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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 про події в Україні дасть можливість скласти повну картину
про те, як наша держава сприймається зарубіжними ЗМІ і відповідно, який імідж у неї
формується. Це не тільки питання престижу і конкуренції за симпатії потенційних
туристів та інвесторів. Для України позитивний імідж є важливим елементом в
інформаційній війні, яку веде проти нашої країни Росія.
В 12 випуску за 2021 рік інформаційно-бібліографічного бюлетеня «Україна у
відгуках зарубіжної преси»» представлена систематизована інформація щодо
суспільно-політичних подій Української держави у дзеркалі їх відображення
зарубіжними газетними та журнальними виданнями за період з 16 по 30 червня 2021
року. Світова спільнота пильно стежить за тим, що відбувається в нашій країні, про
що свідчить 125 публікацій, представлені у 50-ти інтернет-джерелах 23 країн світу
таких як: Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Естонія, Іспанія, Італія, Канада,
Китай, Латвія, Литва, Німеччина, Пакистан, Польща, Португалія, Росія, Румунія,
Сербія, США, Туреччина, Угорщина, Франція та Чехія.
Серед жанрових різновидів матеріалів, які підлягали моніторингу за означений
період, слід назвати новинні повідомлення, авторські статті, інтерв’ю, тематичні
огляди, експертні оцінки, прогностичні та аналітичні коментарі тощо.
У випуску також представлено кількісно-якісний аналіз проблематики і
тональності повідомлень про Україну в зарубіжній пресі та результати контентаналізу в текстовому та інфографічному форматах.
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АКТИВНІСТЬ СВІТОВОЇ ПРЕСИ У ВИСВІТЛЕННІ ПОДІЙ В УКРАЇНІ
Проведений контент-аналіз публікацій зарубіжних інтернет-ЗМІ свідчить про
різний рівень уваги тих чи інших видань до досліджуваної теми. Найбільшу
активність у представленні внутрішнього та зовнішнього становища України за
період дослідження з 16 по 30 червня 2021 року проявляли зарубіжні ЗМІ США (17 %
від загальної кількості відібраних публікацій), Німеччини (16 %) і Угорщини (13 %).
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Діаграма 1. Активність країн у висвітленні України (ранжування за кількістю
публікацій в ЗМІ країни за період 16-30 червня 2021 року)
Згідно з рейтингом світової преси, яка на своїх шпальтах публікувала матеріали
про Україну, першість належить медіа США, серед яких «Atlantic Council», «The New
York Times», «New York Post» та «The National Interest». Експерти американського
аналітичного центру «Atlantic Council» (9,45 %) надають ґрунтовну аналітику щодо
подій в Україні як у внутрішній, так і в міжнародній сферах. Зокрема, директор
Євразійського центру Атлантичної ради Д. Гербст на шпальтах видання, аналізуючи
зустріч Байдена – Путіна в Женеві, підкреслює, що Д. Байден дав зрозуміти В.
Путіну, що США принципово зацікавлені в тому, щоб допомогти Україні зупинити
агресію Кремля у східному регіоні Донбасу, хоча це не означає швидкого припинення
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війни Росії з Україною, це допомагає В. Путіну зрозуміти, що підтримка, яку США
надали Україні під час недавнього нарощування військової сили Росії, не була
випадковістю. У свою чергу, науковий співробітник Атлантичної ради О. Вершбоу
зауважує, що «загалом, після саміту, Україна опинилася в тому самому становищі, що
і до саміту, без чітких термінів для ПДЧ НАТО або фактичного членства, і першим
важливим кроком було б надання Україні статусу головного союзника США, яка не є
членом НАТО, що розширило б доступ України до американської допомоги і навчань
у сфері оборони». Американське видання «The New York Times» (3,15 %), пише про
відкриття в Україні першої виставки Музею воєнного дитинства, яка розкаже про
повсякденне життя людей, чиє дитинство змінила війна. Оглядачі «New York Post»
(1,3 %) коментують саміт Байдена – Путіна та відмову адміністрації президента США
Д. Байдена від санкцій проти російської компанії, яка контролює будівництво
газопроводу «Північний потік-2», що з’єднує Росію та Німеччину. Аналітики
журналу «The National Interest» (1,1%) висвітлюють результати вебінарної дискусії,
що відбулася в Центрі національних інтересів, на якій було вислухано широкий
спектр перспектив щодо питань після саміту Байдена – Путіна, зокрема представлено
думку з означеної проблеми директора Євразійського центру при Атлантичній раді та
колишнього посла США в Україні Д. Гербста.
Німецькі газетні видання «Frankfurter Аlgemeine» (7,87 %), «Der Tagesspiegel»
(2,36 %), «Focus» (2,36 %) та «Neues Deutschland» (2,15 %) концетрують увагу на
висвітленні таких новин, як зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини Г. Мааса
та США Е. Блінкена в Берліні, в ход якої з’ясовувалися розбіжності в думках щодо
німецько-російського газопроводу «Північний потік-2»; заява Міноборони Росії щодо
попереджувальної стрільби російського прикордонного сторожового судна в бік
есмінця Великої Британії Defender у Чорному морі, через нібито «порушення кордону
РФ» поблизу окупованого Севастополя; пропозиція канцлерки Німеччини А. Меркель
та президента Франції Е. Макрона щодо проведення переговорів з Росією; відкриття
виставки «Розміри злочинності» в німецько-російському музеї «Берлін-Карлсхорст»,
на якому президент ФРН Ф.-В. Штайнмаєр виголосив свою пам’ятну промову з
нагоди 80-ї річниці нападу на Радянський Союз.
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Оглядачі угорських видань «Index.hu» (9,45 %) та «Magyar Nemzet» (3,15 %)
акцентують

