
Джерело: Офіційні особи США та
документ розвідки, отриманий The
Washington Post, представник адмі-
ністрації США в AP.

Дослівно офіційний представник
адміністрації на умовах анонімності у
WP: «Російські плани передбача-
ють військовий наступ на Україну
вже на початку 2022 року з мас-
штабом сил, що вдвічі перевищує
той, який ми бачили минулої весни
під час раптових навчань Росії біля
кордонів України… Плани вклю-
чають широке пересування 100 ба-
тальйонних тактичних груп чи-
сельністю близько 175 тисяч осіб, а
також бронетехніку, артилерію та
техніку».

Подробиці: Як повідомляється,
документ американської розвідки, от-

риманий WP, включає супутникові
фотографії. На них видно, що росій-
ські війська зосереджуються на чо-
тирьох місцях.

На мапі США кількість військо-
вослужбовців РФ становить 70 тисяч,
але при цьому прогнозується їх на-
рощування до 175 тисяч та опи-
сується широке пересування бата-
льйонних тактичних груп до кордо-
ну та від кордону «для приховуван-
ня намірів та створення невизна-
ченості».

Згідно з документом, наразі роз-
горнуто 50 бойових тактичних груп, а
також «новоприбулі» танки та арти-
лерія.

У розвідувальному документі та-
кож передбачається, що російські
сили можуть залишати обладнання на

тренувальних об’єктах, щоб швидко
розпочати атаку на Україну.

За словами представника адмініс-
трації США, закладаючи основу для
вторгнення, російський уряд також
проводить пропагандистську кампа-
нію. Чиновник сказав, що «наша ін-
формація вказує на те, що довірені
особи Росії та ЗМІ почали збільшу-
вати кількість матеріалів, що гань-
блять Україну та НАТО, почасти
щоб покласти провину за потен-
ційну ескалацію російської вій-
ськової ескалації на Україну».

Передісторія:
Два американські видання пові-

домили про перекидання російських
військ до українського кордону: The
Washington Post 31 жовтня написало
про зосередження військ, а Politico оп-
рилюднило фото від 1 листопада на
підтвердження цього. 

11 листопада Bloomberg написав,
що США повідомили союзникам із
Євросоюзу про те, що Росія може
планувати вторгнення в Україну, вра-
ховуючи посилення напруженості че-
рез мігрантів та проблеми з поста-
чанням енергоресурсів.

У Міністерстві оборони України
спершу не підтвердили перекидання
російських військ до кордону, а потім
припустили, що контингент росій-
ських військ на кордоні з Україною
може зрости у грудні-січні.

За оцінками Києва, Росія розміс-
тила на півночі, сході та півдні України
близько 114 тисяч військових, у тому
числі близько 92 тисяч сухопутних, а
решта – у повітряних і морських
збройних силах.
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РОЗВІДКА США: РФ ПЛАНУЄ НАСТУП НА УКРАЇНУ
ЗА УЧАСТІ 175 ТИСЯЧ ВІЙСЬКОВИХ
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