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Проєкт заяви від Комітету/ НДУ  

Війна в Україні продовжується і Росія зазнає не тільки військової поразки, але й 

дипломатичної. За вісім років проти РФ міжнародне співтовариство запровадило 6366 санкцій, 

половину з них – від початку війни. РФ наразі є лідером за кількістю санкційних обмежень 

обігнавши Іран та Сирію та КНДР. Загалом економічні заходи проти Росії запровадили понад 

40 країн.  

 

Ми дякуємо Європі та США за санкції проти агресора. Але цього недостатньо. РФ продовжує 

фінансувати війну та вбивати громадян України. Критично важливим є продовжувати санкції 

та докладати спільні зусилля для припинення ухилення, будь-яких спроб послабити чи обійти 

їх.  

 

Закликаємо наших міжнародних партнерів посилювати санкції та продовжувати політику 

ізоляції росії як країни-агресора. Ми наполягаємо на виході великих компаній з російського 

ринку, припинення будь-яких комерційних проектів та, нарешті, запровадження ембарго на 

російські газ і нафту. 

 

Економічне знищення ворога наближає нашу перемогу. 

 

Окремо звертаємось до країн, які не поспішають запроваджувати санкції - Ізраїль, Грузія, 

Молдова. Війна Путіна торкнеться кожного. 

 

 

The war in Ukraine continues, and Russia suffers a military defeat and a diplomatic one. Over eight 

years, the international community has imposed 6366 sanctions against the Russian Federation, half 

of them since the beginning of the war. The Russian Federation is the leader in the number of 

sanctions restrictions, overtaking Iran, Syria, and the Democratic People's Republic of Korea. In 

general, more than 40 countries have introduced economic measures against Russia. 

 

We welcome Europe and the United States for the sanctions against the aggressor. Nevertheless, this 

is not enough. The Russian Federation continues to finance the war and kill the citizens of Ukraine. 

Therefore, it is critical to continue the sanctions and make a concerted effort to stop evasion, any 

attempt to weaken or circumvent them. 

 

We call on our international partners to strengthen sanctions and continue the policy of isolating 

Russia as an aggressor country. Furthermore, we insist on the withdrawal of large companies from 

the Russian market, the termination of any commercial projects and, finally, the imposition of an 

embargo on Russian gas and oil. 

 

The economic destruction of the enemy brings our victory closer. 

 

Separately, we appeal to countries that are in no hurry to impose sanctions - Israel, Georgia, and 

Moldova. Putin's war will affect everyone. 

 

 

 

 



 

Інформаційні матеріали 

 

1.1. Загальна інформація  

Росія побила світовий рекорд за кількістю 

міжнародних санкцій. Кількість об'єктів, що 

потрапили під різні санкції, перевищила 5 530, і 

вона постійно зростає, повідомляє агентство 

Bloomberg із посиланням на платформу бази даних 

Castellum.AI. Донедавна за кількістю санкційних 

обмежень лідирував Іран — 3 616. Далі з-поміж 

світових «хуліганів» ідуть Сирія з 2 608 санкціями, 

КНДР (2 7 санкцій) і Венесуела (651). 

 

Найбільше санкцій щодо країни-агресора запровадила Швейцарія — 568, ЄС наклав 518 

обмежень, Франція — 512 обмежень, США ввели 243 санкції.1   

 

Агентство S&P оцінює рейтинг Росії на рівні "CCC-". За шкалою S&P це означає "неминучість 

дефолту з невеликою ймовірністю на відновлення".2 

 

За оцінками JPMorgan, пише CNN Business, на кінець 2021 року борг Росії в іноземній валюті 

становив близько $40 млрд. Близько половини цього боргу належало іноземним інвесторам. 

Що буде з російськими виплатами за зовнішнім боргом після 25 травня – відкрите питання. 

Прогнози радше песимістичні. Незважаючи на березневе погашення, рейтингове агентство 

S&P знову знизило кредитний рейтинг РФ до рівня СС, зазначивши, що російський держборг 

залишається вразливим.3 

 

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала закликав до подальших санкцій проти Росії, які зможуть 

зупинити війну в Україні. Про це він написав у Twitter: «Російська армія спустошила 

український Маріуполь. Увесь світ бачить, що Владимир Путін здійснює військові злочини і 

що через його війну гинуть невинні люди. Ми повинні продовжувати домагатися чіткого та 

єдиного підходу до Росії та подальших санкцій, це єдиний спосіб зупинити Путіна»4. 