увагу

на

українсько-угорських

відносинах.

«Index.hu»

публікує

повідомлення про те, що Угорщина надає можливість країнам, що межують із нею, з
липня вакцинуватися проти коронавірусу в Угорщині, зокрема жителі Закарпаття
зможуть в’їхати в країну у визначених пунктах пропуску через кордон та зробити
щеплення у призначених пунктах вакцинації Тімішоара, Арада, Біхора та Сату-Маре.
Журналісти «Magyar Nemzet» опікуються українсько-американськими проблемами,
зокрема в контексті заяви президент США Д. Байдена щодо непохитної відданості
суверенітету України.
Інші
4%

США
17%

Німеччина
16%

Іспанія Іран
2%
2%
Великобританія
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Діаграма 2. Активність країн у висвітленні України (доля публікацій ЗМІ
країни за період 16-30 червня 2021 року)
Серед зарубіжних ЗМІ, які найбільше опікувалися проблемами нашої держави,
слід виокремити видання американського аналітичного центру «Atlantic Council»,
угорського новинного онлайн-порталу «Index.hu» та литовської газети «Lietuvos
rytas» (по 9,45 %). «Atlantic Council» найбільше уваги приділяє аналізу українськоросійських відносин, зокрема голова Центру оборонних стратегій, міністр оборони
України (2019–2020 рр.) А. Загороднюк пише, що «з огляду на відсутність
міжнародної реакції на повільну анексію Азовського моря, багато хто в Україні тепер
побоюються, що Росія незабаром спробує розширити цю морську блокаду і повністю
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відрізати Україну від Чорного моря». Науковий співробітник Шведського інституту
міжнародних відносин А. Умланд вважає, що «В. Путін вирішив напасти на Україну,
щоб не дати країні стати зразком для майбутніх демократичних перетворень
усередині самої Росії». Не обходять увагою експерти видання і українськоамериканські стосунки. Крім коментарів на адресу зустрічі Байдена – Путіна,
експерти аналізують перспективи об’єднання уряду України, Європейського банку
реконструкції

