15.02. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/abci-gobierno-vasco-cree-

conflicto-ucrania-tendria-impacto-global-202202151406_video.html. 

Міністерка економічного розвитку, сталого розвитку та навколишнього 

середовища уряду Іспанії Басків Аранча Тапія заявила, що конфлікт в Україні матиме 

«глобальний вплив, як і пандемія». 

*** 

España y Alemania reciben con cautela la posible retirada de tropas rusas junto a 

Ucrania = [Іспанія та Німеччина обережно сприймають можливе відведення російських 

військ від України] // ABC. – Madrid, 2022. – 15.02. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/espana/abci-espana-y-alemania-reciben-cautela-posible-retirada-tropas-

rusas-junto-ucrania-202202151718_video.html. 

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес та його німецька 

колега А. Бербок на спільній пресконференції визнали, що ще зарано оцінювати 

масштаби та наслідки відведення російських військ від кордону з Україною, хоча 

вони погодилися, що будь-який жест, який дозволить знизити напруженість став би 

«прекрасною новиною». На пресконференції криза щодо України була одним з 

головних питань порядку денного. 

*** 

Procházková, Petra. Sedm variant, jak teď Putin může postupovat vůči Ukrajině a k 

čemu by to vedlo = [Сім варіантів того, як Путін тепер може рухатися до України і до 

чого це призведе ] / P. Procházková // DenikN. – Praha, 2022. – 15.02. – Режим доступу : 

https://denikn.cz/808394/dalsi-ruska-invaze-na-ukrajinu-jake-ma-kreml-varianty-

rozebirame-rozhodovani-ruskych-generalu-a-jejich-vrchniho-velitele/?ref=list. 

Версії нападу Росії на Україну, про які найчастіше говорять політики, 

дипломати, журналісти та аналітики, розглядаються у статті. За словами автора, 

можна з упевненістю сказати, що Кремль працює на падіння прозахідного уряду в 

Україні та на повернення більш схильних до Росії політиків. Є згода щодо єдиного 

припущення – російська агресія проти України тривалий час була і буде приймати 

різні форми. 

*** 

Fernández, Antonio. Rusia recurre al “cañón atómico soviético” para reforzar la 

artillería cerca de Ucrania = [Росія повернулася до «радянської атомної гармати» для 

підтримки артилерії поблизу України] / А. Fernández // La Razon. – Madrid, 2022. – 15.02. 

– Режим доступу : 

https://www.larazon.es/internacional/20220215/6lc3rtnctrfw5ndvwznmrkfj2i.html. 

Протягом останніх трьох десятиліть, після закінчення холодної війни, Європа 

майже не бачила наземних боїв між військовими силами, але якщо війна все ж 

почнеться на сході України, безсумнівно, що важка артилерія відіграватиме ключову 

роль. Декілька відеороликів за останні кілька днів показують майже дюжину літаків 

Ан-2 під час навчань у прикордонних районах Росії з Україною. У розпорядженні 

https://www.abc.es/espana/abci-gobierno-vasco-cree-conflicto-ucrania-tendria-impacto-global-202202151406_video.html
https://www.abc.es/espana/abci-gobierno-vasco-cree-conflicto-ucrania-tendria-impacto-global-202202151406_video.html
https://www.abc.es/espana/abci-espana-y-alemania-reciben-cautela-posible-retirada-tropas-rusas-junto-ucrania-202202151718_video.html
https://www.abc.es/espana/abci-espana-y-alemania-reciben-cautela-posible-retirada-tropas-rusas-junto-ucrania-202202151718_video.html
https://denikn.cz/808394/dalsi-ruska-invaze-na-ukrajinu-jake-ma-kreml-varianty-rozebirame-rozhodovani-ruskych-generalu-a-jejich-vrchniho-velitele/?ref=list
https://denikn.cz/808394/dalsi-ruska-invaze-na-ukrajinu-jake-ma-kreml-varianty-rozebirame-rozhodovani-ruskych-generalu-a-jejich-vrchniho-velitele/?ref=list
https://www.larazon.es/internacional/20220215/6lc3rtnctrfw5ndvwznmrkfj2i.html


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–28 лютого 2022 р. 
 

122 

Києва є десятки одиниць радянської епохи, але вони відповідають старим зразкам, які 

не здатні конкурувати з найсучаснішими російськими гаубицями. 

*** 

Barluet, Alain. Crise en Ukraine: l’horizon d’une désescalade = [Криза в Україні: 

горизонт деескалації] / A. Barluet // Le Figaro. – Paris, 2022. – 15.02. – Режим доступу : 

https://www.lefigaro.fr/international/crise-en-ukraine-l-horizon-d-une-desescalade-20220215. 

Останній на сьогодні дипломатичний діяч, канцлер Німеччини О. Шольц, який 

здійснив поїздку до Москви, спробувати розрядити кризу навколо України. Під час 

пресконференції, що відбулася після бесіди в Кремлі з В. Путіним, новий лідер 

Німеччини фактично вітав «хороший знак, за яким, ми сподіваємося, підуть і інші» 

заяву, зроблену Росією про початок відведення своїх військ від кордонів з Україню. 

*** 

Ukraine : la Russie entrouvre la porte à un apaisement avec les Occidentaux = 

[Україна: Росія відчиняє двері для примирення із Заходом] // Le Monde. – Paris, 2022. – 

15.02. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/15/moscou-

entrouvre-la-porte-a-un-apaisement-avec-les-occidentaux_6113764_3210.html. 

Росія повідомила, що частина збройних сил, дислокованих кілька тижнів біля 

кордону з Україною, почала повертатися на свої бази. Відхід російських солдатів 

сприймається як ознака деескалації, оскільки Росія та країни Заходу нарощують 

дипломатичні обміни, щоб знайти вихід із кризи навколо України. 

*** 

Downey, Caroliine. Biden Pledges to ‘Respond Forcefully’ if Russia Targets Americans 

in Ukraine = [Д. Байден обіцяє «рішуче відповісти», якщо Росія націлиться на 

американців в Україні] / С. Downey // National Review. – New York, 2022. – 15.02. – Режим 

доступу : https://www.nationalreview.com/news/biden-pledges-to-respond-forcefully-if-

russia-targets-americans-in-ukraine/. 

В статті для видання оглядач новин «National Review» К. Даун пише, що на тлі 

заяв Москви про те, що Росія відмовилася від своєї агресивної позиції на кордоні з 

Україною, Д. Байден висловив оптимізм, але сказав, що США ще не підтвердили ці 

заяви. Він підтвердив, що американські аналітики вважають, що російські сили, як і 

раніше, «залишаються в дуже загрозливому становищі». 

*** 

Ukraine president says ‘mistake’ to move embassy staff = [Президент України 

назвав «помилкою» переміщення співробітників посольства] // The News. – Islamabad, 

2022. – 15.02. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/933639-ukraine-

president-says-mistake-to-move-embassy-staff. 

Президент України В. Зеленський заявив, що деякі західні країни, у тому числі 

США, евакуювали своїх дипломатів з Києва, побоюючись нападу з боку Росії, що 

«що було помилкою». Декілька країн відкликали дипломатів і закликали своїх 

громадян покинути Україну. 

*** 

https://www.lefigaro.fr/international/crise-en-ukraine-l-horizon-d-une-desescalade-20220215
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/15/moscou-entrouvre-la-porte-a-un-apaisement-avec-les-occidentaux_6113764_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/15/moscou-entrouvre-la-porte-a-un-apaisement-avec-les-occidentaux_6113764_3210.html
https://www.thenews.com.pk/print/933639-ukraine-president-says-mistake-to-move-embassy-staff
https://www.thenews.com.pk/print/933639-ukraine-president-says-mistake-to-move-embassy-staff
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Litvinova, Daria. Russia says some forces pulling back amid Ukraine crisis = [Росія 

заявляє, що окремі віськові сили повертаються на свої бази через українську кризу] / D. 

Litvinova // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 15.02. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/15/russia-says-its-ready-to-keep-talking-

about-ukraine-crisis.html. 

Росія заявила, що деякі підрозділи, які беруть участь у військових навчаннях, 

почнуть повертатися на свої бази, що додало проблисків надії на те, що Кремль, 

можливо, не планує вторгнення в Україну найближчим часом. Проте західні офіційні 

особи продовжували попереджати, що вторгнення може статися будь-якої миті. 

*** 

Russia will lose ‘bloody, grimy’ war with Ukraine, says ex-NATO chief = [Росія 

програє «криваву, брудну» війну з Україною, вважає колишній високопоставлений 

офіцер НАТО] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 16.02. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/technology/russia-will-lost-bloody-grimy-war-with-ukraine-

says-exnato-chief/news-story/ed9366bfa0c71895b17b04a80b957582. 

Начальник штабу місії НАТО в Москві з 2008 по 2011 рр., Г. Табач зазначив, 

що Росія зазнає майже вірної поразки в «кривавій» і «брудній» війні з Україною. 

Високопосадовець додав, що В. Путіну загрожує «безлад», якщо він вторгнеться в 

Україну., адже українці готові боротися, щоб відбити будь-яке вторгнення Росії. Він 

додав, що вільна Україна не дає В. Путіну спати вночі, оскільки країна все ближче до 

Заходу. 

*** 

Putin says Russia is ready to discuss security measures with U.S., NATO = [Путін 

заявив, що Росія готова обговорювати заходи безпеки з США та НАТО] // Japan Today. 

– Tokyo, 2022. – 16.02. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/world/russian-

president-vladimir-putin-says-russia-is-ready-to-discuss-confidence-building-measures-with-

us-nato. 

Президент Росії В. Путін заявив, що він вітає діалог із Заходом щодо безпеки, 

оскільки його військові повідомили про відведення частини своїх військ поблизу 

України. Водночас він не обіцяв повного виведення військ, заявивши, що наступні 

кроки Росії у протистоянні залежатимуть від того, як розвиватиметься ситуація. 

Міністр закордонних справ України Д. Кулеба заявив, щоповірить у деескалацію тоді, 

коли побачить виведення військ. 

*** 

Horváth, Gábor. Az amerikaiak ezt jósolták, de szerdán nem tört ki a háború = 

[Американці це пророкували, але війна не вибухнула] / G. Horváth // Nepszava. – 

Budapest, 2022. – 16.02. – Режим доступу : https://www.nepszava.hu/3146807_oroszorszag-

ukrajna-haboru-usa-joe-biden-vlagyimir-putyin-volodimir-zelenszkij. 

Міноборони Росії оголосило про завершення військових навчань у Криму, і 

було показано відео, на якому військовий поїзд іде Кримським мостом до Росії з 

бойовими бронемашинами на піввагонах, а інші кадри заганяють танки в залізничні 

вагони. За словами посла Росії в Ірландії, припущення Заходу були невірними, і їхні 

війська повернуться на свої постійні бази протягом трьох-чотирьох тижнів. Проте 

https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/15/russia-says-its-ready-to-keep-talking-about-ukraine-crisis.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/15/russia-says-its-ready-to-keep-talking-about-ukraine-crisis.html
https://www.heraldsun.com.au/technology/russia-will-lost-bloody-grimy-war-with-ukraine-says-exnato-chief/news-story/ed9366bfa0c71895b17b04a80b957582
https://www.heraldsun.com.au/technology/russia-will-lost-bloody-grimy-war-with-ukraine-says-exnato-chief/news-story/ed9366bfa0c71895b17b04a80b957582
https://japantoday.com/category/world/russian-president-vladimir-putin-says-russia-is-ready-to-discuss-confidence-building-measures-with-us-nato
https://japantoday.com/category/world/russian-president-vladimir-putin-says-russia-is-ready-to-discuss-confidence-building-measures-with-us-nato
https://japantoday.com/category/world/russian-president-vladimir-putin-says-russia-is-ready-to-discuss-confidence-building-measures-with-us-nato
https://www.nepszava.hu/3146807_oroszorszag-ukrajna-haboru-usa-joe-biden-vlagyimir-putyin-volodimir-zelenszkij
https://www.nepszava.hu/3146807_oroszorszag-ukrajna-haboru-usa-joe-biden-vlagyimir-putyin-volodimir-zelenszkij
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Президент України, держсекретар США та генсек НАТО поки що не бачать реальних 

ознак послаблення кризи. 

*** 

Brown, Lee. NATO warns Russia gaining presence on Ukraine border, despite claims 

= [НАТО попереджає про збільшення присутності Росії на кордоні з Україною, 

незважаючи на претензії] / L. Brown // New York Post. – New York, 2022. – 16.02. – Режим 

доступу : https://nypost.com/2022/02/16/nato-says-russia-still-beefing-up-presence-on-

ukraine-border/. 

Росія намагається довести, що віжводить свої військові сили відводяться від 

кордонів України. Міністерство оборони Росії оприлюднило відео, на якому видно, як 

потяг з бронетехнікою рухається через міст від Криму, який Росія анексувала в 2014 

р. Але генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг запевняє, що Росія продовжує 

своє військове нарощування і що розвідка припускає протилежне. 

*** 

Czermiński, Jakub. Prezydent Ukrainy: Rosyjskie siły jeszcze się nie wycofały = 

[Президент України: Російські війська ще не виведені] / J. Czermiński // Rzeczpospolita. – 

Warsaw, 2022. – 16.02. – Режим доступу : https://www.rp.pl/dyplomacja/art35695781-

prezydent-ukrainy-rosyjskie-sily-jeszcze-sie-nie-wycofaly. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить відведення 

російських військ з позицій поблизу кордонів України. Президент України під час 

свого візиту на захід країни уточнив, що країна реагує на реальність і поки що не 

бачить відступу. В. Зеленський додав, що спокійно ставиться до будь-яких погроз, бо 

пам’ятаєо, що все почалося не вчора, а триває вже багато років. 

*** 

Sabbagh, Dan. Russian pledge of troop withdrawals met with widespread scepticism = 

[Російська обіцянка виведення військ зустріла повсюдний скептицизм] / D. Sabbagh // 

The Guardian. – London, 2022. – 16.02. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/feb/16/russian-pledge-of-troop-withdrawals-met-

with-widespread-scepticism. 

Міноборони Росії повідомило, що підрозділи Західного та Південного 

військових округів завершили навчання і розпочали повернення до пунктів базування 

залізницею та автомобільним транспортом. Це відведення може бути бажаним 

покращенням, але раніше оголошене виведення означало більше розгортання 

російських військ поблизу України, і для перевірки може знадобитися «кілька днів». 

Передислокація в Криму в будь-якому випадку також може мати виключно обмежене 

значення, враховуючи, яка кількість військ проводить навчання в Білорусі, формально 

до 20 лютого, загрожуючи Києву з півночі. 

*** 

G7 foreign ministers to discuss Ukraine crisis Saturday: Germany = [Міністри 

закордонних справ G7 обговорять кризу в Україні в суботу: Німеччина] // The News. – 

Islamabad, 2022. – 16.02. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/latest/934189-g7-

foreign-ministers-to-hold-talks-on-ukraine-crisis-saturday-germany. 

https://nypost.com/2022/02/16/nato-says-russia-still-beefing-up-presence-on-ukraine-border/
https://nypost.com/2022/02/16/nato-says-russia-still-beefing-up-presence-on-ukraine-border/
https://www.rp.pl/dyplomacja/art35695781-prezydent-ukrainy-rosyjskie-sily-jeszcze-sie-nie-wycofaly
https://www.rp.pl/dyplomacja/art35695781-prezydent-ukrainy-rosyjskie-sily-jeszcze-sie-nie-wycofaly
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/16/russian-pledge-of-troop-withdrawals-met-with-widespread-scepticism
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/16/russian-pledge-of-troop-withdrawals-met-with-widespread-scepticism
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Міністри закордонних справ найбільш розвинених країн «Великої сімки» (G7) 

проведуть переговори щодо кризи в Україні 19 лютого у Мюнхені. Також очікуються 

не менші суперечки щодо цього питання між Францією, Німеччиною, Україною, а 

також Великобританією та США. 

*** 

 Петров, Ангел. «Не сте ни врагове, войната още е възможна»: Байдън се обърна 

към американците и руснаците = [«Ви не наші вороги, війна все ще можлива»: Д. 

Байден звертається до американців і росіян] / А. Петров // Дневник. – Sofia, 2022. – 

16.02. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/16/4312741_ne_ste_ni_vragove_voinata_oshte_e_vuzm

ojna_baidun_se/. 

Президент США Д. Байден назвав можливість російського вторгнення в 

Україну ймовірною, незважаючи на звинувачення у виведенні військ з прикордонних 

районів. Україна минулої ночі зазнала кібератаки на два великі банки, вебсайти 

Міністерства оборони та Збройних Сил України 

*** 

Украинцы надеются на мирное разрешение кризиса на границе с РФ = [Українці 

сподіваються на мирне вирішення кризи на кордоні з РФ] // Жэньминь жибао. – Пекін, 

2022. – 16.02. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0216/c31519-

9958825.html. 

