
21 грудня Президент України Володимир Зеленський
прибув з робочою поїздкою в США. На зустрічі у Ва-
шингтоні Байден та Зеленський провели поглиблене стра-
тегічне обговорення подальшого ходу бойових дій в Ук-
раїні, можливостей щодо навчання українських військо-
вих, посилення санкцій та заходів експортного контролю
щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енер-
гетики.

Президент США Джо Байден 21 грудня підписав ме-
морандум про виділення до одного мільярда доларів, які
мають бути скеровані на надання зброї та оборонних по-
слуг Україні та підготовки українських військових.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден пообі-
цяв Володимиру Зеленському, що Вашингтон і його со -
юзники продовжуватимуть допомагати Україні у війні з
РФ, задовольняючи фінансові, гуманітарні й військові
потреби.

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня
виступив перед американським Конгресом у будинку Ка-
пітолію. Він подякував законодавцям і народу країни за
допомогу та закликав і надалі спільно діяти проти агре-
сії Росії.

10 ключових тез із виступу Зеленського 
перед американським Конгресом 
1. Зеленський заявив, що американці не просто допо-

магають Україні у боротьбі проти російської агресії, а й
інвестують також у власну та світову безпеку. Він закли-
кав до продовження фінансової підтримки з боку США.

«Ваші гроші – не благодійність. Це інвестиція у гло-
бальну безпеку та демократію, якими ми розпоряджаємося
найбільш відповідально», – сказав президент, звертаючись
до обох палат Конгресу.

2. Президент наголосив, що війна в Україні не може
бути заморожена або відкладена.

«Її не можна ігнорувати у сподіванні, що океан захис-
тить. Від США до Китаю, від Європи до Латинської Аме-
рики, від Африки до Австралії – весь світ пов’язаний і за-
лежний один від одного, щоб почувати себе у безпеці, коли
відбуваються такі битви», – заявив український лідер.

3. Зеленський нагадав, що у цю мить в України три-
вають жорстокі бої, однак військові боронять свою землю. 

«Перш ніж приїхати сюди, я був на фронті у Бахмуті.
На сході України російські збройні сили, найманці нама-
галися захопити Бахмут, починаючи з травня, однак ук-
раїнський Бахмут стоїть. Минулого року 70 тисяч людей
жили там, а тепер залишилися лише деякі цивільні. Кожен
метр цієї землі насичений кров’ю. Донбас кілька разів пе-
реходив із рук у руки в запеклих і навіть рукопашних боях.
Але український Донбас стоїть і надалі», – сказав він.

4. Президент підкреслив, що російські окупанти ма-
ють значну перевагу в артилерії, боєприпасах, ракетах
та літаках, ніж колись мала Україна, однак Сили оборони
тримаються.

«Російська тактика є примітивною. Вони спалюють і
знищують все, що бачать. Вони надсилають злочинців на
війну, вони кинули проти нас все, що могли, як і інші ти-
ранії, знаменита битва Другої світової війни, коли хороб-
рі американські солдати билися з гітлерівськими під час
Різдва 1944-го. І хоробрі українські солдати роблять це саме
під час цього різдвяного періоду. Україна тримає лінію і
ніколи не здасться», – сказав він.
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5. Український лідер закликав надати Україні біль-
ше саме військової допомоги.

«Для того, щоб окупанти відійшли, потрібно більше
боєприпасів. Це як битва під Саратогою – битва у Бах-
муті визначить те, як будуть розвиватися події. Якщо ваші
системи Patriot припинять терор Росії проти наших
міст, це захистить нашу свободу. Коли Росія не може до-
сягнути наші міста, вона намагається зруйнувати їх ін-
шими методами. І в цій геноцидній війні РФ знайшла
союзника – Іран, який надсилає їй сотні смертоносних
дронів. Це загроза для нашої критичної інфраструктури.
Так, один терорист знайшов іншого – це лише питання
часу, коли вони завдадуть удару по наших інших союз-
никам, якщо ми їх не зупинимо зараз. Це треба зробити»,
– підкреслив він.

6. Президент України зазначив, що народ Росії не змо-
же стати вільним, допоки ним керує нинішній режим.

«Росіяни матимуть шанс бути незалежними і вільни-
ми лише тоді, коли вони переможуть Кремль у своїй го-
лові. Однак битва продовжується, і Кремль треба перемогти
на полю бою», – сказав політик.