та

розвитку,

Агентства

США

з

міжнародного

розвитку

та

Американської торговельної палати в Україні для розвитку національної біржі з
торгівлі капіталом і товарами.
Журналісти «Index.hu», здебільшого, звертають увагу на українсько-угорські
відносини, наразі, за вказаний період, було опублікована інформація про те, що з 11
червня громадяни Угорщини можуть в’їжджати в Україну без обмежень таких, як
тестування або карантин за умови, що у них є чинне свідоцтво про захист, незалежно
від виду вакцинації. Крім того видання регулярно надає статистичні відомості щодо
поширення випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні, зокрема на
Закарпатті. В сфері міжнародної діяльності нашої країни новинний портал надає
інформацію про проведення Україною і США у Чорному морі військових навчань
«Sea Breeze-2021», у яких візьмуть участь вояки з понад 30 держав. «Index.hu» також
опублікує матеріали щодо затвердження Президентом України В. Зеленським
рішення Ради національної безпеки і оборони від 18 червня «Про застосування
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»,
які застосовуються до кількох бізнесменів, близьких до президента Росії В. Путіна.
Популярна литовська газета «Lietuvos rytas», аналізуючи, насамперед,
пропозицію Німеччини та Франції розглянути питання про проведення саміту ЄС із
президентом Росії В. Путіним, відновлення форматів співпраці та відповідну заяву
міністра закордонних справ Литви Ґ. Ландсберга, в якій прозучало здивування щодо
відновлення форматів, які були закриті внаслідок початку військового конфлікту в
Україні та окупації Криму. В анонсованому виданням офіційному візиті прем’єрміністерки Литви І. Шимоніте в Латвію, зроблено акцент на обговоренні сторонами
агресивних діях Білорусі та Росії, підтримці України, посилення ініціативи Східного
партнерства. Серед матеріалів, з яими можна ознайомитися на шпальтах видання,
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заслуговує на увагу обговорення результатів зустрічі президента Литви Ґ. Науседи з
маршалом Сейму Польщі Е. Вітеком, в ході якої обидві сторони привітали підсумки
недавнього саміту НАТО: рішення продовжувати політику відкритих дверей НАТО та
підтримку партнерів Альянсу, зокрема України та Грузії.
Оглядачі болгарської газети «Факти» (8,66 %), зосереджуючись на українськоболгарських відносинах, торкається таких проблем як туризм, зокрема туристична
галузь Болгарії наполягає на тому, щоб після Румунії та Чехії були зняті обмеження
для туристів з України. Болгарська журналістка Й. Цонева висловила припущення,
що оголошене президентом Росії В. Путіним позачергове скликання депутатів
Держдуми після зустрічі з президентом США Д. Байденом може бути чимось
сенсаційним, при цьому розглядає декілька варіантів: по-перше, це введення
російських військ на Донбас, що стало результатом домовленості між президентами
під час саміту; другим варіантом термінового скликання Держдуми журналістка
вважає домовленість В. Путіна і Д. Байдена щодо «розділуУкраїни навпіл, вздовж
Дніпра».
Турецька урядова газета «Daily Sabah» (7,87 %) публікує інформацію щодо
участі національної збірної України з футболу в Євро-2020, зокрема звучать схвальні
коментарі на адресу тренера команди А. Шевченка та першої перемоги українських
гравців на Євро-2020 над Північною Македонією з рахунком 2:1. Також журналісти
акцентують увагу на позиції Німеччини і Франції щодо переконання лідерів ЄС
відновити регулярні зустрічі з президентом Росії В. Путіним, незважаючи на
побоювання, що Росія продовжує діяти агресивно.
Однією з основних тем, що обговорюється оглядачами провідної регіональної
газети Німеччини «Frankfurter Аlgemeine» (7,87 %) протягом досліджуваного періоду,
стала зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини Г. Мааса та США Е. Блінкена в
Берліні та обговорення німецько-російського газопроводу «Північний потік-2»,
зокрема в контексті українського питання. Наразі, коментуючи висловлювання з
цього приводу означених висопосадовців, видання пише про позитивні зрушення в
напрямі того, щоб Україна залишалася транзитною країною для газу навіть після
завершення прямого газопроводу через Балтійське море.
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Діаграма 3. Активність видань світу у висвітленні України (ранжування за
кількістю публікацій за період 16-30 червня 2021 року (перші 10 видань))
Китайська газета «Жэньминь жибао» (5,51 %) опублікувала інформацію про
проведення у Маріїнському парку, розташованому в центрі Києва, Дня китайської
культури «Золотий дракон», присвяченого другій річниці створення Музичного
центру Конфуція при Національній музичній академії України імені П. І.
Чайковського, ставши першим таким навчальним закладом у Європі. На шпалтах
газети можна ознайомитися з матеріалами щодо проведення посольством Китаю в
Україні зустрічі з представниками китайських і українських ЗМІ, на якій посол КНР
Ф. Сяньжун відповів на питання журналістів про успішний досвід, здобутий
Комуністичною партією Китаю за 100 років з моменту свого заснування, і результати,
досягнуті КНР і Україною за 10 років відносин стратегічного партнерства.
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Діаграма 4. Активність видань світу у висвітленні України (ранжування за
кількістю публікацій за період 16-30 червня 2021 року)
Аналіз тематики публікацій про Україну в популярних світових медіа показав,
що за означений період закордонними оглядачами, в більшій мірі, висвітлювалася
діяльність та положення України на міжнародній арені (76 %), наразі питання
внутрішнього життя нашої країни склали 24 %.
ВНУТРІШНЯ
ПОЛІТИКА
24%