Росія зосередила поблизу українського кордону велику кількість 

військовослужбовців і може будь-якої миті розпочати вторгнення. Весь цей час прості 

українці живуть у стані невизначеності та сподіваються, що нинішню кризу вдасться 

врегулювати мирним шляхом. Депутат Київської міської ради, ветеран бойових дій на 

Донбасі О. Погребіський проте вважає, що до можливого вторгнення слід готуватися. 

*** 

Божидар Колов: Русия разполага единствено със средствата на принудата = 

[Божидар Колов: У Росії є лише засоби примусу] // Факти. – Sofia, 2022. – 16.02. – Режим 

доступу : https://fakti.bg/world/653820-bojidar-kolov-rusia-razpolaga-edinstveno-sas-

sredstvata-na-prinudata. 

На думку болгарського політолога Б. Колова, ситуація в Україні та навколо неї 

дуже нагадує війну в Грузії 2008 р., коли всього через кілька місяців після того, як 

НАТО відкрила свої двері для Тбілісі та Києва, російська армія вторглася на Кавказ, 

окупувала низку міст і згодом визнала незалежність Абхазії та Півдня Осетії. 

Політолог наголошує, що менш ніж через рік Росія і США натиснули «кнопку 

перезавантаження» і про Грузію забули. 

*** 

Zelensky (Kiev): per la Nato c’è tempo, ora serve un’intesa con Usa e Russia = 

[Зеленський (Київ): для НАТО прийшла пора, зараз потрібна угода з США та Росією] // 

Avvenire. – Milano, 2022. – 17.02. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/crisi-ucraina-di-maio-evitare-sanzioni-osce-

bombardamenti-a-est. 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/16/4312741_ne_ste_ni_vragove_voinata_oshte_e_vuzmojna_baidun_se/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/16/4312741_ne_ste_ni_vragove_voinata_oshte_e_vuzmojna_baidun_se/
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0216/c31519-9958825.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0216/c31519-9958825.html
https://fakti.bg/world/653820-bojidar-kolov-rusia-razpolaga-edinstveno-sas-sredstvata-na-prinudata
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Італійські підприємці, які працюють у Росії, виступають за мир та 

сподіваються, що дипломатичний шлях допоможе зняти напруженість у відносинах з 

Україною. А. Фалліко, президент Conoscere Eurasia повідомив, що на італійсько-

російському семінарі, організованого асоціацією Conoscere Eurasia, пролунала 

одностайна позиція компаній знайти «рішення в найкоротші терміни». 

*** 

Popova, Maria. Putin Cannot Erase Ukraine = [Путін не може стерти Україну] / M. 

Popova // Foreign Affairs. – Washington, 2022. – 17.02. – Режим доступу : 

https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-02-17/putin-cannot-erase-ukraine. 

Письменниця М. Попова на шпальтах американського журналу, пише, що 

жодне російське вторгнення не зруйнує українську державність. Сила України 

полягає в тому, що вона є плюралістичною альтернативою російському 

авторитаризму. На думку М. Попової, у міру продовження дипломатичних зусиль 

щодо розрядки напруженості, Україна та її союзники мають намагатися відвернути 

увагу від дебатів щодо розширення НАТО. Натомість дипломатія має зосередитися на 

тому, щоб допомогти Росії зрозуміти, що її довгострокові інтереси краще 

задовольняються шляхом налагодження відносин співпраці з незалежною Україною, 

яка орієнтована на Європу. 

*** 

Kishida, Johnson oppose any attempt to alter status quo in Ukraine = [Кісіда та 

Джонсон виступають проти будь-яких спроб змінити статус-кво в Україні] // Japan 

Today. – Tokyo, 2022. – 17.02. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/urgent-japan-u.k.-leaders-oppose-any-attempt-to-

alter-status-quo-in-ukraine. 

Прем’єр-міністр Японії Ф. Кісіда та прем’єр-міністр Великобританії Б. 

Джонсон домовилися, що вони не визнають жодних спроб змінити статус-кво в 

Україні силою на тлі побоювань, що Росія може вторгнутися до сусідньої країни. Два 

лідери підкреслили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України 

й координацію зусиль із деескалації напруженості навколо України. 

*** 

Toosi, Nahal. U.S. sounds new alarms on Ukraine and details Russian invasion plan = 

[США б’ють нову тривогу щодо України та деталізують план російського вторгнення] / 

N. Toosi // POLITICO. – Brussels, 2022. – 17.02. – Режим доступу : 

https://www.politico.com/news/2022/02/17/blinken-to-deliver-remarks-on-russian-threat-to-

peace-and-security-at-u-n-security-council-00009733. 

Згідно з заявами президента США Джо Байдена та деяких його головних 

помічників, вторгнення Росії в Україну неминуче, можливо, через «кілька днів». Під 

час несподіваної появи в Організації Об’єднаних Націй держсекретар Ентоні Блінкен 

анонсував потенційні «постановочні» кроки, які американські чиновники очікують 

від Кремля. Очікується, що Е. Блінкен і його російський колега зустрінуться, оскільки 

США продовжують наполягати на дипломатичному врегулюванні проблеми. 

*** 

https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-02-17/putin-cannot-erase-ukraine
https://japantoday.com/category/politics/urgent-japan-u.k.-leaders-oppose-any-attempt-to-alter-status-quo-in-ukraine
https://japantoday.com/category/politics/urgent-japan-u.k.-leaders-oppose-any-attempt-to-alter-status-quo-in-ukraine
https://www.politico.com/news/2022/02/17/blinken-to-deliver-remarks-on-russian-threat-to-peace-and-security-at-u-n-security-council-00009733
https://www.politico.com/news/2022/02/17/blinken-to-deliver-remarks-on-russian-threat-to-peace-and-security-at-u-n-security-council-00009733
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Bennett, Brian. How Joe Biden Has Tried to Throw Putin Off Balance in Ukraine = 

[Як Джо Байден намагався вивести Путіна з рівноваги в Україні] / B. Bennett // Time. – 

New York, 2022. – 17.02. – Режим доступу : https://time.com/6149143/joe-biden-vladimir-

putin-ukraine/. 

Старший кореспондент Білого дому Б. Беннет на сторінках «Time» пише, що 

представники американської розвідки вважають, що В. Путін ще не вирішив 

вторгатися чи ні, і все ще може розпочати вторгнення найближчими днями та 

тижнями. Про що, на думку Б. Беннета, свідчать дії Д. Байдена, які показали, що 

США реагують на нарощування військової могутності президента Росії В. Путіна 

навколо України так, начебто вторгнення можливе та потенційно неминуче. Деякі 

експерти вважають, що американський президент ефективно протидіє спробам В. 

Путіна вбити клин між США та їхніми союзниками. Інші відзначають, що В. Путін 

знайшов спосіб контролювати увагу американської наддержави і Д. Байден змушений 

реагувати. 

*** 

Hennigan Antony Blinken Details Nightmare Scenario in Ukraine Amid Mounting 

Tensions in Europe = [Ентоні Блінкен розповідає про сценарій в Україні на тлі зростання 

напруженості в Європі] / W. J. Hennigan // Time. – New York, 2022. – 17.02. – Режим 

доступу : https://time.com/6149239/blinken-ukraine-russia-attack/. 

Держсекретар Е. Блінкен заявив, що Росія рухається до неминучого вторгнення 

в Україну. Він виклав багатоетапний сценарій, якого, на думку розвідки США, 

Москва має намір притримуватися, щоб виправдати військове вторгнення в сусідню 

Україну. Журналіст «Time» У. Д. Генніган зауважує, що відсутність прогресу та 

подальше нарощування російських сил спонукали США розробити більш агресивні 

стратегії для стримування В. Путіна. 

*** 

Fix, Liana. What If Russia Wins? = [Що, якщо Росія переможе?] / L. Fix // Foreign 

Affairs. – Washington, 2022. – 18.02. – Режим доступу : 

https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-02-18/what-if-russia-wins. 

Доктор Л. Фікс в статті для «Foreign Affairs» досліджує питання, як 

виглядатимуть Європа та США у разі перемоги Росії в Україні. На думку аналітика, 

перемога Росії – це не наукова фантастика. Л. Фікс наголошує, що через свої союзи та 

підтримку народу України Сполучені Штати та Європа можуть втілити альтернативу 

агресивним війнам. 

*** 

Moore, Mark. Early stages of Russia’s Ukraine invasion ‘unfolding’ now = [Зараз 

«розгортаються» ранні етапи російського вторгнення в Україну] / М. Moore // Herald 

Sun. – Melbourne, 2022. – 18.02. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/world/early-stages-of-russias-ukraine-invasion-

unfolding-now/news-story/2dec528ff8d5f04eb057f3b1c4624b60. 

Держсекретар США Е. Блінкен попередив членів Ради Безпеки ООН, що ранні 

етапи російського вторгнення в Україну «розгортаються» після того, як Москва 

зміцнила свої сили на кордоні між двома державами в останні дні. Е. Блінкен, описав 

кризу як найбезпосереднішу загрозу миру та безпеці та закликав організацію 

https://time.com/6149143/joe-biden-vladimir-putin-ukraine/
https://time.com/6149143/joe-biden-vladimir-putin-ukraine/
https://time.com/6149239/blinken-ukraine-russia-attack/
https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-02-18/what-if-russia-wins
https://www.heraldsun.com.au/news/world/early-stages-of-russias-ukraine-invasion-unfolding-now/news-story/2dec528ff8d5f04eb057f3b1c4624b60
https://www.heraldsun.com.au/news/world/early-stages-of-russias-ukraine-invasion-unfolding-now/news-story/2dec528ff8d5f04eb057f3b1c4624b60
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вирішити ситуацію. Е. Блінкен вказав на нові розвідувальні дані, які показують, що 

Росія посилає більше сухопутних військ, літаків і кораблів у регіон, оскільки вона 

готується до нападу. 

*** 

Kishida tells Putin diplomatic solution needed over Ukraine crisis = [Кісіда заявив, 

що Путіну необхідне дипломатичне вирішення української кризи] // Japan Today. – 

Tokyo, 2022. – 18.02. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/politics/update2-

kishida-tells-putin-diplomatic-solution-needed-over-ukraine-crisis. 

Прем’єр-міністр Японії Ф. Кісіда на телеконференції закликав президента Росії 

В. Путіна знайти дипломатичне рішення, яке було б «прийнятним» для зацікавлених 

країн на тлі побоювань, що Росія може вторгнутися до України. Два лідери 

домовилися продовжити діалог. Ф.Кісіда заявив, що Японія виступає проти 

застосування сили для зміни статус-кво і продовжить стежити за українсько-

російською ситуацією із «серйозною стурбованістю». 

*** 

 Ruiz, Rafael Mathus. Biden dijo estar “convencido” de que Putin ya tomó la decisión 

de invadir Ucrania y planea atacar Kiev = [Байден заявив, що «впевнений», що Путін вже 

прийняв рішення про вторгнення в Україну і планує атакувати Київ] / R. M. Ruiz // La 

Nación. – Buenos Aires, 2022. – 18.02. – Режим доступу : 

https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos/biden-dijo-que-putin-ya-tomo-la-decision-de-

invadir-ucrania-y-que-planea-atacar-su-capital-nid18022022/. 

Президент США Д. Байден вперше публічно заявив що він вважає, що В. Путін 

уже прийняв рішення вторгнутися в Україну та атакувати Київ, що стало найбільш 

прямим і остаточним попередженням про наміри президента Росії з моменту 

конфлікту в Східній Європі. Набагато різкішим тоном у порівнянні з його 

попередніми промовами Д. Байден також звинуватив Росію в розгортанні кампанії 

брехні та дезінформації, яка включає державні ЗМІ, щоб поширювати «надумані 

звинувачення» як привід для просування по Україні. Д. Байден дав зрозуміти, що 

Захід єдиний у відповідь на можливу агресію з боку Москви. 

*** 

G. Nausėdos žinutė visam pasauliui: Rusija siekia išlaikyti tiek karinio, tiek 

diplomatinio spaudimo pozicijas = [Послання Ґ. Науседи всьому світу: Росія прагне 

зберегти позиції як військового, так і дипломатичного тиску ] // Lietuvos rytas. – 

Vilniaus, 2022. – 18.02. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/18/news/g-nausedos-zinute-visam-

pasauliui-rusija-siekia-islaikyti-tiek-karinio-tiek-diplomatinio-spaudimo-pozicijas-22416513. 

Президент Литви Ґ. Науседа вважає, що Росія, яка зосередила свої сили 

поблизу України, прагне зберегти відкриті позиції як військового тиску, так і 

дипломатичного діалогу, шукає певної невизначеності у своїх планах. Президент 

знову висловив надію на мирне вирішення конфлікту та закликав Захід залишатися 

єдиним у ситуації і наголосив на необхідності продовжувати підтримувати Україну як 

фінансовими, так і економічними, а також військовими засобами і, що важливіше, 

потрібна чітка перспектива вступу України до ЄС. 

*** 

https://japantoday.com/category/politics/update2-kishida-tells-putin-diplomatic-solution-needed-over-ukraine-crisis
https://japantoday.com/category/politics/update2-kishida-tells-putin-diplomatic-solution-needed-over-ukraine-crisis
https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos/biden-dijo-que-putin-ya-tomo-la-decision-de-invadir-ucrania-y-que-planea-atacar-su-capital-nid18022022/
https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos/biden-dijo-que-putin-ya-tomo-la-decision-de-invadir-ucrania-y-que-planea-atacar-su-capital-nid18022022/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/18/news/g-nausedos-zinute-visam-pasauliui-rusija-siekia-islaikyti-tiek-karinio-tiek-diplomatinio-spaudimo-pozicijas-22416513
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/02/18/news/g-nausedos-zinute-visam-pasauliui-rusija-siekia-islaikyti-tiek-karinio-tiek-diplomatinio-spaudimo-pozicijas-22416513
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Czermiński, Jakub. Putin: Zachód zawsze znajdzie pretekst do nałożenia sankcji na 

Rosję = [В. Путін: Захід завжди знайде привід для введення санкцій проти Росії] / J. 

Czermiński // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 18.02. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/dyplomacja/art35714551-putin-zachod-zawsze-znajdzie-pretekst-do-

nalozenia-sankcji-na-rosje. 

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час свого візиту до Кремля 

заявив, що ніколи не обговорював напад на Україну з президентом Росії 

Володимиром Путіним. Російський президент заявив, що Захід завжди знайде привід 

для введення санкцій проти Москви. За останніми даними зі США, Росія зібрала 

навколо України близько 169-190 тисяч солдатів. Сполучені Штати та їхні союзники 

попередили Росію про введення «безпрецедентних» санкцій у разі російського 

вторгнення в Україну. Після переговорів з В. Путіним О. Лукашенко заявив, що війна 

не потрібна ні білорусам, ні росіянам. Враховуючи ситуацію, ми О. Лукашенко і В. 

Путін приділили військовим питанням багато уваги, обговорили можливі спільні дії 

«як відповідь на агресивну поведінку західних партнерів». 

*** 

Kazimierczuk, Agnieszka. Zeman: Inwazja na Ukrainę? Trzecie fiasko wywiadu USA 

= [Земан: Вторгнення в Україну? Третій провал американської розвідки] / A. 

Kazimierczuk // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 18.02. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/polityka/art35713651-zeman-inwazja-na-ukraine-trzecie-fiasko-wywiadu-

usa. 

Президент Чехії Мілош Земан вважає, що війни не буде, бо росіяни не 

божевільні, щоб почати операцію, яка принесе їм більше шкоди, ніж користі. 

Президент Чехії розцінив інформацію із Заходу про напад Росії на Україну ще одним, 

третім провалом інформації американської розвідки. М. Земан заявив, що за кілька 

днів до 16 лютого (у цей день очікувався напад Росії) він отримав секретну 

інформацію «про нібито підготовку російського вторгнення в Україну», що 

викликало сумнів в якості інформації ЦРУ. 

*** 

Czermiński, Jakub. Eskalacja konfliktu wokół Ukrainy. Trwa narada przywódców 

państw UE i NATO = [Ескалація конфлікту навколо України. Триває нарада лідерів 

країн ЄС та НАТО] / J. Czermiński // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 18.02. – Режим 

доступу : https://www.rp.pl/dyplomacja/art35715311-eskalacja-konfliktu-wokol-ukrainy-

trwa-narada-przywodcow-panstw-ue-i-nato. 

Темою відеоконференції президента США Джо Байдена з лідерами ЄС і НАТО 

та запрошених політиків, зокрема президента Польщі Анджея Дуди, стала безпекова 

ситуація в умовах концентрації російських військ на кордоні з Україною та ризику 

вторгнення. У Білому домі заявили, що після завершення переговорів президент Д. 

Байден зробить заяву, в якій надасть «оновлену інформацію» про «постійні зусилля 

США зі стримування і дипломатії, а також про зростання концентрації російських 

військ на українському кордоні». 