 

1.2. Пропозиції щодо санкцій 

KSE Institute 5 пропонує п’ять санкцій, які потрібно ввести, щоб зупинити військову машину 

Кремля: 

• Повне відключення російських та білоруських банків від SWIFT 

Поки що з мережі SWIFT були вилучені лише кілька банків. Показово, але у списку відсутні 

основні банки, які обслуговують російські нафтогазові операції, такі як найбільший банк 

країни Сбербанк чи Газпромбанк. Без повної заборони відключені російські банки можуть 

використовувати ті російські банки, які все ще мають доступ до SWIFT, як посередники. 

                                                           

1https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-07/russia-surges-past-iran-to-become-world-s-most-sanctioned-nation 
2 https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/17/684177/  
3https://edition.cnn.com/2022/03/16/investing/russian-debt-payments/index.html?fbclid=IwAR2itEXPRIjW6_bTInnrvvF7-sfbBCCZFrBf-
RyxI-9ziDSQzdNTeXF8xio  
4https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/21/7136353/  
5https://forbes.ua/inside/pyat-sanktsiy-yaki-zupinyat-viyskovu-mashinu-kremlya-analitika-kse-22032022-4914  

https://edition.cnn.com/2022/03/16/investing/russian-debt-payments/index.html?fbclid=IwAR2itEXPRIjW6_bTInnrvvF7-sfbBCCZFrBf-RyxI-9ziDSQzdNTeXF8xio
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-07/russia-surges-past-iran-to-become-world-s-most-sanctioned-nation
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/17/684177/
https://edition.cnn.com/2022/03/16/investing/russian-debt-payments/index.html?fbclid=IwAR2itEXPRIjW6_bTInnrvvF7-sfbBCCZFrBf-RyxI-9ziDSQzdNTeXF8xio
https://edition.cnn.com/2022/03/16/investing/russian-debt-payments/index.html?fbclid=IwAR2itEXPRIjW6_bTInnrvvF7-sfbBCCZFrBf-RyxI-9ziDSQzdNTeXF8xio
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/21/7136353/
https://forbes.ua/inside/pyat-sanktsiy-yaki-zupinyat-viyskovu-mashinu-kremlya-analitika-kse-22032022-4914


 

• Заборона на експорт до Росії критично важливої продукції, яка підтримує військову 

машину Путіна 

Припинення прямого технологічного експорту іноземної продукції, як-от напівпровідників, 

комп’ютерів, лазерів і телекомунікаційного обладнання, має вирішальне значення для 

згортання російських галузей, зокрема, оборонної, аерокосмічної та судноплавної та 

заморожування російських технологічних запасів. 

• Ембарго на експорт енергії повного спектру 

Якщо міжнародне співтовариство серйозно ставиться до покарання Росії за її напад на 

Україну, ключовою санкцією має бути повне ембарго на експорт енергоносіїв.  

Щодня тільки через Босфор Росія транспортує близько 600 тисяч тонн своєї нафти. 600 тисяч 

тонн російської нафти коштують близько $68 млн, що еквівалентно вартості 60 російських 

крилатих ракет «Калібр», які знищують українські міста. 

• Закриття портів  

Після заборон на повітряне сполучення посилення морських обмежень є кроком, який ще 

більше перешкоджатиме комерційним перевезенням Росії. 

• Персональні санкції проти осіб, повʼязаних з Путіним 

Останніми тижнями до списку санкцій було додано цілу низку осіб, але багато з тих, хто мають 

вплив, залишаються недоторканими. 

 

 

 



 

1.3. Країни які ввели санкції проти РФ станом на 22 березня 2022 

 

Країна Введені санкції  

Британія І етап 

Санкції проти 5 банків (банк Росія, «Промсвязьбанк», ІС банк, Генбанк, 

Чорноморський банк реконструкції та розвитку), заборона на в’їзд та 

замороження активів осіб, наближених до В. Путіна. 

ІІ етап 

1. Виключення найбільших російських банків з фінансової системи 

Великобританії – позбавлення доступу до валюти (фунти стерлінгів) та 

клірингових платежів через Лондон. 

2. Повне та негайне заморожування активів банку ВТБ. 