МІЖНАРОДНА
ПОЛІТИКА

Діаграма 5. Співвідношення сфер огляду України світовими ЗМІ (доля
публікацій за період 16-30 червня 2021 року)
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Увага з боку зарубіжної преси до міжнародного становища України була
зумовлена проведенням переговорів у швейцарській Женеві президента США Д.
Байдена і президента Росії В. Путіна. Світові ЗМІ наголошують, що це їхня перша
зустріч після інавгурації Д. Байдена, але раніше лідери вже зустрічалися на іншому
рівні: у 2011 р., коли Д. Байден був віцепрезидентом, а В. Путін – прем'єр-міністром.
Коментуючи переговори, міжнародні оглядачі підкреслюють, що вони відбулися на
тлі максимального охолодження відносин США та Росії і жодних проривних
результатів не принесли.
Резонансним для світових ЗМІ стало рішення канцлерки Німеччини А. Меркель
та президента Франції Е. Макрона запросити президента Росії В. Путіна на саміт ЄС.
Після незгоди більшості країн Європейського Союзу запрошувати президента РФ В.
Путіна на саміт зарубіжна преса активно обговорювала питання про мотиви
Німеччини та Франції ініціювати такий візит.
Зарубіжна преса коментувала запрошення президентом США Д. Байдена
Президента України В. Зеленського відвідати з візитом цього літа Вашингтон,
зроблене під час телефонної розмови, в ході якої Д. Байден знову запевнив В.
Зеленського в підтримці Вашингтоном територіальної цілісності й суверенітету
України.
До обговорюваних тем на шпальтах зарубіжних ЗМІ слід віднести питання
надання Україні членства в НАТО. Зокрема, зарубіжні ЗМІ констатутють, що
президент США Д. Байден пообіцяв Україні подальшу підтримку з метою захисту від
російських нападів, однак на пресконференції після саміту НАТО він уникав давати
нові надії на найближчий час щодо приєднання до трансатлантичного союзу. Наразі
російські медійники оцінюють перспективу вступу України в НАТО, як ілюзорну,
однак речник президента Росії Д. Пєсков упевнений, що в разі необхідності президент
Росії В. Путін чітко визначить позицію Росії з цього приводу.
Згідно з розподілом тематичних рубрик публікацій про Україну в найбільш
інформативних

іноземних

газетах

і

журналах,

стало

відомо,

що

зовнішньополітичними проблемами нашої країни найбільше опікувалися оглядачі
литовського видання «Lietuvos rytas» (12 %), німецької газет та американського
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видання «Frankfurter Аlgemeine» і «Atlantic Council» (по 9 %), російської газети
«Известия» (5 %) тощо.
Питання внутрішнього життя та процеси розвитку України також займали місце
в порядку денному закордонних медіа, зокрема найбільша частка публікацій
стосувалася системи охорони здоров’я. В центрі уваги медійників – статистичні
відомості щодо захворюваності на COVID-19 в нашій країні, продовження до вересня
2021 р. в Україні карантину та прискорення процесу вакцинації населення.
Внутрішня політика
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Діаграма 6. Розподіл тематики публікацій про Україну в найбільш
інформативних іноземних ресурсах (16-30 червня 2021 року)
Світові ЗМІ акцентували увагу на проблемах національної безпеки України,
зокрема на проведенні навчань «Сі Бриз-2021» НАТО, в яких беруть участь понад 30
кораблів, 30 літальних апаратів у морському і повітряному компоненті та понад 1400
військовослужбовців підрозділів різних країн. В даному контексті матеріали
зарубіжних журналістів висвітлювали проведення штабом Антитерористичного
центру при Службі безпеки України масштабних навчань на військових об’єктах у
Миколаївській області, в яких крім співробітників СБУ взяли участь підрозділи
Збройних сил України, Національної поліції, Державної прикордонної служби,
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Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також
представники органів державної влади та місцевого самоврядування.
Зарубіжна преса публікувала інформацію про участь української збірної по
футболу на чемпіонаті Євро-2020, зокрема коментуючи програші та перемоги наших
грвців і роблячи акцент на здобутках тренера національної збірної А. Шевченка,
колишнього форварда «Мілана» та «Челсі».
Внутрішньополітичний розвиток Української держави привернув найбільше
уваги та зумовив оціночні судження з боку журналістів угорського новинного сайту
«Index.hu» (6 %), болгарської газети «Факти» (4 %), китайської газети «Жэньминь
жибао» (3 %) тощо.
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РОЗБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ОЧИМА ЗАРУБІЖНИХ ЗМІ
Зарубіжна преса не досить активно відслідковує та аналізує події, що
відбуваються в Україні (24 % від загальної кількості відібраних публікацій) в зв’язку з
зовнішньополітичними проблемами нашої країни, на яких сфокусувалися медійники.
Наразі найбільш обговорюваною проблемою на шпальтах інтернет-ЗМІ стала
спортивна тематика (23 %), зокрема щодо участі національної збірної України в
чемпіонаті Європи з футболу Євро-2020, який проходить з 11 червня по 11 липня на
футбольних полях Європи. Медійники висвітлюють гру української збірної на
груповому етапі Євро-2020, зокрема гру в Амстердамі та Бухаресті, де наші
футболісти посіли третє місце у квартеті С після поразок від Нідерландів (2:3) та
Австрії (0:1) і перемоги над Північною Македонією (2:1). В 1/8 фіналу підопічні А.
Шевченка у Глазго зустрілися з командою Швеції, у якої виграли з рахунком 1:2.
Таким чином, попри всі критичні коментарі з боку зарубіжних оглядачів, національна
збірна з футболу пройшла в 1/4 чемпіонату Європи. Оглядачі пишуть про тренера
національної збірної України з футболу А. Шевченка, який вже ввійшов в історію як
тренер, якому вдалося перервати прокляття групових етапів на чемпіонатах Європи.
Крім того зарубіжні видання називають його одним з найкращих українських
футболістів в історії.
Значної уваги зарубіжні оглядачі приділяли системі охорони здоров’я України
(19 %), зокрема в контексті зменшення кількості ідентифікованих інфікованих
COVID-19 осіб. Світові медіа публікували інформацію про сповільнення в Україні
захворюваності на COVID-19, відповідно рівень госпіталізації після тривалого спаду
упродовж десяти тижнів зафіксувався на рівні у 450 осіб на добу. Однак, оглядачі
повідомляють, що Кабінет Міністрів вирішив продовжити до 31 серпня дію карантину
з метою запобігання поширенню на території України хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Зарубіжна преса констатує, що частка
українців, які мають намір зробити щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 у
найближчому майбутньому, зросла.
Активно зарубіжна преса висвітлювала питання національної безпеки нашої
держави (10 %). Оглядачі публікують повідомлення про те, що на 17-й Міжнародній
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надшвидкий бойової дрон ACE ONE, який був розроблений 25 українськими вченими
і фахівцями в авіакосмічній галузі. Зарубіжні оглядачі коментують проведення
співробітниками СБУ, підрозділами Збройних сил України, Національної поліції,
Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Державної служби з
надзвичайних ситуацій, а також представниками органів державної влади та
місцевого самоврядування військових тренувань для підвищення рівня міжвідомчої
взаємодії під час проведення антитерористичних операцій на об’єктах критичної
інфраструктури Миколаївської області.
СУСПІЛЬСТВО
10%