*** 

https://www.rp.pl/dyplomacja/art35714551-putin-zachod-zawsze-znajdzie-pretekst-do-nalozenia-sankcji-na-rosje
https://www.rp.pl/dyplomacja/art35714551-putin-zachod-zawsze-znajdzie-pretekst-do-nalozenia-sankcji-na-rosje
https://www.rp.pl/polityka/art35713651-zeman-inwazja-na-ukraine-trzecie-fiasko-wywiadu-usa
https://www.rp.pl/polityka/art35713651-zeman-inwazja-na-ukraine-trzecie-fiasko-wywiadu-usa
https://www.rp.pl/dyplomacja/art35715311-eskalacja-konfliktu-wokol-ukrainy-trwa-narada-przywodcow-panstw-ue-i-nato
https://www.rp.pl/dyplomacja/art35715311-eskalacja-konfliktu-wokol-ukrainy-trwa-narada-przywodcow-panstw-ue-i-nato
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Ryan, Kevin. In Ukraine, Putin Has Already Lost = [В Україні Путін уже програв] / 

К. Ryan // The National Interest. – Washington, 2022. – 18.02. – Режим доступу : 

https://nationalinterest.org/feature/ukraine-putin-has-already-lost-200701. 

За словами аналітика Центру Белфера Гарвардської школи Кеннеді, К. Райана, 

навіть якщо В. Путін успішно атакує Україну і окупує територію, він не наблизиться 

ні на крок до виконання своїх заявлених «основних вимог». Аналітик підкреслює, що 

Росія зумовить кровопролиття, але не отримає нічого з того, про що В. Путін просив у 

Заходу. На думку автора, народ Росії буде достатньо кмітливий, щоб визнати його 

невдачу, як би він не намагався це приховати. 

*** 

Russia to stage massive nuclear drills amid Ukraine standoff = [Росія проведе 

масштабні ядерні навчання на тлі протистояння України] // The Toronto Star. – Toronto, 

2022. – 18.02. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/18/russia-to-stage-massive-nuclear-

drills-amid-ukraine-standoff.html. 

Російські військові оголосили про проведення масштабних навчань своїх 

стратегічних сил, що є яскравим нагадуванням про ядерну міць країни на тлі 

побоювання Заходу, що Москва може готуватися до вторгнення в Україну. 

Міністерство оборони Росії заявило, що президент В. Путін особисто буде 

спостерігати за навчаннями, які передбачають численні практичні запуски 

міжконтинентальних балістичних і крилатих ракет. 

*** 

Kyporenko, Iryna. The Threat of a Russian Invasion Is Crushing Ukraine’s Economy 

and Culture = [Загроза російського вторгнення нищить економіку та культуру України] 

/ I. Kyporenko // Time. – New York, 2022. – 18.02. – Режим доступу : 

https://time.com/6149567/ukraine-russia-culture-economy-impact/. 

Режисерка документальних фільмів І. Кипоренко та британська журналістка Е. 

Ферріс-Ротман на сторінках «Time» пишуть, що невпинні розмови про війну вже 

мають катастрофічні наслідки: ізолюють країну на різних фронтах, від її культурної 

спадщини до економіки, і працюють на користь Росії. Генеральний директор 

державної установи «Український інститут» В. Шейко стверджує, що російська 

агресія проти України виходить за рамки військового та безпекового вимірів. Депутат 

Д. Арахамія від партії «Слуга народу» заявив, що розмова про війну коштує 

українській економіці приблизно 2-3 млрд дол. на місяць. 

*** 

Isachenkov, Vladimir. Biden ‘‘Convinced’’ Putin Has Decided to Further Invade 

Ukraine = [Байден переконаний, що Путін вирішив про вторгнення в Україну] / V. 

Isachenkov // Time. – New York, 2022. – 18.02. – Режим доступу : 

https://time.com/6149669/russia-ukraine-joe-biden-invade/. 

Президент США Д. Байден «впевнений», що президент Росії В. Путін вирішив 

розпочати подальше вторгнення в Україну, включаючи напад її столицю, оскільки 

напруженість на мілітаризованому кордоні зросла. Водночас він виголосив, що Росія 

продовжує неправдиво звинувачувати Україну в “геноциді” та поширювати 

https://nationalinterest.org/feature/ukraine-putin-has-already-lost-200701
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/18/russia-to-stage-massive-nuclear-drills-amid-ukraine-standoff.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/02/18/russia-to-stage-massive-nuclear-drills-amid-ukraine-standoff.html
https://time.com/6149567/ukraine-russia-culture-economy-impact/
https://time.com/6149669/russia-ukraine-joe-biden-invade/
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дезінформацію. Однак президент США сподівається на деескалацію завдяки 

дипломатії. 

*** 

Areilza, José M. de. Luces largas sobre Ucrania = [Довгі вогні над Україною] / J. M. 

Areilza // ABC. – Madrid, 2022. – 19.02. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/internacional/abci-jose-areilza-luces-largas-sobre-ucrania-

202202190214_noticia.html. 

Автор наголошує, що спокусливо аналізувати українську кризу, дивлячись 

лише на останні події, зокрема ескалацію російських атак на сепаратистському регіоні 

Донбасу. Проте, автору здається, що краще зробити крок назад і зрозуміти глобальні 

наслідки конфлікту. Перше, що відзначає автор, це те, що в Україну вже вторглися. 

Чотирнадцять тисяч смертей і вісім років потому уряд цієї країни не контролює 

власну територію і в таких умовах не міг би претендувати на можливе членство в 

НАТО. Автор наголошує, що В. Путін усвідомив слабкість Заходу і використовує її, 

щоб посилити залякування Україну. 

*** 

Ukraine’s Zelenskyy tones down Western fears, asks Putin to meet = [Зеленський в 

Україні пом’якшує побоювання Заходу та просить Путіна про зустріч] // Daily Sabah. – 

Istanbul, 2022. – 19.02. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/world/europe/ukraines-zelenskyy-tones-down-western-fears-

asks-putin-to-meet. 

Президент України В. Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки 

закликав до розумного і стриманого підходу до напруженості у відносинах з Росією і 

попереджень західного блоку про неминучість вторгнення, закликавши до зустрічі зі 

своїм російським колегою В. Путіним, щоб краще зрозуміти вимоги Москви. 

*** 

Carstens, Peter. „Es ist ihr Gewissen, mit dem sie leben müssen“ = [«Це буде на їх 

совісті з якою вони мають жити» ] / P. Carstens // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am 

Main, 2022. – 19.02. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/selenskyj-

fordert-auf-der-muenchner-sicherheitskonferenz-unterstuetzung-17818948.html. 

Поява Президента України В. Зеленського на Мюнхенській конференції з 

безпеки – це лише один із аспектів широкомасштабних дипломатичних зусиль Києва. 

Президент України нагадав, що його країна 25 років тому відмовилася від ї 

радянської ядерної зброї і отримала гарантію безпеки від Росії, США та 

Великобританії. 

*** 

Herszenhorn, David M.. A defiant Zelenskiy promises Ukraine will defend itself ‘with 

or without’ allies = [Непокірний В. Зеленський обіцяє, що Україна буде захищатися «з 

союзниками чи без».] / D. M. Herszenhorn // POLITICO. – Brussels, 2022. – 19.02. – Режим 

доступу : https://www.politico.eu/article/zelenskiy-ukraine-defiant-munich-security-

conference-speech-russia-threat/. 

На Мюнхенській конференції з безпеки Президент України Володимир 

Зеленський дорікнув західним державам за те, що вони не роблять більше для захисту 

https://www.abc.es/internacional/abci-jose-areilza-luces-largas-sobre-ucrania-202202190214_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-jose-areilza-luces-largas-sobre-ucrania-202202190214_noticia.html
https://www.dailysabah.com/world/europe/ukraines-zelenskyy-tones-down-western-fears-asks-putin-to-meet
https://www.dailysabah.com/world/europe/ukraines-zelenskyy-tones-down-western-fears-asks-putin-to-meet
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/selenskyj-fordert-auf-der-muenchner-sicherheitskonferenz-unterstuetzung-17818948.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/selenskyj-fordert-auf-der-muenchner-sicherheitskonferenz-unterstuetzung-17818948.html
https://www.politico.eu/article/zelenskiy-ukraine-defiant-munich-security-conference-speech-russia-threat/
https://www.politico.eu/article/zelenskiy-ukraine-defiant-munich-security-conference-speech-russia-threat/
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України та покарання Росії. Оскільки його країна під загрозою неминучої атаки з боку 

Росії, Президент України В. Зеленський отримав овації на щорічній Мюнхенській 

конференції з безпеки, а потім покусав руки, які аплодували йому в різкій промові, 

яка критикувала західних союзників за те, що вони не зробили достатньо для 

покарання Москви та для руху України до безпеки західної інтеграції, вважають 

автори публікації. Не називаючи імен, В. Зеленський накинувся на Німеччину за те, 

що вагається надіслати зброю та запропонувала натомість шоломи. Він також кинув 

тінь на Сполучені Штати за відмову ввести негайні санкції проти Кремля за погрозу 

Україні. Але найбільш їдкі слова Зеленського були спрямовані на адресу Москви, яку 

він звинуватив у брехні та намаганні знищити Україну. 

*** 

Miele, Luca. Putin testa i missili, Harris lo sfida = [Криза в Україні. Путін 

випробовує ракети, Гарріс кидає йому виклик] / L. Miele // Avvenire. – Milano, 2022. – 

20.02. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/mondo/pagine/putin-testa-i-missili. 

Поки дипломатія бореться, не зумівши розрядити кризу, В. Путін запускає 

гіперзвукові балістичні ракети «Кинжал» та гіперзвукові крилаті ракети «Циркон», 

зброю, яку сам назвав «непереможною». Виступаючи на Мюнхенській безпековій 

конференції, віцепрезидентка США К. Гарріс заявила, що якщо Росія нападе на 

Україну, НАТО зміцнить Східну Європу. 

*** 

Carstens, Peter. Viel Applaus, aber wenig Unterstützung für Selenskyj = [Багато 

оплесків, але мала підтримка Зеленського ] / P. Carstens // Frankfurter Аlgemeine. – 

Frankfurt am Main, 2022. – 20.02. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/viel-

applaus-aber-wenig-unterstuetzung-fuer-selenskyj-17820618.html. 

Мюнхенська конференція була зосереджена на майже одній темі, а саме агресії 

Росії. За словами автора, Президент України наважився покинути свою країну тому, 

що його надії покладалися на підтримку тих, хто зібрався в Мюнхені. Все, що зараз 

потребує українська влада, вона шукала в Мюнхені: зброю, фінансову допомогу, 

політичну та моральну підтримку. 

*** 

Heintz, Jim. Ukraine’s Zelenskyy calls on Putin to meet as tensions soar = 

[Зеленський закликав Путіна зустрітися на тлі зростання напруженості] / J. Heintz // 

Japan Today. – Tokyo, 2022. – 20.02. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/biden-now-’convinced’-russia-will-launch-invasion-of-

ukraine. 

Президент України В. Зеленський закликав президента Росії В. Путіна 

зустрітися з ним і знайти вихід із кризи. Насильство на сході України різко зросло, 

тисячі мешканців підконтрольних повстанцям районів було евакуйовано до Росії. 

Міністерка закордонних справ Німеччини А. Бербок заявила, що накази про 

евакуацію можуть бути тактикою, яка стане поштовхом для ширшої атаки. 

*** 

Crise en Ukraine : Poutine et Biden acceptent de tenir un sommet proposé par Macron 

= [Криза в Україні: Путін і Байден домовилися провести запропонований Макроном 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/putin-testa-i-missili
https://www.faz.net/aktuell/politik/viel-applaus-aber-wenig-unterstuetzung-fuer-selenskyj-17820618.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/viel-applaus-aber-wenig-unterstuetzung-fuer-selenskyj-17820618.html
https://japantoday.com/category/world/biden-now-'convinced'-russia-will-launch-invasion-of-ukraine
https://japantoday.com/category/world/biden-now-'convinced'-russia-will-launch-invasion-of-ukraine
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саміт] // Le Monde. – Paris, 2022. – 20.02. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/20/crise-en-ukraine-macron-poutine-et-

zelensky-s-accordent-pour-intensifier-les-efforts-diplomatiques-sur-fond-de-tensions-

toujours-vives_6114538_3210.html. 

За словами предствника Єлисейського палацу Е. Макрон зробив «останні 

можливі та необхідні зусилля, щоб уникнути великого конфлікту в Україні». 

Держсекретар США Е. Блінкен повторив, що Росія «от-от» вторгнеться в Україну, але 

протягом дня всі сторони погодилися з необхідністю продовжувати дипломатичні 

зусилля для пошуку вирішення конфлікту. 

*** 

Moore, М.. Russia, Belarus to extend military drills as shelling continues in Ukraine = 

[Росія та Білорусь продовжать військові навчання через обстріли в Україні] / Mark 

Moore // New York Post. – New York, 2022. – 20.02. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/02/20/russia-extends-military-drills-amid-shelling-in-ukraine/. 

За словами міністра оборони Білорусі, Росія і Білорусь продовжують військові 

навчання, які мали завершитися, оскільки тривають обстріли між підтримуваними 

Росією повстанцями та українськими силами на сході Донбасу. Міністр оборони 

Білорусі В. Хренін заявив, що рішення про продовження навчань було прийнято «у 

зв’язку із посиленням військової активності біля зовнішніх кордонів» Росії та 

Білорусі. 

*** 

Ukraine is Europe’s ‘shield’ against Russian army: Zelensky = [Україна – «щит» 

Європи від російської армії: Зеленський] // The News. – Islamabad, 2022. – 20.02. – Режим 

доступу : https://www.thenews.com.pk/print/935203-ukraine-is-europe-s-shield-against-

russian-army-zelensky. 

Президент України В. Зеленський 19 лютого виступив на Мюнхенській 

безпековій конференції, зазначивши, що Україна зараз є надійним щитом для світу. 

В. Зеленський зауважив, що Україна не повинна кланятись за надану допомогу. Глава 

держави вважає, що це – внесок за те, що Україна служить захистом та щитом, глава 

держави вимагає дій. 

*** 

Crisi Ucraina-Russia. Biden e Putin pronti a vedersi. «Se la Russia non invade» = 

[Українсько-російська криза. Байден та Путін готові до зустрічі. «Якщо Росія не 

вторгнеться»] // Avvenire. – Milano, 2022. – 21.02. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/crisi-ucraina-russia. 

Президент Росії В. Путін і президент США Д. Байден погодилися зустрітися на 

саміті, запропонованому їх французьким колегою Е. Макроном і який може відбутися 

лише в тому випадку, якщо Росія не вторгнеться в Україну. Після цього саміт буде 

розширено для всіх залучених сторін і буде присвячений безпеці та стратегічній 

стабільності в Європі. 

*** 

Kofman, Michael. Russia’s Shock and Awe. Why Moscow Would Use Overwhelming 

Force Against Ukraine = [Шок та трепет Росії. Чому Москва застосує переважну силу 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/20/crise-en-ukraine-macron-poutine-et-zelensky-s-accordent-pour-intensifier-les-efforts-diplomatiques-sur-fond-de-tensions-toujours-vives_6114538_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/20/crise-en-ukraine-macron-poutine-et-zelensky-s-accordent-pour-intensifier-les-efforts-diplomatiques-sur-fond-de-tensions-toujours-vives_6114538_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/20/crise-en-ukraine-macron-poutine-et-zelensky-s-accordent-pour-intensifier-les-efforts-diplomatiques-sur-fond-de-tensions-toujours-vives_6114538_3210.html
https://nypost.com/2022/02/20/russia-extends-military-drills-amid-shelling-in-ukraine/
https://www.thenews.com.pk/print/935203-ukraine-is-europe-s-shield-against-russian-army-zelensky
https://www.thenews.com.pk/print/935203-ukraine-is-europe-s-shield-against-russian-army-zelensky
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/crisi-ucraina-russia
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проти України] / M. Kofman // Foreign Affairs. – Washington, 2022. – 21.02. – Режим 

доступу : https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-02-21/russias-shock-and-awe. 

Стаття експерта Програми вивчення Росії Центру військово-морського аналізу 

М. Кофмана присвячена аналізу воєнної операції Росії проти України. На думку 

експерта, російські військові, швидше за все, почнуть свою кампанію з авіаударів. М. 

Кофман вважає, що наріжним каменем російської військової стратегії є досягнення 

інформаційного панування під час конфлікту і ведення психологічної війни. Експерт 

наголошує, шо у випадку з Україною війна може мати багато потенційних 

довгострокових наслідків. 

*** 

Schmidt, Friedrich. Die undankbaren Verwandten = [Невдячні родичі ] / F. Schmidt 

// Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 21.02. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/russland-und-die-ukraine-verhandeln-oder-fakten-

schaffen-17823009.html. 

Президент Росії В. Путін визнав самопроголошені ЛНР та ДНР державами, чим 

засвідчив завершення Мінських угод. В. Путіним була проголошеня заздалегідь 

записана запальна промова, яка містила короткий зміст звинувачень на адресу 

України та Заходу. В. Путін намалював сусідню країну, яка занепадає, населення якої 

емігрує, де тон задають «крайні націоналісти, русофоби та неонацисти», які служать 

не «справжнім людям», а «геополітичним супротивникам Росії».  