3. Великим російським компаніям і державі буде заборонено залучати 

фінанси або позичати гроші на ринках Великобританії. 

4. Під заморозку активів потраплять ще 100 фізичних та юридичних осіб 

( у т. ч. колишній зять Путіна Кирило Шамалов, віце-президент ВТБ 

Денис Бортніков, керівник «Промсвязьбанку» Петро Фрадков). 

5. Аерофлоту заборонять польоти до Великобританії. 

6. Призупинено дію експортних ліцензій подвійного використання, щоб 

охопити товари, які можна використовувати у військових цілях. 

7. Припинення експорту високотехнологічних товарів та обладнання для 

нафтопереробки. 

8. Ліміт на депозити, які росіяни можуть тримати на банківських 

рахунках Великобританії. 

ІІІ етап 

1. Нафтогазова компанія «ВР» позбувається своєї частки акцій у 19,75% 

у Роснафті; з ради директорів останньої вийшли гендиректор BP 

Бернард Луні та колишній гендиректор Боб Дадлі. 

2. Заблоковано активи російського Фонду прямих інвестицій та 

виконавчого директора фонду Кирила Дмитрієва, міністра оборони 

Білорусі та двох великих авіаційних заводів. 

3. Планує до кінця 2022 року ввести заборону на імпорт нафти з РФ 

(частка попиту 8%). 



 

4. Заборона польотів будь-яких літаків РФ, технологій та їх страхування, 

пов’язаних з РФ. 

Оголошено перелік товарів РФ на суму £900 млн, на які діятиме підвищене 

імпортне мито у 35%; заборона на експорт предметів розкоші до РФ. 

Введено обмеження на понад 370 громадян РФ - пропагандистів та соратників 

кремля – олігархів Михайла Фрідмана, Германа Хана та Петра Авена, 

колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, прем'єр-міністра Михайла 

Мішустіна, міністра оборони Сергія Шойгу, прессекретаря Путіна Дмитра 

Пєскова, речниці МЗС РФ Марії Захарової. 

Регулятор Ofcom відкликав ліцензію на роботу російського каналу новин RT. 

США Заборона інвестування та проведення фінансових операцій представників 

США на території ОРДЛО. Заборона експортно-імпортної діяльності між 

ОРДЛО та США. Вводиться дозвіл на оголошення санкцій приналежним до 

терористичних організацій так званих «Л/ДНР» та блокування їх майна на 

території Штатів.  

І санкційний пакет: 

РФ не може торгувати державними облігаціями, тобто йдеться про 

суверенний борг, блокування «Внешэкономбанк», «Промсвязьбанку» та  

дочірні та судна, що їм належать (як то “Пегас”, “Линда”, “Феско Магадан”). 

Санкції проти Північного потоку-2. 

ІІ санкційний пакет: 

Санкції проти банків, які володіють активами на трильйон доларів та 

відключать банки від фінансової системи, включно з ВТБ, який має 250 млрд 

доларів активів. 

Нью-Йоркська фондова біржа й біржовий майданчик для технічних компаній 

Nasdaq призупинили торги акціями російських компаній; Boeing Co. та Airbus 

припинили постачання запчастин і технічне обслуговування російських 

авіакомпаній. Нафтогазова компанія ExxonMobil (управлінець проєкту 

Сахалін-1) припиняє видобуток нафти і газу в РФ; автомобільна корпорація 

Ford також призупиняє свою діяльність. 



 

Ембарго на імпорт російської нафти, газу, вугілля та енергоносіїв до США (з 

11% світового виробництва нафти РФ, на США припадає 3% імпорту), а також 

на інвестиції юридичним та фізичним особам у енергетичну галузь РФ.  

Заборона на прямий чи опосередкований експорт, реекспорт, продаж або 

постачання зі США доларових банкнот, товарів розкоші до рф. 

Сполучені Штати та інші західні країни мають намір у четвер (24 березня) 

оголосити про нові санкції проти Росії за військове вторгнення в Україну. 

Польща Розроблено план миротворчої місії НАТО в Україні; плани щодо конфіскації 

російського майна; відмова купувати російський газ від 2023; розроблення 

урядового плану «Антипутінський щит» з дерусифікації економіки (відмова 

від російських нафти і газу, протидія інфляції, збереження робочих місць, 

підтримка компаній, які працювали на російському ринку) 

 

Німеччина 

Замороження сертифікації оператора Північного потоку-2. 