ВЕРХОВНА РАДА
УКРАЇНИ
6%

ДОНБАС
6%

НАЦІОНАЛЬНА
БЕЗПЕКА
10%

ІНШІ ПИТАННЯ
26%

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
19%

СПОРТ
23%

Діаграма 7. Питання внутрішньої політики у висвітленні України в іноземних
ЗМІ (доля публікацій за період 16-30 червня 2021 року)
Резонансні теми, які стосуються суспільних проблем, займали чільне місце на
шпальтах світової преси (10 %), серед тем, які обговорювалися зарубіжними
журналістами слід назвати проведення на Капітолійському пагорбі історичного
фестивалю, у центрі уваги якого була ЛГБТ-спільнота України. Значної уваги
медійники приділили відкриттю першої в Україні виставки Музею воєнного
дитинства, де представлена колекція речей, які учасники асоціюють зі своїм воєнним
досвідом, та можна ознайомитися з історіями людей, дитинство яких проходить під
впливом війни в Україні.
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Діаграма 8. Внутрішня політика України в найбільш інформативних іноземних
ресурсах (доля публікацій за період 16-30 червня 2021 року)
За період з 16 по 30 червня провідні світові медіа достатньо уваги приділяли
окремим питанням діяльності Верховної Ради України і Донбасу (по 6 %) та іншим
питанням (26 %), серед яких робота правоохоронних органів, кібертероризм,
культура, освіта і наука, проблеми екології, реформи, сільське господарство, боротьба
з корупцією та злочинністю тощо.
Серед країн, які найбільше уваги приділяли внутрішнім проблемам нашої
країни, слід назвати Угорщину («Index.hu» – 25 %), Болгарію («Факти» –17 %), Китай
і Туреччину («Жэньминь жибао» та «Daily Sabah» – по 13 %), США («Atlantic
Council» – 12 %) тощо.
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ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Marszałkowski, Mariusz. Czy prezes Naftogazu został wybrany nielegalnie?
Ukraińskie CBA wzywa do jego odwołania = [Чи був глава «Нафтогазу України»
незаконно обраний? Українська МРГ закликає до його звільнення] / М. Marszałkowski
// Biznes Аlert. – Warsaw, 2021. – 16.06. – Режим доступу : https://biznesalert.pl/ukrainagaz-naftogaz-energetyka-korupcja/.

За повідомленням Національного агентства з питань запобігання корупції,
обрання Ю. Вітренка керівником найбільшої державної енергетичної компанії в
Україні, тобто «Нафтогаз України», було здійснене з порушенням законодавства.
Агентство закликає уряд скасувати своє рішення, наголошуючи, що «побудова
ефективної системи корпоративного управління державними підприємствами є одним
із основних стовпів боротьби з корупцією в Україні».