*** 

Hinnant, Lori. Russia extends troop drills; Ukraine appeals for cease-fire = [Росія 

продовжує військові навчання; Україна закликає до припинення вогню] / L. Hinnant // 

Japan Today. – Tokyo, 2022. – 21.02. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/Russia-extends-troop-drills-Ukraine-appeals-for-

cease-fire. 

Росія продовжила військові навчання біля північних кордонів України на тлі 

збільшених побоювань, що два дні безперервних обстрілів уздовж лінії зіткнення між 

солдатами та сепаратистами, що підтримуються Росією, на сході України можуть 

спровокувати вторгнення. Президент України закликав до припинення вогню. Лідер 

України розкритикував США та інші західні країни за утримання від нових санкцій 

щодо Росії. 

*** 

Ukraine : Macron condamne la décision de Poutine et veut des « sanctions européennes 

ciblées « = [Україна: Макрон засуджує рішення Путіна та хоче «адресних європейських 

санкцій»] // L’Obs. – Paris, 2022. – 21.02. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/russie/20220221.OBS54796/ukraine-macron-condamne-la-

decision-de-poutine-et-veut-des-sanctions-europeennes-ciblees.html. 

Рішення В. Путіна визнати незалежність двох сепаратистських областей на 

сході України спонукало до негайного скликання Ради оборони у Парижі. 

Єлисейський палац дав зрозуміти, що Е. Макрон засудив рішення російського 

президента і закликав до «адресних європейських санкцій» проти Москви. 

Єлисейський палац відчув, що У. Путін перебуває у « свого роду ідеологічному 

дрейфі «, і виголосив промову, в якій змішалися «жорсткі і параноїдальні» 

https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-02-21/russias-shock-and-awe
https://www.faz.net/aktuell/politik/russland-und-die-ukraine-verhandeln-oder-fakten-schaffen-17823009.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/russland-und-die-ukraine-verhandeln-oder-fakten-schaffen-17823009.html
https://japantoday.com/category/world/Russia-extends-troop-drills-Ukraine-appeals-for-cease-fire
https://japantoday.com/category/world/Russia-extends-troop-drills-Ukraine-appeals-for-cease-fire
https://www.nouvelobs.com/russie/20220221.OBS54796/ukraine-macron-condamne-la-decision-de-poutine-et-veut-des-sanctions-europeennes-ciblees.html
https://www.nouvelobs.com/russie/20220221.OBS54796/ukraine-macron-condamne-la-decision-de-poutine-et-veut-des-sanctions-europeennes-ciblees.html
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міркування. Президент Росії «зробив дуже чіткий вибір, щоб порушити взяті він 

зобов’язання» і «не дотримав слово, дане» Е. Макрону. 

*** 

Ukraine: Mélenchon prône une «conférence des frontières» sous l’égide de l’OSCE = 

[Україна: Меланшон виступає за «прикордонну конференцію» під егідою ОБСЄ] // 

L’Obs. – Paris, 2022. – 21.02. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/politique/20220222.AFP7719/ukraine-melenchon-prone-une-

conference-des-frontieres-sous-l-egide-de-l-osce.html. 

Кандидат від партії «Непокірна Франція» (LFI) на президентських виборах Ж.-

Л. Меланшон назвав «неприйнятним» рішення Москви визнати незалежність 

проросійських сепаратистських регіонів сходу України та виступив за проведення 

«прикордонної конференції» в рамках ОБСЄ. Ця конференція під егідою Організації з 

безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка, зокрема, об’єднує Сполучені 

Штати, Європу та Росію, має дозволити дізнатися, «що російські говорять і (чого) 

хочуть сьогодні і чого хочуть північноамериканці». 

*** 

Crane, Е.. Russia kills 5 ‘Ukrainian saboteurs’ allegedly trying to breach border: 

report = [Росія знищила п’ятьох «українських диверсантів», припускаючи, що 

прорвались через кордон] / Emily Crane // New York Post. – New York, 2022. – 21.02. – 

Режим доступу : https://nypost.com/2022/02/21/russia-kills-5-ukrainian-saboteurs-allegedly-

trying-to-breach-border/. 

Російські військові повідомили, що п’ять «диверсантів» з України, які 

намагалися прорвати кордон Росії, були вбиті. Чиновники стверджували, що війська 

та прикордонники перехопили «диверсійну розвідувальну» групу, коли вони 

намагалися прорвати кордон. Україна спростувала ці претензії та заявила, що на 

момент інциденту в Ростовській області не було українських військових. 

*** 

Jack, Victor. Escalating crisis, Putin recognizes breakaway territories in Ukraine as 

independent = [Загострюючи кризу, В. Путін визнав відокремлені території в Україні 

незалежними] / V. Jack // POLITICO. – Brussels, 2022. – 21.02. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/putin-to-recognize-independence-of-breakaway-territories-in-

ukraine/. 

Президент Росії Володимир Путін визнав дві самопроголошені республіки на 

сході України незалежними в результаті різкої ескалації кризи, спровокованої 

Москвою, яка, за попередженнями західних лідерів, є приводом для російського 

вторгнення на територію її західного сусіда. В. Путін оголосив про своє рішення 

наприкінці телевізійної промови до російської нації, наповненої скаргами на 

український уряд, НАТО та західні країни, включаючи Сполучені Штати. В. Путін не 

сказав, чи спричинить його рішення військові заходи, але заявив, що рівень загрози 

для країни стає дедалі більшим і Росія має повне право вживати контрзаходів для 

підвищення власної безпеки. 

*** 

https://www.nouvelobs.com/politique/20220222.AFP7719/ukraine-melenchon-prone-une-conference-des-frontieres-sous-l-egide-de-l-osce.html
https://www.nouvelobs.com/politique/20220222.AFP7719/ukraine-melenchon-prone-une-conference-des-frontieres-sous-l-egide-de-l-osce.html
https://nypost.com/2022/02/21/russia-kills-5-ukrainian-saboteurs-allegedly-trying-to-breach-border/
https://nypost.com/2022/02/21/russia-kills-5-ukrainian-saboteurs-allegedly-trying-to-breach-border/
https://www.politico.eu/article/putin-to-recognize-independence-of-breakaway-territories-in-ukraine/
https://www.politico.eu/article/putin-to-recognize-independence-of-breakaway-territories-in-ukraine/
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Buchert, Viliam. Je Putin příčetný? Jeho poslední projev připomněl nesmysly Hitlera 

na adresu Čechů = [Чи розсудливий Путін? Його остання промова нагадала нісенітниці 

Гітлера про чехів ] / V. Buchert // Reflex. – Praha, 2022. – 21.02. – Режим доступу : 

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/111775/je-putin-pricetny-jeho-posledni-projev-

pripomnel-nesmysly-hitlera-na-adresu-cechu.html. 

За словами автора, промова російського президента В. Путіна щодо визнання 

ДНР та ЛНР незалежними державами викликала занепокоєння, багато слів про 

Україну, українців і Захід нагадували слова Адольфа Гітлера 1938 та 1939 рр. про 

«зрадницьких» чехів, але принаймні тепер ми знаємо, чого він насправді хоче і чого 

не хоче. Наприклад, що НАТО, членом якого є Чехія, має робити тільки те, що хоче 

Москва, що Україна по суті є розваленою неіснуючою державою, що демократичний 

Захід є абсолютно неприйнятним утворенням. Після виступу Путіна стає зрозуміло, 

каже автор, що не можна вести переговори ні з Путіним, ні з Росією. 

*** 

Lamiat, S.. Ukraine news – live: PM says Putin invasion plan ‘already begun’ as US 

claims Russia has dissident ‘kill list’ = [Новини України – в прямому ефірі: прем’єр 

заявив, що план вторгнення Путіна «вже розпочато», оскільки США стверджують, що 

Росія має «список вбивств» дисидентів] / Sabin Lamiat // The Independent. – London, 

2022. – 21.02. – Режим доступу : https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-

ukraine-news-war-putin-invade-latest-b2019418.html. 

За словами речника прем’єра Великобританії Б. Джонсона, Британія бачить 

дані розвідки, які припускають, що Росія «вже розпочала» свої плани вторгнення в 

Україну. Це сталося після того, як міністекар закордонних справ Великобританії Л. 

Трасс заявила, що «велика ймовірність» вторгнення, оскільки вона зустрілася з 

генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом раніше. 

*** 

The Ukraine question = [Українське питання] // The News. – Islamabad, 2022. – 

21.02. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/935374-the-ukraine-question. 

З висилкою заступника глави місії США у Москві 17 лютого напруженість у 

відносинах між Росією та США посилилася. Західні країни, особливо США, мають 

побоювання, що Москва планує вторгнутися в Україну, тоді як Росія заявляє, що в неї 

немає таких намірів. У той час, як Вашингтон звинувачує Москву в тому, що вона 

дезінформує світ, сама Україна досить обережно підходить до цієї проблеми. Москва 

оголосила, що повертає частину військ на бази, тоді як Вашингтон каже, що близько 

7000 російських військовослужбовців приєдналися до кордону між Росією та 

Україною. 

*** 

HenniganFear Of War Grips Europe As Russia Orders Troops Into Ukraine = [Страх 

перед війною охоплює Європу, коли Росія наказує про введення військ в Україну] / W. 

J. Hennigan // Time. – New York, 2022. – 21.02. – Режим доступу : 

https://time.com/6149895/putin-invasion-ukraine-biden/. 

Журналіст «Time» У. Дж. Хенніган пише, що місяці жахливих попереджень і 

дипломатії адміністрації Д. Байдена не змогли стримати президента Росії В. Путіна, 

який визнав незалежність, так званих ДНР і ЛНР, а потім наказав російським військам 

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/111775/je-putin-pricetny-jeho-posledni-projev-pripomnel-nesmysly-hitlera-na-adresu-cechu.html
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/111775/je-putin-pricetny-jeho-posledni-projev-pripomnel-nesmysly-hitlera-na-adresu-cechu.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-ukraine-news-war-putin-invade-latest-b2019418.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-ukraine-news-war-putin-invade-latest-b2019418.html
https://www.thenews.com.pk/print/935374-the-ukraine-question
https://time.com/6149895/putin-invasion-ukraine-biden/
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окупувати територію для «миротворчих функцій». На думку журналіста, це рішення 

фактично скасувало Мінське перемир’я. Д. Байден підписав указ, який забороняв 

будь-які американські інвестиції та торгівлю в регіонах, які В. Путін намагався 

захопити, але не накладав жодних покарань безпосередньо на Росію чи її керівництво. 

*** 

Isachenkov, Vladimir. War Fears Grow as Putin Recognizes Separatist Regions = 

[Страх перед війною зростає, коли Путін відправляє війська на схід України] / V. 

Isachenkov // Time. – New York, 2022. – 21.02. – Режим доступу : 

https://time.com/6149899/russia-ukraine-separatist-donetsk-luhansk/. 

Автор статті наголошує, що російське вторгнення в Україну, фактично 

почалося, коли президент Росії В. Путін направив війська до сепаратистських регіонів 

східної України. У розпливчасто сформульованому указі про визнання незалежності 

«ЛНР» і «ДНР» В. Путіним представлена, за його словами, спроба «підтримати мир». 

Але, на думку автора, схоже, це зруйнувало слабкі надії на запобігання великому 

конфлікту в Європі, що може призвести до масових жертв, нестачі енергії на 

континенті та економічного хаосу в усьому світі. 

*** 

Kossov, Igor. The Kyiv calm amid a Russian menace = [Київський спокій серед 

російської загрози] / I. Kossov // POLITICO. – Brussels, 2022. – 22.02. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/ukraine-kyiv-calm-amid-a-russia-menace/. 

Кияни були прикуті до екранів, спостерігаючи, як президент Росії Володимир 

Путін наказує своїм військам увійти на схід України. Хвиля побоювання прокотилася 

по місту через вторгнення Росії. Але, схоже, місто сприйняло знамениту фразу 

Британії, яка піддалася нападу нацистської Німеччини: «Зберігай спокій і 

продовжуй». Посмішок на обличчях людей, які йшли вулицями Києва, не поменшало. 

Але багато хто обговорював реакцію Президента України Володимира Зеленського, 

міжнародну реакцію на рішення В. Путіна та інші суміжні теми. Перед тим, як 

відправити війська в Україну, В. Путін визнав незалежність двох самопроголошених 

територій у східному Донбасі, крок, який, як попереджали західні лідери, може стати 

приводом для спроби повного захоплення України. І все ж, незважаючи на 

занепокоєння, українці, які говорили з POLITICO, були спокійними і рішучими. 

*** 

Erdoğan postpones Guinea-Bissau visit to attend NATO summit on Ukraine = 

[Ердоган відклав візит до Гвінеї-Бісау для участі у саміті НАТО в Україні] // Daily 

Sabah. – Istanbul, 2022. – 22.02. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-postpones-guinea-bissau-visit-to-

attend-nato-summit-on-ukraine. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган назвав визнання президентом Росії В. 

Путіним сепаратистських регіонів Луганської та Донецької областей України 

неприйнятним, закликаючи до перемоги здорового глузду і дотримання міжнародного 

права. Р. Т. Ердоган заявив, що Анкара ясно дала зрозуміти, що Туреччина проти 

визнання Росією сепаратистських регіонів. 

*** 

https://time.com/6149899/russia-ukraine-separatist-donetsk-luhansk/
https://www.politico.eu/article/ukraine-kyiv-calm-amid-a-russia-menace/
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-postpones-guinea-bissau-visit-to-attend-nato-summit-on-ukraine
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-postpones-guinea-bissau-visit-to-attend-nato-summit-on-ukraine
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Prchal, Lukáš. Vše nasvědčuje tomu, že Putin realizuje nejčernější scénáře. Některé 

jeho projevy ztrácejí dotyk s realitou, říká Lipavský = [Все вказує на те, що Путін реалізує 

найтемніші сценарії. Деякі з його виступів втрачають зв’язок з реальністю, каже 

Ліпавський ] / L. Prchal // DenikN. – Praha, 2022. – 22.02. – Режим доступу : 

https://denikn.cz/815428/vse-nasvedcuje-tomu-ze-putin-realizuje-nejcernejsi-scenare-nektere-

jeho-projevy-ztraceji-dotyk-s-realitou-rika-lipavsky/?ref=list. 

Визнання Росією незалежності республік Донбасу ЛНР та ДНР є порушенням 

міжнародного права та Мінських угод, заявив міністр закордонних справ Чехії Я. 

Липавський. Він підкреслив, що завжди має бути місце для дипломатичних рішень, 

але не надто оптимістично дивиться на ситуацію. Липавський вважає, що «щось може 

зупинити Володимира Путіна. Проте, боюся, він прийняв певні рішення. Крім того, 

війська мають найвищу бойову готовність на кордоні, і ми знаємо, що вони не можуть 

довго тримати їх у такому стані». 

*** 

Crisis por Ucrania: cómo se posicionan los países latinoamericanos ante el conflicto = 

[Криза навколо України: як країни Латинської Америки позиціонують себе перед 

обличчям конфлікту] // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 22.02. – Режим доступу : 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/crisis-por-ucrania-como-se-posicionan-los-paises-

latinoamericanos-ante-el-conflicto-nid22022022/. 

Країни Латинської Америки не залишились осторонь від конфлікту між Росією 

та Україною. Останніми тижнями Кремль відвідали президент Бразилії Ж. Болсонару 

та президент Аргентини А. Фернандес. Візит бразильського президента до Москви на 

тлі напруженості у відносинах з Україною багатьох здивував, адже обидві країни 

підтримують тісні комерційні відносини. Після визнання Росією сепаратистських 

регіонів України як таких, бразильський уряд заявив, що необхідно шукати 

дипломатичного рішення, «на основі Мінських домовленостей». Політичні вигоди від 

ситуації на українському кордоні отримали Венесуела та Куба, для яких Росія не 

виключає військову підтримку, якщо США не перестануть «турбувати» Кремль. 

Незважаючи на підтримку Росії, жодна з двох країн прямо не висловила свою 

позицію щодо визнання сепаратистських регіонів. Тим часом президент Нікарагуа Д. 

Ортега підтримав В. Путіна у визнанні проросійських сепаратистських територій 

Донецька та Луганська, хоча не назвав це офіційною позицією Нікарагуа. Колумбія є 

єдиним «глобальним партнером» НАТО в регіоні і президент І. Д. Маркес 

неодноразово висловлював думку про небезпеку, яку становить присутність Росії в 

Латинській Америці і наголосив, що Колумбія завжди засуджуватиме будь-які напади 

на суверенність. Тим самим висловивши підтримку Україні. Зі свого боку, уряд 

президента Мексики Андреса М. Лопеса Обрадора наголосив, що їхня позиція – за 

«мирне вирішення конфлікту, повагу до цілісності України та резолюцій ООН». 

*** 

Ukraine: «Le moment de vérité» = [Україна: «Путін на крок попереду»] // Le 

Figaro. – Paris, 2022. – 22.02. – Режим доступу : https://www.lefigaro.fr/vox/monde/ukraine-

poutine-un-coup-d-avance-20220222. 