Виробник вантажівок Daimler Truck припинив співпрацю (поставку машин, 

укомплектування) для російського КамАЗу. 

BMW закриває завод у Калінінграді та зупиняє експорт до РФ. 

Корпорація SAР (світовий вендор із капіталізацією €177 млрд) припиняє 

ведення бізнесу у РФ та Білорусі. 

Данія Зупинка інвестицій пенсійним фондом AkademikerPension у російські 

облігації (Данія володіє більше 50%) 

ЄС (як 

інститут) 

І пакет“ Більше жодного шопінгу в Мілані, вечірок в Сен-Тропе, діамантів у 
Антверпені. Це перший крок” Ж. Боррель, Верховний представник 
Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки 

Заборона на в'їзд, заморожування активів 27 фізичних та юридичних осіб, 
351 депутата Думи, та обмеження для російських держбанків.  

ІІ пакет  

Заборона на торгівельну діяльність так званих “народних республік”. Санкції 
проти президента РФ В. Путіна та очільника МЗС Росії С. Лаврова. 

ІІІ пакет 



 

Секторальні санкції - обмеження російського уряду у капітало-фінансових 
послугах євроринків. 

IV пакет 

○ повна заборона на будь-які операції з визначеними державними 
підприємствами військово-промислового комплексу РФ; 

○ заборона на імпорт металургійної продукції, що скоротить експортні 
доходи приблизно на $3,3 млрд; 

○ заборона на нові інвестиції в енергетичний сектор РФ, крім цивільної 
ядерної енергетики та імпорту "певних енергетичних продуктів" до 
Євросоюзу; 

○ заборона на експорт товарів розкоші; 
○ розширено перелік фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з 

Кремлем, які потрапили під санкції. 
○ заборона рейтинговим агентствам ЄС присвоювати будь-які рейтинги 

у Росії, що обмежить її доступ до фінансового ринку ЄС. 
 

26 лютого у спільній заяві лідерів Франції, Німеччини, Італії, Великої 

Британії, Канади та США було оголошено наступні кроки: 

✓ Відключення від платіжної системи SWIFT; 

✓ Заборона продажу “золотих паспортів” росіянам (Це згодом також 

зробили Мальта та Португалія); 

✓ Створення трансатлантичної оперативної групи, яка слідкуватиме за 

санкційним процесом. 

Загалом від SWIFTу відключили 7 російських банків - Банк «Открытие», 

«Новикомбанк», «Промсвязьбанк», Банк «Россия», «Совкомбанк», «ВЭБ» и 

ВТБ БАНК. Під дію цих санкційних правил підпадають і юридичні особи. 9 

березня повідомлялося про посилення заходів – під санкції потрапили 

криптоактиви та експорт морських навігаційних технологій у РФ, 

білоруський банківський сектор, 160 осіб зазнали індивідуальних обмежень. 

Японія 

 

 

 

Заборона на експорт до РФ напівпровідників, заморожування активів 

російських банків та призупинення видачі віз деяким російським фізичним 

та юридичним особам. 

Honda зупиняє експортні потужності продукції, а Mazda - комплектуючих 

частин. 

Замороження активів 32 російських та білоруських чиновників та заборона 

на експорт нафтопереробного обладнання. Загалом санкційний список склав 

61 особу. 

Заборона на експорт до РФ та Білорусі 266 товарів та 26 передових 

технологій - напівпровідники, програмне забезпечення. Заборона співпраці з 



 

49 військовими підприємствами РФ та Білорусі, серед яких ті, що 

займаються судно- та літакобудівництвом. 

Канада Перелік санкцій має наступні пункти:  

● Введення обмежень щодо списку визначених депутатів Держдуми 

РФ. 

● Введення заборони на угоди в непідконтрольних уряду Донецькій та 

Луганській областях, що заборонить канадцям брати участь у 

конкретних угодах та діяльності в цих регіонах. 

● Введення нових заборон на прямі та непрямі операції з суверенним 

боргом Росії. 

● Введення санкції проти двох великих російських фінансових установ, 

щоб завадити Росії надалі фінансувати свої агресивні дії. 