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Handgemenge im ukrainischen Parlament = [Бійка в українському парламенті] //
Frankfurter Аgemeine. – Frankfurt am Main, 2021. – 17.06. – Режим доступу :
https://www.faz.net/aktuell/politik/umstrittenen-aeusserungen-handgemenge-imukrainischen-parlament-17393994.html.

У Верховній Раді України сталася бійка під час розгляду законопроєкту про
незалежність Нацради з питань телерадіомовлення. Конфлікт виник після того, як
нардеп від «Слуги народу» М. Потураєв пошкодував, що представників фракції
«Опозиційна платформа – За життя» доведеться «знищувати політично» замість того,
щоб розстріляти.
***
Ukrajinští poslanci schválili protikorupční zákon = [Українські депутати схвалили
антикорупційний закон] // Aktualne.cz. – Praha, 2021. – 29.06. – Режим доступу :
https://www.aktualne.cz/autori/ctk/l~i:author:155/?offset=20.

Верховна Рада України остаточно схвалила антикорупційний закон про
декларування власності, на цей раз без змін, через що на закон накладав вето
Президент України В. Зеленський. Закон передбачає тюремне ув’язнення для
державних чиновників, які представляють фальшиві декларації про власність.
Боротьба з корупцією є умовою для отримання додаткових кредитів Україною.

ДОНБАС
Molnár, Szabina. Danilov: Ukrajna képes lenne visszafoglalni Donbaszt, de csak súlyos
veszteségekkel = [О. Данілов: Україна змогла б відвоювати Донбас, але лише з великими
втратами] / S. Molnár // Index.hu. – Budapest, 2021. – 18.06. – Режим доступу :
https://index.hu/kulfold/2021/06/18/ukrajna-nemzetbiztonsag-oroszorszag-donbasz-fegyvereserok/.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О. Данілов вважає, що
українська армія зможе відвоювати територію Донбасу, але це призведе до
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величезних втрат. За його словами, території Східної України «не будуть відвойовані,
оскільки це потребуватиме потенційно великих людських жертв».
***
Aтaнacoвa, Мaрия. Зeлeнcки: Дoнбac мoжe дa бъдe oгрaдeн cъc cтeнa =
[В. Зеленський: Донбас може бути огороджений стіною] / М. Aтaнacoвa // Факти. – Sofia,
2021. – 25.06. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/591038-zelenski-donbas-moje-dabade-ograden-sas-stena.

Президент України В. Зеленський заявив, що Мінські домовленості «все ще
живі». За його словами, це єдиний документ для врегулювання ситуації на Донбасі, і
«від нього не слід відмовлятися, але потрібно шукати інші шляхи».

КІБЕРТЕРОРИЗМ
Untersinger, Martin. Une opération policière cible le groupe cybercriminel Clop en
Ukraine = [Поліцейська операція проти кіберзлочинної групи Clop в Україні] /
M. Untersinger // Le Monde. – Paris, 2021. – 16.06. – Режим доступу :
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/06/16/une-operation-policiere-cible-le-groupecybercriminel-clop-en-ukraine_6084413_4408996.html.

Як повідомила українська влада, ідентифіковано шестеро осіб, яких
підозрюють у причетності до кіберзлочинної групи Clop. Ця група також відома як
Cl0p – це назва шкідливого програмного забезпечення, яке використовується
кіберзлочинцями в корпоративних та інституційних комп’ютерних мережах.
Українська поліція заявила, що успішно відключила інфраструктуру, яку
використовували хакери для «поширення вірусу».

КРИМ
Джамбазов, Денис. ЕС удължи санкциите срещу Русия заради Крим = [ЄС
продовжує санкції проти Росії через Крим] / Д. Джамбазов // Факти. – Sofia, 2021. – 20.06.
– Режим доступу : https://fakti.bg/world/589871-es-udalji-sankciite-sreshtu-rusia-zaradikrim.

Рада ЄС із закордонних справ оголосила про своє рішення продовжити ще на
рік санкції проти Росії, введені через анексію Кримського півострова. Санкції вперше
були запроваджені у 2014 р. і включають заборону на імпорт кримської продукції до
ЄС, а також експорт товарів та технологій з ЄС та торгівлю в регіоні. На сьогодні ЄК
запровадила санкції проти 177 громадян та 48 організацій у зв’язку з подіями в Криму
та на Сході України. Рішення Ради ЄС підтверджує, що вона не визнає переходу
Криму до складу Російської Федерації і наполягає на територіальній цілісності
України.