В статті для «Le Figaro» Ф. Жельє зазначає, що на той час, коли В. Путін 

направляв російську «миротворчу» місію до нещодавно визнаних самопроголошених 

республік Донбасу, його армія вже була розгорнута на сході України з важкими 

https://denikn.cz/815428/vse-nasvedcuje-tomu-ze-putin-realizuje-nejcernejsi-scenare-nektere-jeho-projevy-ztraceji-dotyk-s-realitou-rika-lipavsky/?ref=list
https://denikn.cz/815428/vse-nasvedcuje-tomu-ze-putin-realizuje-nejcernejsi-scenare-nektere-jeho-projevy-ztraceji-dotyk-s-realitou-rika-lipavsky/?ref=list
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/crisis-por-ucrania-como-se-posicionan-los-paises-latinoamericanos-ante-el-conflicto-nid22022022/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/crisis-por-ucrania-como-se-posicionan-los-paises-latinoamericanos-ante-el-conflicto-nid22022022/
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/ukraine-poutine-un-coup-d-avance-20220222
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/ukraine-poutine-un-coup-d-avance-20220222
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танками та артилерією, про що свідчить репортаж спеціального кореспондента «Le 

Figaro» у Донецьку. Журналіст наголошує, що на кожному етапі придуманої ним 

драматургії кремлівському лідерові вдавалося бути на крок попереду своїх опонентів 

– не так у Києві, як у Європі та Вашингтоні. Ф. Жельє наголошує, що Е. Макрон 

зазнав гіркого досвіду, запропонувавши дипломатичне алібі тим, хто готувався до 

війни і не треба мати ілюзій: арсенал західних санкцій теж давно включений до 

розрахунків Москви. 

*** 

Crise ukrainienne : Valérie Pécresse et Marine Le Pen accusent Emmanuel Macron 

d’avoir « fait de la communication « = [Українська криза: Валері Пекресс та Марін Ле 

Пен звинуватили Еммануеля Макрона у «спілкуванні»] // Le Monde. – Paris, 2022. – 

22.02. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/02/22/crise-

ukrainienne-valerie-pecresse-et-marine-le-pen-accusent-emmanuel-macron-d-avoir-fait-de-la-

communication_6114744_823448.html. 

Лідер політичної партії «Національний фронт» М. Ле Пен засудила позицію Е. 

Макрона, служби якого оголосили про «принципову» угоду між В. Путіним та Д. 

Байденом щодо зустрічі з метою дипломатичного врегулювання конфлікту в Україні. 

В. Путін перейшов «червону межу», встановлену американцями та їхніми 

союзниками, у тому числі Францією, визнавши незалежність українських 

сепаратистських територій та надавши наказ про військове втручання Росії на цих же 

територіях. За словами М. Ле Пен, Е. Макрон прагне використати цю дипломатичну 

послідовність, щоб підтримати вступ у президентську передвиборчу кампанію. 

*** 

Fištejn, Jefim. Putin se pokouší nastolit ve světě nový řád. Západ je opět nepřipravený 

na ruské chování = [Путін намагається встановити новий порядок у світі. Захід знову не 

готовий до поведінки Росії ] / J. Fištejn // Reflex. – Praha, 2022. – 22.02. – Режим доступу : 

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/111792/putin-se-pokousi-nastolit-ve-svete-novy-rad-

zapad-je-opet-nepripraveny-na-ruske-chovani.html. 

За словами автора, державне визнання двох сепаратистських регіонів ДНР та 

ЛНР на сході України означає, що волею російського диктатора ми сьогодні 

прокинулися в зовсім іншому світі, який навряд чи буде щасливішим. День 

підписання указу, каже автор, можна вважати початком спроби Росії встановити 

новий порядок у Європі чи світі, а реакція західної солідарності на цю спробу поки 

що була вкрай поганою, натомість західні країни ввели повітряну блокаду не Росії, а 

жертві агресії. Президент України В. Зеленський марно просив ввести превентивні 

санкції проти Росії, коли Захід вже був переконаний у ранньому початку агресії. 

*** 

Kasapoglu, Can. Are Russian Marines Preparing to Seize Odessa from Ukraine? = 

[Російська морська піхота готується захопити Одесу в України?] / С. Kasapoglu // The 

National Interest. – Washington, 2022. – 22.02. – Режим доступу : 

https://nationalinterest.org/feature/are-russian-marines-preparing-seize-odessa-ukraine-

200468. 

Директор програми оборонних досліджень в EDAM і співробітником 

«Євразійських військових справ» у Jamestown Foundationкі Д. Касапоглу на стрінках 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/02/22/crise-ukrainienne-valerie-pecresse-et-marine-le-pen-accusent-emmanuel-macron-d-avoir-fait-de-la-communication_6114744_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/02/22/crise-ukrainienne-valerie-pecresse-et-marine-le-pen-accusent-emmanuel-macron-d-avoir-fait-de-la-communication_6114744_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/02/22/crise-ukrainienne-valerie-pecresse-et-marine-le-pen-accusent-emmanuel-macron-d-avoir-fait-de-la-communication_6114744_823448.html
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/111792/putin-se-pokousi-nastolit-ve-svete-novy-rad-zapad-je-opet-nepripraveny-na-ruske-chovani.html
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/111792/putin-se-pokousi-nastolit-ve-svete-novy-rad-zapad-je-opet-nepripraveny-na-ruske-chovani.html
https://nationalinterest.org/feature/are-russian-marines-preparing-seize-odessa-ukraine-200468
https://nationalinterest.org/feature/are-russian-marines-preparing-seize-odessa-ukraine-200468
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«The National Interest» аналізує кризу в Україні і зазначає, що оскільки російські 

військові посилюють нарощування вздовж українського кордону, яскраво виражена 

морська піхота є небезпечним сигналом. Москва посилає елітні підрозділи морської 

піхоти з усієї Росії, із зони відповідальності Тихоокеанського флоту до Калінінграда. 

На думку Д. Касапоглу, якщо почнеться війна, російське керівництво може перейти 

до завоювання Одеси, відрізавши доступ України до Чорного моря. Доктринальні та 

командні зв’язки між повітряно-десантними військами (ВДВ) і морською піхотою 

мали б особливо вирішальне значення в цьому сценарії. Аналітик наголошує, що 

Збройні Сили України все ще можуть зірвати штурм, їм знадобиться більше зброї, 

щоб втримати позиції. 

*** 

Iran blames West for Ukraine crisis, urges Moscow and Kyiv to show restraint = [Іран 

звинувачує Захід у кризі в Україні, закликає Москву та Київ проявити стриманість ] // 

The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 22.02. – Режим доступу : 

https://www.timesofisrael.com/iran-blames-west-for-ukraine-crisis-urges-moscow-and-kyiv-

to-show-restraint/. 

Президент Росії В. Путін оголосив про визнання незалежності 

самопоголошених ДНР та ЛНР, відкриваючи шлях для введення російських військ. В 

той час як Вашингтон і Брюссель збираються оголосити економічні заходи проти 

Росії, Тегеран, який сам перебуває під санкціями США, робить заяву. Іран закликав 

до «стриманості» як Росію, так і Україну, звинувачуючи США та НАТО у різкій 

ескалації. Речник міністерства закордонних справ Ірану С. Хатібзаде додав, що «на 

жаль, втручання та провокаційні дії НАТО і переважно США ускладнили ситуацію в 

регіоні». 

*** 

Daniszewski, John. With revanchist diatribe, Putin winds clock back to small sliver of 

Ukraine’s past = [Реваншистською викривальною промовою Путін відводить годинник 

назад, до маленького шматочка минулого України ] / J. Daniszewski // The Times of 

Israel. – Jerusalem, 2022. – 22.02. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/with-

revanchist-diatribe-putin-turns-clock-back-to-small-sliver-of-ukraines-past/. 

За словами автора, президент Росії В. Путін під час своєї промови про визнання 

ДНР та ЛНР незалежними державами, виклав свою версію історії України, по суті 

сказав, що Україна завжди була частиною Росії. Україна, каже автор, має свою 

тисячолітню історію і у своїх нинішніх зусиллях повернути незалежну Україну назад 

в російську орбіту, Путін йде шляхом багатьох російських правителів до нього — від 

Петра Великого до Йосифа Сталіна. Для Заходу питання в тому, чи зможе він 

обмежити реваншистські амбіції Путіна за допомогою дипломатії, санкцій та 

українського військового опору. 

*** 

Обобщение: В. Путин подписал указы о признании «ДНР» и «ЛНР» = 

[Узагальнення: В. Путін підписав укази про визнання «ДНР» та «ЛНР»] // Жэньминь 

жибао. – Пекін, 2022. – 22.02. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0222/c31519-9961344.html. 

https://www.timesofisrael.com/iran-blames-west-for-ukraine-crisis-urges-moscow-and-kyiv-to-show-restraint/
https://www.timesofisrael.com/iran-blames-west-for-ukraine-crisis-urges-moscow-and-kyiv-to-show-restraint/
https://www.timesofisrael.com/with-revanchist-diatribe-putin-turns-clock-back-to-small-sliver-of-ukraines-past/
https://www.timesofisrael.com/with-revanchist-diatribe-putin-turns-clock-back-to-small-sliver-of-ukraines-past/
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0222/c31519-9961344.html
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Президент Росії В. Путін підписав укази про визнання незалежності «ЛНР» і 

«ДНР» та попросив Федеральні збори Росії ратифікувати відповідні документи. 

Президент України В. Зеленський у зверненні до народу запевнив, що Україна 

залишиться у своїх міжнародно визнаних кордонах, незважаючи на будь-які заяви та 

дії Росії. 

*** 

В. Зеленский назвал признание Россией независимости «ДНР» и «ЛНР» 

нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины = [В. Зеленський 

назвав визнання Росією незалежності «ДНР» та «ЛНР» порушенням суверенітету та 

територіальної цілісності України] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 22.02. – Режим 

доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0222/c31519-9961350.html. 

Президент України В. Зеленський у своєму зверненні за результатами засідання 

Ради національної безпеки та оборони заявив, що визнанням незалежності «ДНР» та 

«ЛНР» президент Росії В. Путін порушив суверенітет та територіальну цілісність 

України. За словами В. Зеленського, Україна ініціювала консультації країн-членів 

Ради Безпеки ООН на підставі Будапештського меморандуму, спеціальне засідання 

ОБСЄ та екстрений саміт «нормандської четвірки». 

*** 

Villatoro, Manuel P.. Las absurdas mentiras históricas con las que Putin justifica la 

invasión de Ucrania = [Абсурдна історична брехня, якою В. Путін виправдовує 

вторгнення в Україну] / M. P. Villatoro // ABC. – Madrid, 2022. – 23.02. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/historia/abci-terror-rojo-lenin-absurdas-mentiras-historicas-putin-

justifica-invasion-ucrania-202202230222_noticia.html. 

У промові В. Путіна змішалися історія та вигадка. У його випадку це 

нормально, адже протягом майже десятиліття російський президент проголошує, що 

той чи інший регіон йому належить. Його мало хвилюють справжні факти. У розпал 

ескалації напруженості на кордоні з Україною колишній співробітник КДБ назвав 

Володимира Ілліча Ульянова (Леніна) політичним батьком регіону. Серед брехні, яку 

В. Путін поширює є і те, що саме Радянський Союз сформував Україну. 

*** 

Ataman, Muhittin. A new phase in the Ukrainian crisis = [Новий етап української 

кризи] / M. Ataman // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 23.02. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/opinion/columns/a-new-phase-in-the-ukrainian-crisis. 

Професор М. Атаман аналізує можливі наслідки визнання Росією 

сепаратистських регіонів України. М. Атаман наголошує, що це дозволить В. Путіну 

направити війська на передову, щоб допомогти сепаратистам та закріпить російські 

завоювання 2014 р. На думку автора, В. Путін спробує досягти подальших успіхів, 

один із варіантів – поєднання Донбасу з Кримським півостровом. Аналітик зазначає, 

що таким чином, Росія хоче повністю підпорядкувати Азовське море російському 

пануванню, що сприятиме безпеці контрольованого Росією Криму. 

*** 

Kułeba: Ukraina nigdy nie zaakceptuje tego absurdu, świat również = [Д. Кулеба: 

Україна ніколи не змириться з цим абсурдом, як і світ] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0222/c31519-9961350.html
https://www.abc.es/historia/abci-terror-rojo-lenin-absurdas-mentiras-historicas-putin-justifica-invasion-ucrania-202202230222_noticia.html
https://www.abc.es/historia/abci-terror-rojo-lenin-absurdas-mentiras-historicas-putin-justifica-invasion-ucrania-202202230222_noticia.html
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/a-new-phase-in-the-ukrainian-crisis
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23.02. – Режим доступу : https://dorzeczy.pl/opinie/266698/kuleba-swiat-na-krawedzi-

najwiekszej-katastrofy-od-ii-wojny-swiatowej.html. 

За словами глави МЗС України Д. Кулеби, сказанами після зустрічі з 

держсекретарем США Ентоні Блінкеном, російська агресія поставила світ на межу 

найгіршої катастрофи з часів Другої світової війни. Д. Кулеба наголосив, що країна 

знаходиться в критичній точці, коли йдеться про міжнародний мир і безпеку в Європі. 

Посилаючись на визнання президентом Росії Володимиром Путіним незалежності 

двох сепаратистських республік, Д. Кулеба заявив, що «Україна ніколи не змириться з 

цим абсурдом і світ теж цього не зробить». 

*** 

Oppenheimer, Andrés. ¿Una nueva Guerra Fría en la región? = [Нова холодна війна 

в регіоні?] / A. Oppenheimer // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 23.02. – Режим доступу : 

https://www.lanacion.com.ar/opinion/una-nueva-guerra-fria-en-la-region-nid23022022/. 

Автор статті наголошує, що є ризик, що нова холодна війна через конфлікт між 

Росією та Україною пошириться на Латинську Америку і посилить політичні 

розбіжності в регіоні. Він зазначає, що є ознаки того, що це вже відбувається, адже 

останніми тижнями Росія відкрито намагалася розширити свій вплив у регіоні, 

оскільки напруженість у відносинах із США через Україну зросла. Президент Росії В. 

Путін нещодавно привітав президентів Бразилії та Аргентини в Москві, припустивши, 

що він збільшить військову допомогу Венесуелі, Нікарагуа та Кубі. Віц-прем’єр-

міністр Росії Ю. Борисов відвідав Венесуелу і пообіцяв поглибити двосторонні 

зв’язки. Венесуельський диктатор Н. Мадуро заявив, що вони розробили плани 

«потужної військової співпраці» з Росією. Автор наголошує, що якщо в Україні 

почнеться повномасштабна війна, є велика ймовірність того, що Росія продовжить 

збільшувати свою військову присутність в Латинській Америці, щоб сказати 

Вашингтону: «Якщо ви потрапите в моє сусідство, я потраплю у ваше». 

*** 

Ukraine Russia: President Zelensky agrees to peace talks with Russia = [Президент 

В. Зеленський погоджується на мирні переговори з Росією] // Herald Sun. – Melbourne, 

2022. – 28.02. – Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/world/ukraine-russia-

live-updates-active-street-fighting-in-kyiv/news-story/5c3f7f40949380ef413b4e5afe165148. 

Українська делегація проведе мирні переговори з російським агресором, що 

вселяє надію на прорив для припинення вторгнення. Україна заявила, що проведе 

переговори з Росією на кордоні з Білоруссю. Обнадійливі новини з’явилися після 

того, як під Києвом пролунали великі вибухи, коли російські війська почали новий 

обстріл столиці України. 

УКРАЇНСЬКО-СЕРБСЬКІ ВІДНОСИНИ 

Мора ли Србија да бира страну у украјинском конфликту = [Чи має Сербія 

обирати сторону в українському конфлікті?] // Политика. – Belgrad, 2022. – 19.02. – 

Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/499955/Mora-li-Srbija-da-bira-stranu-u-

ukrajinskom-konfliktu. 

Президент Сербії А. Вучич заявив, що «визнання Криму означало б також 

визнання Косово», а Сербія «вистрілила б собі в ногу» санкціями проти Росії. Сербія 

https://dorzeczy.pl/opinie/266698/kuleba-swiat-na-krawedzi-najwiekszej-katastrofy-od-ii-wojny-swiatowej.html
https://dorzeczy.pl/opinie/266698/kuleba-swiat-na-krawedzi-najwiekszej-katastrofy-od-ii-wojny-swiatowej.html
https://www.lanacion.com.ar/opinion/una-nueva-guerra-fria-en-la-region-nid23022022/
https://www.heraldsun.com.au/news/world/ukraine-russia-live-updates-active-street-fighting-in-kyiv/news-story/5c3f7f40949380ef413b4e5afe165148
https://www.heraldsun.com.au/news/world/ukraine-russia-live-updates-active-street-fighting-in-kyiv/news-story/5c3f7f40949380ef413b4e5afe165148
https://www.politika.rs/scc/clanak/499955/Mora-li-Srbija-da-bira-stranu-u-ukrajinskom-konfliktu
https://www.politika.rs/scc/clanak/499955/Mora-li-Srbija-da-bira-stranu-u-ukrajinskom-konfliktu
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зараз прагне врегулювати кризу між Україною та Росією дипломатичним шляхом. На 

це також вказує МЗС у нещодавній заяві, в якій зазначається, що можливий конфлікт 

негативно вплине на зовнішню політику Белграда, «маючи на увазі, що це два 

дружніх і братніх слов’янських народу». Міністерство закордонних справ також 

заявило, що Сербія не є частиною конфлікту між Росією та Україною. 