Наступним кроком було скасування усіх експортних дозволів РФ (їх 

сумарний підрахунок складає 700 млн дол); закриття портів для російських 

суден; санкції проти 10 топ-менеджерів Роснєфті та Газпрому. Загальна 

чисельність санкційних осіб з 2014 року складає понад 1000 посадовців, 

олігархів та пропагандистів політики РФ. 

Введено мито 35% на російські та білоруські товари. Такий торгівельний 

статус мала раніше лише КНДР. 

Китай Bank of China та ICBC (два найбільші банки Китаю) обмежили угоди на 

купівлю російської сировини (перестали видавати акредитиви покриття угод 

з російськими сировинними експортерами). 

Відмова від постачань авіазапчастин до РФ. 

Норвегія З російського ринку йде енергетична компанія Equinor (нараховує $1,2 млрд 

необоротних активів РФ) 

Південна 

Корея 

Зупинка фінансових операцій з 7 російськийми банками (Сбербанк, ВТБ, 

Промсвязьбанк та ін.), заходи експортного контролю до РФ 

https://biz.liga.net/ua/all/tek/novosti/povernuli-vse-ventili-glavnyy-konkurent-gazproma-uvelichivaet-postavki-gaza-dlya-evropy


 

 

Коаліція країн, що закрили свій повітряний простір для країни агресора включає наступні 

країни: Болгарія, Велика Британії, Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Румунія, 

Словенія, Фінляндія, Чехія, Ірландія, Молдова, Ісландія. Світовий банк зупинив усі програми 

в РФ та Білорусі. Варто зазначити, що з 2014 року не було схвалено жодних нових позик для 

РФ, наразі ж закрито чинні програми6.Литва, Латвія, Естонія, Болгарія висилають російські 

дипломатичні місії з країн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6
 https://www.worldbank.org/en/news/statement/2022/03/02/world-bank-group-statement-on-russia-and-belarus  

Швейцарія Заборона на експорт товарів подвійного призначення, оборонної 

промисловості, нафтової галузі, співпрацю з Центробанком РФ. 

Відключення 7 банків від системи SWIFT. 

Долучилася до IV пакету санкцій ЄС - заборона експорту товарів розкоші до 

РФ. 

Сінгапур Заборона на експорт товарів подвійного використання. 

Австралія З 25 квітня набуває чинності нафтове ембарго російської енерго-продукції. 

Санкціонувала 443 особи РФ та заборонила експорт алюмінієвої руди 

(Австралія забезпечувала близько 20% потреб РФ в алюмінію).  

https://www.worldbank.org/en/news/statement/2022/03/02/world-bank-group-statement-on-russia-and-belarus


 

1.4. Країни, які не ввели санкції проти РФ 

 

Країна  Позиція стосовно Російської Федерації 

Молдова Країна позиціонує себе нейтральною, виходячи з принципу 

конституційного нейтралітету. Міністр закордонних справ і європейської 

інтеграції, Н. Попеску, у своїй заяві підкреслив, що економіка Молдови є 

дуже залежною від Росії, тому Молдова не буде приєднуватися до будь-яких 

санкцій. 

Грузія 24 лютого 2022 р., прем’єр-міністр Грузії приєднався до світової спільноти, 

засудивши військову агресію РФ. Грузинський уряд відмовився від 

впровадження санкцій на РФ але виділив 1 млн. ларі на допомогу Україні. 

Індія  

 

 

 

 

Країна утрималась від голосування в Раді Безпеки ООН, не підтримала 

Західний пакет санкцій і шукала способи продовження торгівлі з Росією, 

обходячи ситуацію виключення РФ з міжнародних фінансових організацій. 

Індія займає «делікатну» позицію у питанні агресії РФ, адже для Індії вона 

є ключовим постачальником енергії та важливим торгівельним партнером.  

Водночас, Індія прагне зберегти свої відносини з США та іншими 

розвинутими країнами Заходу. 

Важливо, що РФ підтримувала Індію у спорах з Пакистаном та Китаєм. 



 

Об’єднані 

Арабські 

Емірати (ОАЕ) 

Як Індія та Китай, ОАЕ утримались від голосування в Раді Безпеки ООН –

щодо засудження дій Росії на території України. Хоча раніше країна 

продемонстрували підтримку України на Генеральній Асамблеї ООН. У 

своїх заявах, лідери ОАЕ не критикували політику РФ напряму, більше 

притримуючись позиції, що засудження політики РФ призведе до 

негативних наслідків та до посилення насилля.  