КУЛЬТУРА, ОСВІТА, НАУКА
5 тисяч творів Івана Марчука дочекалися свого музею // Гомін України. –
Торонто,
2021.
–
22.06.
–
Режим
доступу
:
http://www.homin.ca/news.php/news/23905/group/9.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 232/2021 «Про
створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука». Таким
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чином глава держави підтримав ініціативу представників творчої спільноти щодо
створення у місті Київ музейно-культурного центру сучасного мистецтва, де будуть
представлені роботи відомого художника.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
В Украине презентовали сверхбыстрый боевой дрон ACE ONE = [В Україні
презентували надшвидкий бойовий дрон ACE ONE] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2021. –
16.06. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2021/0616/c31519-9861714.html.

На 17-й Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека-2021»
презентували український надшвидкий бойової дрон ACE ONE, який був
розроблений 25 українськими вченими і фахівцями в авіакосмічній галузі. Керують
проєктом експрезидент держпідприємства «Антонов» О. Лось і колишній голова
Державного космічного агентства України В. Усов.
***
Стайков, Анатоли. Зeлeнcки: Укрaйнa щe cъздaдe нaй-мoщнaтa aрмия в Eврoпa!
= [В. Зеленський: Україна створить найпотужнішу армію в Європі!] / А. Стайков //
Факти. – Sofia, 2021. – 16.06. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/588688-zelenskiukraina-shte-sazdade-nai-moshtnata-armia-v-evropa.

Президент України В. Зеленський в інтерв’ю для впливових іноземних ЗМІ
нагадав, що війна на Донбасі – це війна у Європі, і вона є проблемою для всієї
Європи. Український лідер підкреслив, що громадяни країни гинуть за принципи, які
відстоюють лідери НАТО і Євросоюзу. У випадку, якщо Україні самостійно
доведеться вирішувати цю глобальну проблему, вважає В. Зеленський, держава
створить потужну армію, і наразі для цього задіяні всі ресурси.
***
Служба безопасности Украины провела масштабные учения на юге страны =
[Служба безпеки України провела масштабні навчання на півдні країни] // Жэньминь
жибао.
–
Пекін,
2021.
–
17.06.
–
Режим
доступу
:
http://russian.people.com.cn/n3/2021/0617/c31519-9862252.html.

Штаб Антитерористичного центру при Службі безпеки України провів
масштабні навчання на військових об’єктах у Миколаївській області. Крім
співробітників СБУ, у навчаннях узяли участь підрозділи Збройних сил України,
Національної поліції, Державної прикордонної служби, Національної гвардії,
Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також представники органів державної
влади та місцевого самоврядування. Метою тренувань стало підвищення рівня
міжвідомчої взаємодії під час проведення антитерористичних операцій на об’єктах
критичної інфраструктури Миколаївської області.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Vöő, György. Nem törlik el a karantént Ukrajnában = [Карантин в Україні
скасовувати не будуть] / G. Vöő // Index.hu. – Budapest, 2021. – 16.06. – Режим доступу :
https://index.hu/kulfold/2021/06/16/koronavirus-jarvany-oltas-vilag-hir/nem-torlik-el-akarantent-ukrajnaban/.
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До вересня 2021 р. в Україні продовжили карантин щодо COVID-19, але зняли
деякі обмеження. Натомість кампанія вакцинації набирає обертів – вакциновано вже
1,8 млн осіб. Міністерство охорони здоров’я України прогнозує восени третю хвилю
епідемії.
***
Slawson, Nicola. Covid live: travel in and out of Lisbon to be banned after Portugal
cases surge; Nepal plea for vaccine doses = [Covid у прямому ефірі: подорожі до Лісабону
та з нього будуть заборонені після збільшення кількості випадків у Португалії;
Прохання Непалу щодо доз вакцин] / N. Slawson // The Guardian. – London, 2021. – 18.06.
– Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/live/2021/jun/17/coronavirus-livenews-tokyo-plans-to-lift-emergency-before-olympics-germanys-curevac-jab-shows-47efficacy?page=with:block-60caf40c8f08d12b4aec5d60.

Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що в країні кількість
нових інфекцій Covid зменшилася. Наразі Україна встановила щоденний рекорд
кількості щеплень від коронавірусу, зокрема станом на 17.06 вакциновано
76 538 українців. Уряд країни продовжив заходи карантину до кінця серпня, але
послабив деякі обмеження.
***
Kurkó, Gyula. Lassan, de Ukrajnában is kezd visszaszorulni a járvány = [Повільно,
але в Україні епідемія починає відступати] / G. Kurkó // Index.hu. – Budapest, 2021. –
19.06. – Режим доступу : https://index.hu/kulfold/2021/06/19/koronavirus-atallt-kembuktathatja-le-a-kinaikat-a-vilag-elott/lassan-de-ukrajnaban-is-kezd-visszaszorulni-ajarvany/.