*** 

Осудићу Русију кад Зеленски осуди НАТО агресију на Србију = [Я засуджу Росію, 

коли Зеленський засудить агресію НАТО проти Сербії] // Политика. – Belgrad, 2022. – 

22.02. – Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/500190/Osudicu-Rusiju-kad-

Zelenski-osudi-NATO-agresiju-na-Srbiju. 

Президент Сербії А. Вучич заявив у Монако, що засудить визнання 

незалежності сепаратистських регіонів на сході України, коли президент цієї країни 

В. Зеленський засудить по телебаченню агресію НАТО проти Сербії у 1999 р. Про це 

він заявив, реагуючи на заяву експосла України у Сербії А. Александровича про те, 

що Україна та український народ очікують від Сербії засудження кроку Росії щодо 

визнання незалежності Донбасу. 

УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ  

Turkey, Ukraine due to ink free trade deal as Erdoğan heads to Kyiv = [Туреччина та 

Україна мають намір підписати угоду про вільну торгівлю] // Daily Sabah. – Istanbul, 

2022. – 01.02. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/business/economy/turkey-

ukraine-due-to-ink-free-trade-deal-as-erdogan-heads-to-kyiv. 

Президент України В. Зеленський заявив, що Анкара та Київ мають намір 

підписати довгоочікувану угоду про вільну торгівлю. Візит Р. Т. Ердогана 

розглядається в ділових колах як підготовка до переговорів про подальшу співпрацю 

та зусилля щодо збільшення обсягу двосторонньої торгівлі, який виріс на 67 % 

порівняно з аналогічним періодом 2021 р. і склав близько 7,42 млрд дол. 

*** 

Büyükelçi Bodnar: Türk şirketlerini Ukrayna’da aktif şekilde rol almaya davet 

ediyoruz = [Посол В. Боднар: Ми запрошуємо турецькі компанії прийняти активну роль 

в бізнесі в Україні] // Star. – Istanbul, 2022. – 02.02. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/ekonomi/buyukelci-bodnar-turk-sirketlerini-ukraynada-aktif-

sekilde-rol-almaya-davet-ediyoruz-haber-1687261/. 

Посол України в Анкарі В. Боднар заявив, що товарообіг між його країною та 

Туреччиною збільшився, і запросив турецькі компанії відігравати активну роль в 

Україні. Він також дав оцінки візиту президента Р. Т. Ердогана до Києва та відносин 

між Туреччиною та Україною. 

*** 

Замікула, Микола. Загроза великої війни. Навіщо Ердоганові зустріч 

Зеленського й Путіна? / М. Замікула // Час і Події. – Чикаго, 2022. – 02.02. – Режим 

доступу : https://www.chasipodii.net/article/27616/. 

Власні інтереси диктують Туреччині шукати шляхи для деескалації російсько-

українського конфлікту. Президент Туреччини Р. Т. Ердоган заявив, що готовий 

виступити посередником між Україною та Росіє в конфлікті: з першим він планує 

https://www.politika.rs/scc/clanak/500190/Osudicu-Rusiju-kad-Zelenski-osudi-NATO-agresiju-na-Srbiju
https://www.politika.rs/scc/clanak/500190/Osudicu-Rusiju-kad-Zelenski-osudi-NATO-agresiju-na-Srbiju
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkey-ukraine-due-to-ink-free-trade-deal-as-erdogan-heads-to-kyiv
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkey-ukraine-due-to-ink-free-trade-deal-as-erdogan-heads-to-kyiv
https://www.star.com.tr/ekonomi/buyukelci-bodnar-turk-sirketlerini-ukraynada-aktif-sekilde-rol-almaya-davet-ediyoruz-haber-1687261/
https://www.star.com.tr/ekonomi/buyukelci-bodnar-turk-sirketlerini-ukraynada-aktif-sekilde-rol-almaya-davet-ediyoruz-haber-1687261/
https://www.chasipodii.net/article/27616/
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зустрітися під час візиту в Україну на початку лютого, з другим – готовий провести 

телефонну розмову або ж відвідати Москву для обговорення української 

проблематики. Раніше прессекретар турецького президента говорив про можливу 

зустріч В. Зеленського і В. Путіна в Туреччині. 

*** 

Turkey, Ukraine ink FTA deal, agree on battle-tested drone production = [Туреччина 

та Україна підписали угоду про вільну торгівлю та домовилися про виробництво 

безпілотників] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 03.02. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/business/economy/turkey-ukraine-ink-fta-deal-agree-on-battle-

tested-drone-production. 

Анкара та Київ підписали довгоочікувану угоду про вільну торгівлю, яку їхні 

лідери назвали історичною, а також підписали нову угоду, спрямовану на розширення 

виробництва безпілотників в Україні. Під час візиту президента Р. Т. Ердогана до 

України було підписано вісім угод. 

*** 

Ukraine hails Turkey’s offer to mediate in Kyiv-Moscow standoff = [Україна вітає 

пропозицію Туреччини виступити посередником у конфлікті між Києвом та Москвою] 

// Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 03.02. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/ukraine-hails-turkeys-offer-to-mediate-in-

kyiv-moscow-standoff. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган підтвердив готовність Туреччини 

виступити посередником у протистоянні України з Росією, пропозицію, яку вітав 

його український колега В. Зеленський, пообіцявши зробити все можливе, щоб 

досягти мирної угоди в кризі. 

*** 

AnadolijaZelenski dočekao Erdoana uz najviše državne počasti = [Зеленський зустрів 

Ердогана з найвищими державними почестями] / E. Ć. Anadolija // Dnevni avaz. – 

Sarajevo, 2022. – 03.02. – Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/714489/zelenski-

docekao-erdoana-uz-najvise-drzavne-pocasti. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган прибув з офіційним візитом до України, де 

візьме участь у десятому засіданні Стратегічної ради Туреччина-Україна. На зустрічі 

обговорюватимуться відносини між Туреччиною та Україною на рівні стратегічного 

партнерства, можливості подальшого зміцнення співпраці між двома країнами, а 

також обмін думками з регіональних та міжнародних питань. 

*** 

Петров, Ангел. Русия осъди изпращането на военни от САЩ, Ердоган отива при 

Зеленски и се готви да приеме Путин = [Росія засуджує введення американських військ, 

Р. Т. Ердоган їде до В. Зеленського і готується прийняти В. Путіна] / А. Петров // 

Дневник. – Sofia, 2022. – 03.02. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/03/4308836_rusiia_osudi_izprashtaneto_na_voenni_ot_

sasht_erdogan/. 

До України прибуває президент Туреччини Р. Т. Ердоган, що є частиною 

дипломатичних зусиль щодо вирішення проблеми з Росією. За словами Р. Т. 

https://www.dailysabah.com/business/economy/turkey-ukraine-ink-fta-deal-agree-on-battle-tested-drone-production
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkey-ukraine-ink-fta-deal-agree-on-battle-tested-drone-production
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/ukraine-hails-turkeys-offer-to-mediate-in-kyiv-moscow-standoff
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/ukraine-hails-turkeys-offer-to-mediate-in-kyiv-moscow-standoff
https://avaz.ba/globus/svijet/714489/zelenski-docekao-erdoana-uz-najvise-drzavne-pocasti
https://avaz.ba/globus/svijet/714489/zelenski-docekao-erdoana-uz-najvise-drzavne-pocasti
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/03/4308836_rusiia_osudi_izprashtaneto_na_voenni_ot_sasht_erdogan/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/03/4308836_rusiia_osudi_izprashtaneto_na_voenni_ot_sasht_erdogan/
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Ердогана, який намагається збалансувати дружбу з Україною та тісне співробітництво 

з Росією, вторгнення Росії в Україну не є «реалістичним сценарієм». Турецький лідер 

хоче запобігти ескалації, яка загрожує безпеці Туреччини в Чорноморському басейні. 

*** 

AnadolijaErdoan u Kijevu: Turska je spremna da bude domaćin sastanka čelnika 

Rusije i Ukrajine = [Ердоган у Києві: Туреччина готова провести зустріч лідерів Росії та 

України] / E. Ć. Anadolija // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 04.02. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/714549/erdoan-u-kijevu-turska-je-spremna-da-bude-domacin-

sastanka-celnika-rusije-i-ukrajine. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган на пресконференції після зустрічі з 

Президентом України В. Зеленським зазначив, що Турецька Республіка продовжує 

підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, включаючи Крим. Р. Т. 

Ердоган заявив про зміцнення економічного та торговельного співробітництва між 

двома країнами. 

*** 

Ukrayna’dan Türkiye açıklaması = [Заява України та Туреччини] // Star. – Istanbul, 

2022. – 04.02. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/ukraynadan-turkiye-

aciklamasi-haber-1687873/. 

Міністр закордонних справ України Д. Кулеба заявив, що підписані угоди з 

Туреччиною є доказом того, що незважаючи на всі залякування, друзі вірять в 

Україну. Після зустрічі тет-а-тет між президентом Р. Т. Ердоганом та Президентом 

України В. Зеленським було підписано 8 угод, у тому числі договір про вільну 

торгівлю. 

*** 

Duran, Burhanettin. Can Erdoğan and Putin visits become a milestone? = [Чи можуть 

візити Ердогана та Путіна стати важливою віхою?] / B. Duran // Daily Sabah. – Istanbul, 

2022. – 05.02. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/opinion/columns/can-erdogan-

and-putin-visits-become-a-milestone. 

На тлі дебатів про війну в Україні президент Туреччини Р. Т. Ердоган відвідав 

Київ для участі в 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня, яке співпало з 30-

и річчям встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. На думку 

турецького політолога Б. Дурана, якщо українська криза перейде в новий період, візит 

Р. Т. Ердогана до України разом із майбутньою поїздкою В. Путіна до Туреччини 

може ініціювати процес деескалації. 

*** 

США и другие западные страны не содействуют урегулированию украинского 

кризиса – президент Турции = [США та інші західні країни не сприяють врегулюванню 

української кризи – президент Туреччини] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 05.02. – 

Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0205/c31520-9953026.html. 

Після переговорів з Президентом України В. Зеленським, президент Туреччини 

Р. Т. Ердоган запропонував виступити посередником між Україною та Росією, 

заявивши, що ні США, ні інші західні країни не сприяють урегулюванню кризи між 

Росією та Україною. 

https://avaz.ba/globus/svijet/714549/erdoan-u-kijevu-turska-je-spremna-da-bude-domacin-sastanka-celnika-rusije-i-ukrajine
https://avaz.ba/globus/svijet/714549/erdoan-u-kijevu-turska-je-spremna-da-bude-domacin-sastanka-celnika-rusije-i-ukrajine
https://www.star.com.tr/dunya/ukraynadan-turkiye-aciklamasi-haber-1687873/
https://www.star.com.tr/dunya/ukraynadan-turkiye-aciklamasi-haber-1687873/
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/can-erdogan-and-putin-visits-become-a-milestone
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/can-erdogan-and-putin-visits-become-a-milestone
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0205/c31520-9953026.html
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*** 

Петров, Ангел. От изборите до «кучешката колиба» в НАТО: Ердоган зависи от 

кризата с Украйна = [Від виборів до «собачої будки» в НАТО: Ердоган залежить від 

кризи з Україною] / А. Петров // Дневник. – Sofia, 2022. – 06.02. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/06/4309555_ot_izborite_do_kucheshkata_koliba_v_nat

o_kak_erdogan/. 

Україну відвідав президент Туреччини Р. Т. Ердоган. Туреччина має дуже тісні 

й складні економічні зв’язки не тільки з Україною але і з Росією. Президент 

Туреччини запропонував В. Путіна та його українському колезі В. Зеленського 

провести переговори. Його перша пропозиція в січні не отримала бажаної реакції, 

тому під час візиту в Україну цього тижня Р. Т. Ердоган повторив совю пропозицію. 

*** 

Çarpıcı açıklama: Fransa yerine tercih edilen ülke Türkiye oldu = [Яскраве 

пояснення: Туреччина була країною, якій віддали перевагу замість Франції] // Star. – 

Istanbul, 2022. – 12.02. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/politika/carpici-aciklama-

fransa-yerine-tercih-edilen-ulke-turkiye-oldu-haber-1689869/. 

Турецький експерт з питань безпеки та розвідки К. Гючлю зазначив, що 

Туреччина вважається найнадійнішою країною для обох сторін у кризі Росії та 

України. К. Гючлю зазначив, що В. Путін, який дистанціювався від Е. Макрона дав 

меседж «Політично ми далекі від Франції». Кремль оголосив, що оцінює заклик Р. Т. 

Ердогана до посередництва. 

*** 

500 bin askerin hazır olduğunu vurgulayan Bodnar, Türkiye’nin önemine işaret etti! = 

[Наголошуючи, що готові 500 тисяч солдатів, В. Боднар звернув увагу на важливість 

Туреччини!] // Star. – Istanbul, 2022. – 16.02. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/politika/500-bin-askerin-hazir-oldugunu-vurgulayan-bodnar-

turkiyenin-onemine-isaret-etti-haber-1690932/. 

Посол України в Анкарі В. Боднар зробив важливі заяви щодо напруженості, 

яку вони зазнали у відносинах з Росією. Наголосивши, що вони готові до можливої 

війни з Росією за участю 500 тис. солдатів, посол України в Анкарі вказав на 

важливість Туреччини. В. Боднар розповідає, що «Захід усвідомлює небезпеку, але 

для нас дуже цінна позиція Туреччини і особливо її позиція щодо Криму». 

*** 

Turkey working toward peaceful solution for Ukraine crisis: Akar = [Туреччина 

працює над мирним вирішенням української кризи: Акар] // Daily Sabah. – Istanbul, 

2022. – 18.02. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-

working-toward-peaceful-solution-for-ukraine-crisis-akar?gallery_image=undefined#big. 

Міністр оборони Туреччини Х. Акар заявив, що Туреччина продовжує робити 

все можливе для зниження напруженості між Росією та Україною, наголосивши, що 

продовження діалогу та дипломатії є спільною волею. Звертаючись до турецьких 

журналістів після зустрічі країн НАТО у Брюсселі, він зауважив, що Туреччина, як і 

інші країни НАТО, із занепокоєнням стежить за розвитком української кризи. 

*** 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/06/4309555_ot_izborite_do_kucheshkata_koliba_v_nato_kak_erdogan/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/02/06/4309555_ot_izborite_do_kucheshkata_koliba_v_nato_kak_erdogan/
https://www.star.com.tr/politika/carpici-aciklama-fransa-yerine-tercih-edilen-ulke-turkiye-oldu-haber-1689869/
https://www.star.com.tr/politika/carpici-aciklama-fransa-yerine-tercih-edilen-ulke-turkiye-oldu-haber-1689869/
https://www.star.com.tr/politika/500-bin-askerin-hazir-oldugunu-vurgulayan-bodnar-turkiyenin-onemine-isaret-etti-haber-1690932/
https://www.star.com.tr/politika/500-bin-askerin-hazir-oldugunu-vurgulayan-bodnar-turkiyenin-onemine-isaret-etti-haber-1690932/
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-working-toward-peaceful-solution-for-ukraine-crisis-akar?gallery_image=undefined#big
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-working-toward-peaceful-solution-for-ukraine-crisis-akar?gallery_image=undefined#big
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Ukrayna-Rusya gerginliğiyle ilgili Bakan Akar’dan açıklama = [Заява міністра 

Акара щодо напруженості між Україною та Росією ] // Star. – Istanbul, 2022. – 20.02. – 

Режим доступу : https://www.star.com.tr/politika/ukrayna-rusya-gerginligiyle-ilgili-bakan-

akardan-aciklama-haber-1691929/. 

Міністр оборони Туреччини Х. Акар після Мюненської конференції з безпеки 

відповів на запитання журналістів, у тому числі й стосовно кризи навколо України. 

На питання щодо напруженості між Росією та Україною Х. Акар відповів, що 

Туреччина пильно стежить за розвитком подій і ставиться обережно до новин, щоб 

запобігти виникненню 

*** 

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: En güzel cevap Ukrayna’nın NATO’ya 

kabulü ile verilir = [Посол України в Анкарі Боднар: Найкраща відповідь – прийом 

України в НАТО] // Star. – Istanbul, 2022. – 22.02. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/ukraynanin-ankara-buyukelcisi-bodnar-en-guzel-cevap-

ukraynanin-natoya-kabulu-ile-verilir-haber-1692688/. 