ОАЕ, як країна Персидського заливу, уникає відкритого осудження 

політики РФ через торгівельні зв’язки та розвинуту співпрацю у сфері 

туризму. Крім того, ОАЕ зацікавлена у порозумінні з сирійським 

керівництвом держави, яке підтримує Росія. Країна не зазнає такого 

суспільного тиску у питанні агресії РФ, як країни Заходу.  

Ізраїль  Країна не здійснила серйозних дій щодо засудження політики РФ стосовно 

України, не ввела санкцій проти РФ але публічно висловлювала критику 

діям РФ. Міністр закордонних справ Ізраїлю визнав політику РФ серйозним 

порушенням норм міжнародного порядку. Водночас, Ізраїль зацікавлений у 

співпраці з РФ в рамках сирійського питання. 

Мексика Країна заявила, що наразі не буде вводити економічні санкції проти РФ, 

зазначивши, що не готова псувати міжнародні відносини з РФ. 

Сербія Країна зацікавлена у вступі до Європейського Союзу, проте утрималась від 

введення санкцій на Росію, посилаючись на те, що РФ підтримала Сербію 

під час питання Косово. Сербія залежна від РФ енергетично, в той час як 

інші країни ЄС тиснуть на неї щодо введення санкцій на Росію. 

Китай Очільники держави публічно не засуджують агресивні дії Росії проти 

України та публічно не підтримують санкцій Західних країн. 

Зокрема, під час голосування за резолюцію із засудженням військової 

агресії Росії проти України на Генеральній асамблеї ООН Китай утримався. 

 

 

 

 



 

1.5.Чому Угорщина не підтримує санкції ЄС та введення ембарго на російські 

енергоносії? 

За правління прем’єр-міністра Віктора Орбана Угорщина вже давно вважається «сірою зоною 

між демократами та автократами»7, а російська агресія стала черговим лакмусовим папірцем 

обраної урядом політики.  

В 2014 році, Угорщина не підтримала посилених економічних санкцій ЄС щодо росії через 

анексію Криму.  

У 2022 році Угорщина була серед держав, що не підтримали санкції проти визнаних путіном 

так званих «незалежних республік» «Л/ДНР», а в період повномасштабного російського 

вторгнення на суверенну територію України в лютому 2022 р. виступає проти введення 

безпольотної зони над Україною, постачання зброї, у тому числі транзитом, та проти санкцій.  

Перебуваючи в енергетичній залежності, Угорщина задовольняє близько 70% своїх газових 

потреб через російську індустрію8. А з 2021 року купує російський газ в обхід України, 

заключивши договір на 15 років9 з РФ, можливість перегляду якого настане лише через 10 

років. Тож подальші координаційні дії з боку ЄС є не стільки тестом на єдність позиції, скільки 

на приналежність до путінського формату ведення політики, усупереч усім нейтральним 

переконанням у підтримці Угорщиною України та загальновизнаних норм міжнародного 

права.  
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 https://uaeuxperts.org/%D0%B2%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-

%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F/ 
8
 https://www.radiosvoboda.org/a/hazova-uhoda-mizh-hazpromom-ta-uhorshchynoyu-yaku-metu-peresliduye-

kreml/31485479.html 
9
https://www.radiosvoboda.org/a/hazova-uhoda-mizh-hazpromom-ta-uhorshchynoyu-yaku-metu-peresliduye-kreml/31485479.html  

https://uaeuxperts.org/%25D0%25B2%25D0%25B6%25D0%25B5-%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2596%25D1%258F/
https://uaeuxperts.org/%25D0%25B2%25D0%25B6%25D0%25B5-%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2596%25D1%258F/
https://www.radiosvoboda.org/a/hazova-uhoda-mizh-hazpromom-ta-uhorshchynoyu-yaku-metu-peresliduye-kreml/31485479.html
https://www.radiosvoboda.org/a/hazova-uhoda-mizh-hazpromom-ta-uhorshchynoyu-yaku-metu-peresliduye-kreml/31485479.html
https://www.radiosvoboda.org/a/hazova-uhoda-mizh-hazpromom-ta-uhorshchynoyu-yaku-metu-peresliduye-kreml/31485479.html