7. Зеленський закликав конгресменів посилити сан-
кції проти Росії та «притягнути до відповідальності те-
рористів за агресію». Він зазначив, що американський лі-
дер Джо Байден підтримав його мирний план із 10 пунк-
тів, але додав, що кожен конгресмен може допомогти в
його реалізації.

8. Український лідер висловив переконання, що на-
ступний рік буде ще складнішим, але він стане роком
спільної перемоги для українців та американців.

«Наші два народи є союзниками у спільній битві. І на-
ступного року буде поворотний пункт. Я знаю, це буде той
момент, коли українська мужність і американська рішучість
повинні гарантувати майбутнє нашої спільної свободи, сво-
боди людей, які відстоюють свої цінності», – підкреслив
Зеленський, виступаючи англійською.

9. Президент заявив, що українці святкуватимуть цьо-
го року світле свято Різдва Христового, незважаючи на
звірства війни.

«Навіть якщо не буде електрики, світло нашої віри в
себе не згасне», – запевнив він.

10. Зеленский зазначив, що попри всі непередбачувані
обставини, Україна не впала, а живе і процвітає. Це він
назвав спільною перемогою українців, Заходу та Європи.

«Я радий оголосити про першу нашу спільну пере-
могу над Росією – ми перемогли за уми світу. Ми не має-
мо страху і ніхто ніколи не має мати страху у світі. Укра-
їнці здобули цю перемогу і це надає хоробрість і натхнення
для усього світу. Американці здобули цю перемогу, тому
що вам вдалося об’єднати глобальну спільноту довкола за-
хисту свободи і міжнародного права. Європейці здобули
цю перемогу і стали набагато сильнішими, аніж були ра-
ніше. Російська тиранія втратила контроль над нами і ні-
коли не буде впливати на наші уми», – заявив український
лідер під оплески Конгресу.

Він закінчив свою промову, сказавши, що наша дер-
жава досягне «абсолютної перемоги», повторивши свої
слова з початку виступу: «Україна жива і сильна».

Наприкінці виступу в Конгресі президент передав
бойовий прапор із Бахмута як прояв вдячності за допомогу.
Після цього спікерка Палати представників Ненсі Пело-
сі подарувала Зеленському прапор США.

Водночас нагадав, що Україна не проситиме амери-
канських військових битися за неї: «Українські військові
можуть чудово оперувати американськими танками, і лі-
таками також».

Батарея ЗРК Patriot складається із пускових ракетних
систем на вантажівці з вісьмома ракетами, наземного ра-
дару, станції контролю (управління) і генератора для ав-
тономного живлення.

Зенітно-ракетні комплекси Patriot, які Україні надасть
США, можуть допомогти «суттєво посилити» протипо-
вітряну оборону України і створити ешелоновану систе-
му ППО. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів реч-
ник командування Повітряних сил Юрій Ігнат: «Це дуже
потрібна для України річ. Тому що Patriot давно був ом-
ріяний у нашій стратегії подальшого розвитку Повітряних
сил. Patriot – це далекобійна зброя, яка може вражати свої
аеробалістичні цілі на відстані до 150 кілометрів. Ці ком-
плекси на певних напрямках могли б допомогти відігна-
ти російську авіацію подалі від наших кордонів, а саме такі
бомбардувальники як ТУ-22М3 чи екіпажі тактичної
авіації ворога».

Українським військовим знадобиться декілька місяців
для того, щоб освоїти зенітні ракетні системи Patriot. Про
це розповіли в міністерстві оборони США, повідомляє CNN
з посиланням на офіційного представника Пентагону.

«Існує три різні моделі того, як може виглядати за-
кінчення війни шляхом переговорів, кожна з яких має при-
хильників в адміністрації (Байдена – ред.).

Одна з них, яка є частиною мирного плану, запропо-
нованого Зеленським минулого місяця, включає виведення
російських військ з усієї української території, яку вони
зараз займають, включаючи Крим і райони східного Дон-
басу, які вони захопили в 2014 році.

Другий рівень – це відведення військ на лінії 2014 року.
Третій рівень виведення військ включно з Донбасом,

але не Кримом.
Останні два варіанти Зеленський чітко дав зрозуміти,

що не підтримає, зазначивши, що мир може настати лише
тоді, коли російські окупанти відійдуть з усієї окупова-
ної території» (Washington Post, 21 грудня 2022 – «Amid
a show of unity, Zelensky and Biden differ on some war ne-
eds» – «На тлі демонстрації єдності Зеленський і Байден
розходяться в деяких потребах війни»).