Посол України в Анкарі В. Боднар провів пресбрифінг присвячений кризі між 

Україною та Росією. Говорячи про те, що рішення Росії про визнання так званих 

республік є порушенням міжнародного права, В. Боднар зазначив, що розглянуте 

рішення загострило кризу навколо України і означало односторонній вихід із 

Мінських угод. Відповідаючи на запитання, чи є можливість переговорів між двома 

країнами на дипломатичному форумі в Анталії 11-13 березня, посол сказав, що країна 

відкрита для будь-якого формату переговорів, але головне, щоб Кремль «мав 

політичну волю на цю переговорну зустріч, тому що, як відомо, зараз ключ до світу є 

тільки у Путіна». 

УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКІ ВІДНОСИНИ 

Szijjártó Péter: szükség van a párbeszédre, de nincs szükség közvetítésre = [Петер 

Сіярто: потрібен діалог, але не потрібне посередництво] // Nepszava. – Nepszava, 2022. – 

05.02. – Режим доступу : https://www.nepszava.hu/3145568_szijjarto-peter-kozvetites-

parbeszed-oroszorszag-ukrajna-egyesult-allamok-nato-vlagyimir-putyin-joe-biden. 

Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини П. Сіярто назвав становище 

угорської меншини в Україні складною проблемою. Він визнав сумним той факт, що з 

2016 р. права угорської громади постійно порушуються, а використання рідної мови в 

освіті, державних установах, ЗМІ та культурі дедалі більше обмежується. Хоча П. 

Сіярто не бачить жодних позитивних зрушень, він висловив надію, що діалог рано чи 

пізно дасть свої плоди і ситуація зміниться. 

*** 

Szijjártó Péter bejelentette, újra lélegeztetőgépeket adunk Ukrajnának = [Петер 

Сіярто оголосив, що в Україну доставлять ШВЛ] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 21.02. – 

Режим доступу : https://www.nepszava.hu/3147272_szijjarto-peter-lelegeztetogep-ukrajna. 

Глава МЗС Угорщини П. Сіярто сказав, що Угорщина завжди допомагала 

українцям, якщо вони потрапляли в біду або потребували підтримки у боротьбі з 

короновірусом, тому в Україну вкотре доставлять 120 апаратів ШВЛ. Половину ШВЛ 

відправлять до лікарень Закарпаття, а іншу – до закладів по всій Україні. 

https://www.star.com.tr/politika/ukrayna-rusya-gerginligiyle-ilgili-bakan-akardan-aciklama-haber-1691929/
https://www.star.com.tr/politika/ukrayna-rusya-gerginligiyle-ilgili-bakan-akardan-aciklama-haber-1691929/
https://www.star.com.tr/dunya/ukraynanin-ankara-buyukelcisi-bodnar-en-guzel-cevap-ukraynanin-natoya-kabulu-ile-verilir-haber-1692688/
https://www.star.com.tr/dunya/ukraynanin-ankara-buyukelcisi-bodnar-en-guzel-cevap-ukraynanin-natoya-kabulu-ile-verilir-haber-1692688/
https://www.nepszava.hu/3145568_szijjarto-peter-kozvetites-parbeszed-oroszorszag-ukrajna-egyesult-allamok-nato-vlagyimir-putyin-joe-biden
https://www.nepszava.hu/3145568_szijjarto-peter-kozvetites-parbeszed-oroszorszag-ukrajna-egyesult-allamok-nato-vlagyimir-putyin-joe-biden
https://www.nepszava.hu/3147272_szijjarto-peter-lelegeztetogep-ukrajna
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*** 

Benkő Tibor: Kárpátalja irányába is kiterjedhet a háború, ha elfajul a helyzet 

Ukrajnában = [Тибор Бенко: Війна може перекинутися у бік Закарпаття, якщо ситуація 

в Україні погіршиться] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 22.02. – Режим доступу : 

https://www.nepszava.hu/3147418_benko-tibor-honvedelem-oroszorszag-ukrajna-konfliktus-

karpatalja. 

Міністр оборони Угорщини Т. Бенко оголосив, що війська угорської армії 

будуть переміщені до кордону з Україною, щоб реагувати на потенційні гуманітарні 

завдання і підсилити захист країни. За словами міністра, у разі загострення ситуації в 

Україні бойові дії вестимуться не лише у східній частині України, а й у напрямі Києва 

та Закарпаття. Солдати мають бути готові до прибуття біженців на кордон, а також до 

гуманітарних завдань. 

УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗСЬКІ ВІДНОСИНИ 

Ukraiński ekspert: Macron znalazł coś, co mogło zainteresować Moskwę = 

[Український експерт: Е. Макрон знайшов те, що могло б зацікавити Москву] // Do 

Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 08.02. – Режим доступу : 

https://dorzeczy.pl/swiat/261166/macron-moze-zostac-mediatorem-miedzy-rosja-a-

ukraina.html. 

Директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан 

Бортник заявив, що президент Франції Емманюель Макрон може стати посередником 

у конфлікті між Росією та Україною. Президент Франції Е. Макрон прилетів до Києва 

на переговори з Президентом України Володимиром Зеленським. напередодні Е. 

Макрон зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. На думку 

експерта, французький лідер, очевидно, знайшов те, що може зацікавити Москву. 

Український експерт Р. Бортник вважає, що пропозиції Парижа щодо мирного 

вирішення проблеми, які можна назвати «планом Макрона», здаються 

перспективними для Росії, і «тепер все залежатиме від того, як план буде прийнято в 

Києві і чи зможе Франція переконати Україну піти цим шляхом». 

*** 

Zełenski do Macrona: Dobrze się bawiłeś z Putinem? = [В. Зеленський до Е. 

Макрона: Добре провели час з Путіним?] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 09.02. – Режим 

доступу : https://dorzeczy.pl/swiat/261433/macron-z-wizyta-u-putina-zelenski-nie-szczedzil-

mu-zlosliwosci.html. 

Під час спільної пресконференції президентів Франції та України сталася 

сутичка між політиками. Президент України Володимир Зеленський дорікнув 

президенту Франції Емманюелю Макрону за його останній візит до Москви, де він 

зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час пресконференції 

лідер Російської Федерації заявив, що пропозиції французького президента щодо 

безпеки в Європі здаються реальними. Того ж дня Е. Макрон мав прибути до Києва, 

але В. Путін зумів переконати його залишитися на ніч у Москві. Коли наступного дня 

президент Франції нарешті прибув в Україну, В. Зеленський зробив йому догану за 

цю ситуацію. Президент України наголосив, що не довіряє словам В. Путіна і очікує 

чітких рішень, а не декларацій. Водночас він подякував Франції за підтримку 

України. 

https://www.nepszava.hu/3147418_benko-tibor-honvedelem-oroszorszag-ukrajna-konfliktus-karpatalja
https://www.nepszava.hu/3147418_benko-tibor-honvedelem-oroszorszag-ukrajna-konfliktus-karpatalja
https://dorzeczy.pl/swiat/261166/macron-moze-zostac-mediatorem-miedzy-rosja-a-ukraina.html
https://dorzeczy.pl/swiat/261166/macron-moze-zostac-mediatorem-miedzy-rosja-a-ukraina.html
https://dorzeczy.pl/swiat/261433/macron-z-wizyta-u-putina-zelenski-nie-szczedzil-mu-zlosliwosci.html
https://dorzeczy.pl/swiat/261433/macron-z-wizyta-u-putina-zelenski-nie-szczedzil-mu-zlosliwosci.html
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*** 

В. Зеленский и Э. Макрон обсудили сотрудничество Украины и Франции в сфере 

безопасности = [В. Зеленський та Е. Макрон обговорили співпрацю України та Франції 

у сфері безпеки] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 09.02. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0209/c31519-9955299.html. 

Президент України В. Зеленський провів у Києві зустріч зі своїм французьким 

колегою Е. Макроном. В. Зеленський вказав на особливе значення партнерства 

України та Франції у сфері безпеки, яке визначається тим, що дві країни мають 

спільне бачення актуальних загроз та викликів для України, Європи та світу загалом. 

Глава української держави нагадав, що Франція також відіграє важливу роль у 

«нормандському форматі» і подякував Парижу та особисто Е. Макрону за всі зусилля, 

спрямовані на досягнення миру в Україні. 

*** 

Lasserre, Isabelle. L’Ukraine recherche désespérément des alliés = [Україна 

відчайдушно шукає союзників] / І. Lasserre // Le Figaro. – Paris, 2022. – 17.02. – Режим 

доступу : https://www.lefigaro.fr/international/l-ukraine-recherche-desesperement-des-allies-

20211117. 

У Парижі справді вважають, що до Києва важко потрапити, не пройшовши 

через Кремль, щоб не образити В. Путіна. За словами українского висококопосадовця, 

«Париж пов’язав дві поїздки – Київ і Москву, тобто Єлисейський палац дивиться на 

Україну лише крізь російську призму. Чиновник підкреслив, поки Франція ставить 

Україну в центр своїх відносин з Росією, «справи не рухатимуться вперед». 

УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКІ ВІДНОСИНИ 

Bartoníček, Radek. Zemana vítali poslanci s ukrajinskou stužkou. Nemohlo mu to 

vadit, říká Adamová = [Депутати зустріли Земана з українськими стрічками. Він не міг 

заперечувати, каже Адамова ] / R. Bartoníček // Aktualne.cz. – Praha, 2022. – 18.02. – 

Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/domaci/prezidenta-zemana-vitali-poslanci-s-

ukrajinskou-stuzkou/r~5abc338c90a011ecb5bd0cc47ab5f122/. 

Коли президент Чехії М. Земан прибув до палати депутатів, щоб розглянути 

питання державного бюджету, на депутах коаліції були прикріплені стрічки з 

українськими кольорами. Голова нижньої палати М. П. Адамова висунула цю ідею, 

щоб депутати наочно показали свою позицію президенту, який неодноразово 

критикував те, що відбувалося в Україні в минулому і неодноразово ставав на бік 

Росії. М. Земан ні з ким з депутатів не вступав у розмову на тему Росії чи України. 

*** 

Vstup ruské armády do Donbasu zvyšuje riziko válečného konfliktu, řekl Zeman = [За 

словами Земана, введення російської армії на Донбас підвищує ризик військового 

конфлікту ] // Aktualne.cz. – Praha, 2022. – 22.02. – Режим доступу : 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vstup-ruske-armady-do-donbasu-zvysuje-riziko-valecneho-

konfl/r~3799284493c311eca06bac1f6b220ee8/. 

Президент Чехії М. Земан заявив, що введення російських військ на територію 

самопроголошених ДНР та ЛНР «збільшує ризик військового конфлікту і, навпаки, 

зменшує шанси на дипломатичне вирішення». Раніше він висловив переконання, що 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0209/c31519-9955299.html
https://www.lefigaro.fr/international/l-ukraine-recherche-desesperement-des-allies-20211117
https://www.lefigaro.fr/international/l-ukraine-recherche-desesperement-des-allies-20211117
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/prezidenta-zemana-vitali-poslanci-s-ukrajinskou-stuzkou/r~5abc338c90a011ecb5bd0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/prezidenta-zemana-vitali-poslanci-s-ukrajinskou-stuzkou/r~5abc338c90a011ecb5bd0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vstup-ruske-armady-do-donbasu-zvysuje-riziko-valecneho-konfl/r~3799284493c311eca06bac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vstup-ruske-armady-do-donbasu-zvysuje-riziko-valecneho-konfl/r~3799284493c311eca06bac1f6b220ee8/
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Росія не ризикне збройним конфліктом із сусідньою країною. Чеська дипломатія та 

представники чеського уряду, включаючи прем’єр-міністра П. Фіала, засудили 

рішення Росії визнати території, контрольовані проросійськими сепаратистами. Як і 

союзники Чехії в ЄС чи НАТО, уряд країни вважає поведінку Кремля актом агресії та 

порушенням міжнародного права. 

*** 

Bartoníček, Radek. Nejsem proti Rusům, ale proti agresi Putina. Snížíme závislost na 

Rusku, říká Fiala = [Я не проти росіян, а проти агресії Путіна. Ми зменшимо нашу 

залежність від Росії, каже Фіала ] / R. Bartoníček // Aktualne.cz. – Praha, 2022. – 22.02. – 

Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rozhovor-s-

fialou/r~f73a840493d711ec9136ac1f6b220ee8/. 

Прем’єр-міністр Чехії П. Фіала на засіданні Палати депутатів різко 

розкритикував політику Росії щодо України. Він вважає важливим зменшити 

енергетичну залежність від Росії і важливо, що ЄС останнім часом робить ряд кроків 

для зменшення цієї залежності. За його словами,Чехія надала Україні допомогу у 

вигляді боєприпасів, надає гуманітарну допомогу, а також Чехія готова прийняти 

біженців з України. Прем’єр вважає, що Чехія повинна ввести санкції проти Росії і 

загалом має бути сильна та об’єднана відповідь на агресію з боку Росії. 

УКРАЇНСЬКО-ЯПОНСЬКІ ВІДНОСИНИ 

Kishida to call Ukraine leader over Russian invasion fears = [Кісіда зателефонує 

лідеру України через побоювання російського вторгнення] // The Toronto Star. – 

Toronto, 2022. – 15.02. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/politics/japan-

pm-to-call-ukraine-leader-over-invasion-fears. 

Прем’єр-міністр Японії Ф. Кісіда поговорить з Президентом України 

В. Зеленським, оскільки країна висловила занепокоєння ризиком російського 

вторгнення. Ф. Кісіда заявив, що Японія спостерігає за ситуацією, тісно координуючи 

свої дії з країнами G7, щоб належним чином реагувати на будь-які події. 

*** 

Japan ramps up diplomacy to help ease Ukraine-Russia tensions = [Японія нарощує 

дипломатичні зусилля, щоб допомогти послабити напруженість у відносинах між 

Україною та Росією] // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 16.02. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/update4-japan-ramps-up-diplomacy-to-help-ease-

ukraine-russia-tensions. 

Прем’єр-міністр Ф. Кісіда Японії поговорив по телефону з Президентом 

України В. Зеленським, щоб підкреслити підтримку Японією суверенітету та 

територіальної цілісності України. Назвавши Україну важливим партнером, який 

поділяє основні цінності такі, як свобода та демократія, Ф. Кісіда наголосив, що 

Японія готова надати кредити на суму понад 100 млн дол., щоб допомогти країні 

відповідно до прохання уряду країни. 

*** 

Kishida to join virtual G7 summit over Ukraine crisis = [Кісіда візьме участь у 

віртуальному саміті G7 щодо розрядки української кризи] // Japan Today. – Tokyo, 2022. 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rozhovor-s-fialou/r~f73a840493d711ec9136ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rozhovor-s-fialou/r~f73a840493d711ec9136ac1f6b220ee8/
https://japantoday.com/category/politics/japan-pm-to-call-ukraine-leader-over-invasion-fears
https://japantoday.com/category/politics/japan-pm-to-call-ukraine-leader-over-invasion-fears
https://japantoday.com/category/politics/update4-japan-ramps-up-diplomacy-to-help-ease-ukraine-russia-tensions
https://japantoday.com/category/politics/update4-japan-ramps-up-diplomacy-to-help-ease-ukraine-russia-tensions
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– 22.02. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/politics/japan’s-kishida-to-join-

virtual-g-7-summit-over-ukraine-crisis. 

Прем’єр-міністр Японії Ф. Кісіда приєднається до віртуальної зустрічі 

«Великої сімки» промислово розвинених країн, щоб розрядити напруженість навколо 

України, яка перебуває під загрозою можливого вторгнення Росії. Головний секретар 

кабінету міністрів Х. Мацуно на пресконференції сказав, що уряд закликає японських 

громадян, які перебувають в Україні, евакуюватися, в рамках плану евакуації вже 

зафрахтований літак поблизу України. 

*** 

Japan condemns Russia’s move as violation of Ukraine sovereignty = [Японія 

засуджує дії Росії як порушення суверенітету України] // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 

22.02. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/politics/Japan-condemns-Russia’s-

move-as-violation-of-Ukraine-sovereignty. 

Прем’єр-міністр Японії Ф. Кісіда засудив визнання Росією незалежності двох 

проросійських сепаратистських регіонів на сході України як порушення 

національного суверенітету, а також міжнародного права та попередньої мирної 

угоди. Міністр закордонних справ Й. Хаясі заявив на пресконференції, що Токіо 

працюватиме з міжнародною спільнотою, включаючи країни Великої сімки, щоб 

організувати жорстку відповідь Росії, включаючи санкції. 

 

https://japantoday.com/category/politics/japan's-kishida-to-join-virtual-g-7-summit-over-ukraine-crisis
https://japantoday.com/category/politics/japan's-kishida-to-join-virtual-g-7-summit-over-ukraine-crisis
https://japantoday.com/category/politics/Japan-condemns-Russia's-move-as-violation-of-Ukraine-sovereignty
https://japantoday.com/category/politics/Japan-condemns-Russia's-move-as-violation-of-Ukraine-sovereignty
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ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гомін України 

Суспільно-політичний тижневик 

української діаспори в Канаді. Орган Ліги 

Визволення України в Торонто. Від 

перших чисел позиціонований як 

національно-державницький. Прагне 

інформувати своїх читачів про останні 

новини в Україні та реакцію Канади на 

події в Українській державі. Тижневик 

виходить українською і англійською 
мовами. Головний офіс – Торонто. 

Вебсайт: 

http://www.homin.ca/index.php/lang/ua. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Жэньминь жибао 

Китайська щоденна газета, одне з 

провідних видань у світі та найвпливовіша 

газета в Китаї, що виходить китайською, 

російською, англійською, японською, 

французькою, іспанською, арабською, 

монгольською, тибетською, уйгурською, 

казахською, корейською, носу та 

чжуанською мовами. Офіційне видання 

Центрального комітету Комуністичної 

партії Китаю. Головний офіс – Пекін. 

Вебсайт: http://en.people.cn/. 

 

 

 

 

 

Міст 

Суспільно-політичний тижневик 

української діаспори в Канаді. Видання 

публікує як новини України, так і світу, а 
також багато подій, які відбуваються в 

діаспорі. Видання виходить українською 

мовою. Головний офіс – Торонто. Вебсайт: 

https://meest-online.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политика 

Сербська щоденна газета, що є 

найстарішим виданням, яка досі 

знаходиться в обігу на Балканах, і 

вважається одним з найавторитетніших в 

Сербії. Це не лише інформаційне джерело, 

а й частина історії країни, свідок зміни 

епох та політичних режимів, представник її 

національних культурних інститутів та 

школи місцевої журналістики. Газета 

видається як кирилично сербською мовою, 
так і на латиниці. Головний офіс – Белград. 

Вебсайт: https://www.politika.rs/. 

 

  

http://www.homin.ca/index.php/lang/ua
http://en.people.cn/
https://meest-online.com/
https://www.politika.rs/
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Українське 

Слово 

Суспільно-політичний тижневик 

української діаспори в США, головний 

гравець на українському медіа-ринку. 

Газета висвітлює життя українців як у 

Північній Америці та в діаспорі, так і в 

Україні. Видання виходить українською та 

англійською мовами. Головний офіс – 

Чикаго. Вебсайт: https://www.ukrslovo.net/. 

 

 

 

 

 

 

 

Факти 

Болгарська щоденна інтернет-газета, яка 
основними принципами своєї діяльності 

проголошує представлення фактів такими, 

якими вони є у висвітленні болгарських та 

зарубіжних новин, публікує також думки 

експертів. Газета виходить болгарською 

мовою. Головний офіс – Софія. Вебсайт: 

https://fakti.bg/. 

 

 

 

 

 

 

 

Час і Події 

Щотижнева незалежна україномовна газета 

США. Газета приділяє чималу увагу не 

тільки українським, а й 

внутрішньоамериканським подіям. 

Видання виходить українською та 

англійською мовами. Головний офіс – 

Чикаго. Вебсайт: 

https://www.chasipodii.net/. 

 

 

 

 

 

 

 

АВС 

Іспанська щоденна газета, одна з трьох 

найбільш читаних у країні. На сьогодні є 
головним рупором консервативних сил 

Іспанії. У своїх статтях та коментарях 

газета засуджує прагнення окремих 

регіонів країни до незалежності. Видання 

публікує статті іспанською мовою. 

Головний офіс – Мадрід. Вебсайт: 

https://www.abc.es/ 

 

 

 

 

 

Aktuálně.cz 

Чеська щоденна інтернет-газета, яка в 

даний час однією з найуспішніших в країні. 

Редакція публікує інформацію про 

внутрішні та зарубіжні події, економіку, 

культура, спорт та ін. Видання виходить 

чеською мовою Головний офіс – Прага. 

Вебсайт: https://zpravy.aktualne.cz/. 

 

  

 

 

Аvvenire 

Італійська щоденна газета, яка належить 

Італійській єпископальній конференції, 

проте вважається незалежною від 
церковної ієрархії. Газета висвітлює події в 

країні та світі, коментує найрезонансніші 

новини. Видання виходить італійською 

мовою. Головний офіс – Мілан. Вебсайт: 

https://www.avvenire.it/. 

https://www.ukrslovo.net/
https://fakti.bg/
https://www.chasipodii.net/
https://www.abc.es/
https://zpravy.aktualne.cz/
https://www.avvenire.it/
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Correio da Manhã 

Португальська щоденна найтиражованіша 

газета. Видання фокусується в основному 

на подіях, що привертають увагу світової 

спільноти і має популістську позицію. 

Газета публікує матеріали португальською 

мовою. Головний офіс – Ліссабон. Вебсайт: 

https://www.cmjornal.pt/. 

 

 

 

 

 

 

Daily Sabah 

Турецька щоденна проурядова газета. Daily 

Sabah часто називають пропагандистським 

виданням турецького уряду та правлячої 

Партії справедливості та розвитку (ПСР). 

Газета доступна англійською та арабською 

мовами. Головний офіс – Стамбул. 

Вебсайт: ttps://www.dailysabah.com/. 

 

 

 

 

 

DenikN 

Чеська щоденна газета із загальною 

спрямованістю на підтримку ліберальної 

демократії та союзу Чехії з країнами з 

рівними цінностями. Газета видається 
чеською мовою. Головний офіс – Прага. 

Вебсайт: https://denikn.cz/. 

 

 

 

 

 

 

Die Presse 

Австрійська ліберальна газета, яка 
виходить щодня (крім неділі). Газета 

висвітлює питання внутрішньої та 

зовнішньої політики, економіки, спорту та 

ін. Газета доступна німецькою мовою. 

Головний офіс – Відень. Вебсайт: 

https://www.diepresse.com/. 

 

 

 

 

 

 

Dnevni avaz 

Найвпливовіша і найпопулярніша щоденна 

газета в Боснії та Герцеговині. Видання має 

відносну пробоснійську позицію 

(правоцентристська). Видання публікує 

матеріали боснійською мовою. Головний 

офіс – Сараєво. Вебсайт: https://avaz.ba/. 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

Болгарська ділова газета, яка видається з 

понеділка по п'ятницю. Газета пропонує 

огляд головних світових новин. Видання 

публікує матеріали болгарською та 
англійською мовами. Головний офіс – 

Софія. Вебсайт: https://www.dnevnik.bg/. 
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Do Рrzeczy 

Польський суспільно-політичний 

консервативно-ліберальний тижневик. 

Видання підтримує економічні свободи, 

одночасно поважаючи християнську 

традицію та перевірені часом етичні 

цінності. Видання займає євроскептичну 

позицію та симпатизує консервативній 
партії Право та справедливість (ПіС). 

Тижневик доступний польською мовою. 

Головний офіс – Варшава. Вебсайт: 

https://dorzeczy.pl/. 

 

 

 

 

 

Eesti Päevaleht 

Естонська щоденна газета, яка має третій 

за величиною тираж серед щоденних 

друкованих видань Естонії. Видання 

доступне естонською мовою. Головний 

офіс – Таллін. Вебсайт: https://epl.delfi.ee/. 

 

 

 

 

 

 

El Mundo 

Іспанська щоденна газета, одна з найбільш 

популярних та авторитетних газет Іспанії. 

Газета підтримує ліберальну та 

правоцентристську редакторську політику, 

критикує Соціалістичну партію Іспанії та 

регіональних націоналістів і демонструє 

віддаленість від консервативних 

принципів. Видання виходить іспанською 
мовою. Головний офіс – Мадрід. Вебсайт: 

https://www.elmundo.es/. 

 

 

 

 

 

 

Focus 

Німецький інформаційно-політичний 
тижневий ілюстрований журнал. 

Вважається журналом ліберально-

консервативної спрямованості, 

орієнтований на середній клас німецького 

суспільства. Головний офіс – Берлін. 

Вебсайт: https://www.focus.de/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreign Аffairs 

Американський журнал з тематики 

міжнародних відносин та зовнішньої 

політики США, що виходить шість разів на 

рік. Журнал вважається 

найавторитетнішим у питаннях зовнішньої 

політики США. У журналі в різний час 

друкувалися визначні політичні та 

державні діячі США та багатьох країн 
світу. Мова видання – англійська. 

Головний офіс – Нью-Йорк. Вебсайт: 

https://www.foreignaffairs.com/. 
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Frankfurter 

Аllgemeine 

Німецька міжрегіональна газета, 

найпоширеніша з німецьких газет за 

межами ФРН. Видання має ліберально-

консервативне спрямування. Мова газети – 

німецька. Головний офіс – Франкфурт-на-

Майні. Вебсайт: https://www.faz.net/aktuell/. 

 

 

 

 

 

Herald Sun 

Австралійська найпопулярніша щотижнева 

газета. Видання містить новини, огляди та 

коментарі подій у світі тощо. Газета 

публікує матеріали англійською мовою. 
Головний офіс – Мельбурн. Вебсайт: 

https://www.heraldsun.com.au/. 

 

 

 

 

 

Japan Today 

Японська щоденна інтернет-газета, яка є 
першим і найстарішим англомовним 

виданням Японії. Мова видання – 

англійська. Головний офіс – Токіо. 

Вебсайт: https://japantoday.com/. 

 

 

 

 

 

L’Obs 

Французький щотижневий журнал, який 

позиціонує себе як культурно-політичне 

видання, орієнтація якого належить до 

широкого соціал-демократичного руху. 

Видання публікує матеріали французькою 

мовою. Головний офіс – Париж. Вебсайт: 

https://www.nouvelobs.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

La Nación 

Аргентинська щоденна газета, яка 

вважається одним із найпрестижніших 

видань і має спадкоємність стилю та 

політики протягом її існування. Позиції 

газети традиційно балансують між 

лібералами та консерваторами. Мова 
видання – іспанська. Головний офіс – 

Буенос-Айрес. Вебсайт: 
https://www.lanacion.com.ar/. 
 
 

 

 

 

Le Figaro 

Французька найстаріша щоденна газета, 

яка відображає думку помірно правих 

партій. Видання публікує матеріали 

французькою мовою. Головний офіс – 

Париж. Вебсайт: https://www.lefigaro.fr//. 

 

 

 

 

 

Le Monde 

Французька щоденна вечірня газета 

ліволіберальних поглядів. Видання є 

найбільш популярним серед газет Франції. 

Газета публікує матеріали французькою 
мовою. Головний офіс – Париж. Вебсайт: 

https://www.lemonde.fr/. 
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Lietuvos rytas 

Литовська суспільно-політична щоденна 

загальнонаціональна газета. Висвітлює 

питання економіки, політики, спорту, 

мистецтва, культурного життя у Литві та за 

кордоном. Мова видання – литовська. 

Головний офіс – Вільнюс. Вебсайт: 

https://www.lrytas.lt/. 

 

 

 

 

 

 

Magyar Nemzet 

Угорська щоденна газета, що 

позиціонувала себе як близька до 

нинішнього угорського уряду на чолі з 
Віктором Орбаном. Газета є помірковано 

консервативною, редакційні статті якої 

часто спрямовані проти соціалістичних та 

ліберальних партій. Мова газети – 

угорська. Головний офіс - Будапешт. 

Вебсайт: https://magyarnemzet.hu/. 

 

 

 

 

 

National Review 

Американський консервативний журнал, 

що виходить двічі на місяць і присвячений 

новинам та коментарям з політичних, 

соціальних та культурних питань. Журнал 

зарекомендував себе як провідний голос 

американських правих. Мова видання – 

англійська. Головний офіс – Нью-Йорк. 

Вебсайт: https://www.nationalreview.com/. 

 

 

 

Neatkarīgā Rīta 

Avīze 

Латвійська загальнонаціональна щоденна 

газета, більш відома як мережеве видання. 

Мова газети – латиська. Головний офіс – 

Рига. Вебсайт: https://nra.lv/. 

 

 

 

 

Nepszava 

Угорська щоденна газета, яка є єдиним 
ліберальним, соціал-демократичним 

політичним виданням, що залишилося в 

країні. Мова видання – угорська. Головний 

офіс – Будапешт. Вебсайт: 

https://www.nepszava.hu/. 

 

 

 

 

 

Neues 

Deutschland 

Німецька міжрегіональна щоденна газета, 

цільовою аудиторією якої є переважно 

читачі зі східної її частини. Газета 

позиціонує себе як видання 

соціалістичного спрямування. Мова 

видання – німецька. Головний офіс – 

Берлін. Вебсайт: https://www.nd-aktuell.de/. 

 

 

 

 

 

 

 

Бельгійське щотижневе видання 

американської новинної організації 

Politico, яке висвітлює політичні події в 

Європейському Союзі. Більшість статей 

видання присвячені повсякденній 
діяльності Європейської комісії, 

https://www.lrytas.lt/
https://magyarnemzet.hu/
https://www.nationalreview.com/
https://nra.lv/
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https://www.nd-aktuell.de/


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–28 лютого 2022 р. 
 

158 

 

POLITICO Європейського парламенту, Ради 

Європейського Союзу та взаємодії ЄС у 

внутрішніх та міжнародних справах. 

Журнал публікує статті англійською 

мовою. Головний офіс – Брюссель. 

Вебсайт: https://www.politico.eu/. 

 

 

 

 

Рublico 

Португальська щоденна національна 

газета. Видання відоме як послідовник 

французької школи з великими текстами 

статей різнобічної проблематики. Мова 

видання – португальська. Головний офіс – 

Ліссабон. Вебсайт: https://www.publico.pt/. 

 

 

 

 

 

 

 

Reflex 

Чеський щотижневий журнал, присвячений 

політичним, соціальним та культурним 

темам. Це один з найбільш суперечливих і 

широко читаних суспільно-політичних 

журналів Чеської Республіки. Тижневик 

позиціонує себе як консервативний і 

антилівій. Журнал публікує матеріали 

чеською мовою. Головний офіс – Прага. 

Вебсайт: https://www.reflex.cz/. 

 

 

 

 

Rzeczpospolita 

Одна з найбільших щоденних польських 

газет. Видання має суспільно-політичний 

формат. Політична приналежність – 

ліберально-консервативна. Мова видання – 
польська. Головний офіс – Варшава. 

Вебсайт: https://www.rp.pl/. 

 

 

 

Star 

Турецька щоденна інтернет-газета, яка 

входить до холдингу Star Medya Grubu, що 

належить близьким до правлячої Партії 

справедливості та розвитку Туреччини. 

Мова видання – турецька. Головний офіс – 

Стамбул. Вебсайт: https://www.star.com.tr/. 

 

 

 

 

 

 

The Guardien 

Британська щоденна газета. Видання 
дотримується ліво-центристської 

орієнтації, має попит серед ліберальних 

читацьких кіл Великої Британії і велику 

читацьку аудиторію по всьому світові. 

Мова видання – англійська. Головний офіс 

– Лондон. Вебсайт: 

https://www.theguardian.com/international. 

 

 

 

 

 

 

 

The Independent 

Британське щоденне інтернет-видання (до 

2016 р. щоденна газета). Видання 

ідеологічно близьке до ліберально-

демократичної партії, особливу увагу 

звертає на проблематику прав людини. 

Мова видання – англійська. Головний офіс 
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– Лондон. Вебсайт: 

https://www.independent.co.uk/. 

 

 

 

 

The National 

Interest 

Американський консервативний журнал 

про міжнародну політику, який виходить 

один раз на два місяці. Видання має 

мілітаристську спрямованість. Мова 

видання – англійська. Головний офіс – 

Вашингтон. Вебсайт: 

https://nationalinterest.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

The New York 

Post 

Одна з найстаріших та найвпливовіших 

щоденних газет США, яка висвітлює 

світові новини щодо політики, економіки, 

охорони здоров’я, культури, спорту тощо. 
Видання публікує статті англійською 

мовою. Головний офіс – Нью-Йорк. 

Вебсайт: https://nypost.com/. 

 

 

 

 

The News 

Пакистанська щоденна газета, яка є однією 

з найбільших англомовних газет у 

Пакистані. Закордонне видання видається у 

Лондоні й призначене для пакистанської 

громади Сполученого Королівства. Мова 

газетного видання – англійська. Головний 

офіс – Карачі. Вебсайт: 

https://www.thenews.com.pk/. 

 

 

 

 

The Times of 

Israel 

Ізраїльська щоденна онлайн-газета, що 

висвітлює події в Ізраїлі, на Близькому 

Сході та у всьому єврейському світі. Мова 

видання – англійська. Головний офіс – 

Єрусалим. Вебсайт: 

https://www.timesofisrael.com/. 

 

 

 

 

 

Time 

Аамериканський журнал, що виходить 

двічі на місяць, відомий завдяки 

аналітичним коментарям з важливих 
питань світової та американської політики. 

Журнал публікує матеріали англійською 

мовою. Головний офіс – Нью-Йорк. 

Вебсайт: https://time.com/. 

 

 

 

 

 

Toronto Star 

Канадська щоденна газета, відома своєю 

лівоцентриською та соціал-ліберальною 

спрямованістю. Видання публікує 

матеріали англійською мовою. Головний 

офіс – Торонто. Вебсайт: 

https://www.thestar.com/?redirect=true. 
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