В Україні поширення епідемії коронавірусу дещо уповільнилось. За даними
Центру громадського здоров’я, за добу 18 червня в Україні зафіксовано 852 нових
підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в
Україні захворіло 2 229 044 особи, вилікувано 2150708 людей. Більшість нових
пацієнтів, 202 особи, були знову зареєстровані в Києві.
***
Patthy, Loránd. Tovább lassult a járvány terjedése Ukrajnában = [Поширення
епідемії в Україні ще більше уповільнилося] / L. Patthy // Index.hu. – Budapest, 2021. –
21.06. – Режим доступу : https://index.hu/kulfold/2021/06/21/koronavirus-jarvany-vilaghir/tovabb-lassult-a-jarvany-terjedese-ukrajnaban/.

В Україні поширення епідемії коронавірусу стабільно сповільнювалось
протягом останніх п’яти днів. 21 червня було зареєстровано трохи більше 300 нових
пацієнтів, а кількість летальних випадків поступово зменшилася до 16 за добу. Однак
зменшення кількості хворих також спостерігається через незначну кількість
відвідувань лікаря та меншу кількість тестів у вихідні та святкові дні.
***
Molnár, Szabina. Kevesebb mint ötszáz új fertőzöttet azonosítottak Ukrajnában = [В
Україні виявлено менше п’ятисот нових інфекцій] / S. Molnár // Index.hu. – Budapest,
2021. – 26.06. – Режим доступу : https://index.hu/kulfold/2021/06/26/a-szputnyik-v-t-talansoha-nem-fogjak-engedelyezni-az-europai-unioban/kevesebb-mint-otszaz-uj-fertozottetazonositottak-ukrajnaban/.
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Кількість активних інфекцій в Україні продовжує зменшуватися. Станом на
25.06, згідно з даними Ради національної безпеки та оборони в країні, було виявлено
менше 500 нових випадків коронавірусу. На Закарпатті зареєстровано лише три нових
випадки і ніхто не помер від хвороби. Більшість нових інфекцій усе ще виявляють у
Києві.
***
Molnár, Szabina. Rekordszámú oltást adtak be az elmúlt napon Ukrajnában = [За
останній день в Україні зробили рекордну кількість щеплень] / S. Molnár // Index.hu. –
Budapest, 2021. – 26.06. – Режим доступу : https://index.hu/kulfold/2021/06/26/a-szputnyikv-t-talan-soha-nem-fogjak-engedelyezni-az-europai-unioban/rekordszamu-oltast-adtak-be-azelmult-napon-ukrajnaban/.

Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що 26 червня 2021 р. в
1299 пунктах вакцинації в країні було щеплено 97 130 чоловік, з яких
36 540 отримали першу і 30 590 – другу дозу. Це рекорд у країні. Вакцинація
відбувається повільно – 1 871 506 осіб отримали першу вакцину, а 550 966 – другу.

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ
Коваль, Яна. Україна переходить до зони надвисоких температур / Я. Коваль //
Міст. – Торонто, 2021. – 24.06. – Режим доступу : https://meestonline.com/ukraine/society/ukrajina-perehodyt-do-zony-nadvysokyh-temperatur/.

За свідченнями вчених, через кліматичні зміни Україна переходить до зони
надвисоких температур і погодних катаклізмів. У найближчі 30–40 років країні
загрожує опустелювання великих територій. Про це повідомило Міністерство захисту
довкілля та природних ресурсів України. Фахівці нагадують про сумну статистику:
розораність земель України є однією з найвищих у світі та сягає трохи більше, ніж 54
% території, що призводить до значного розвитку деградаційних процесів; 13 млн га
сільськогосподарських угідь зазнають згубного впливу водної ерозії; понад 6 млн га
земель систематично піддаються вітровій ерозії; до 20 млн га охоплені пиловими
бурями.

РЕФОРМИ
Buiter, Willem. Ukraine’s choice: corruption or growth = [Вибір України: корупція
чи зростання] / W. Buiter // Atlantic Council. – Washington, 2021. – 19.06. – Режим доступу
: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraines-choice-corruption-or-growth/.

На думку професора міжнародних і громадських відносин Колумбійського
університету В. Буйтера, «щоб Україна досягла свого економічного потенціалу,
потрібно ряд серйозних реформ». Експерт вважає, що необхідно спростити і зробити
більш прозорим механізм перерахування податків, монополії слід звести до мінімуму
за рахунок поділу або конкуренції з боку ЄС, монополії, що залишилися, повинні
регулюватися прозоро.

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Нацполиция Украины помогла изъять 235 кг героина на сумму свыше
10 млн евро = [Нацполіція України допомогла вилучити 235 кг героїну на суму понад 10
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млн євро] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2021. – 23.06. – Режим доступу :
http://russian.people.com.cn/n3/2021/0623/c31519-9864139.html.

Національна поліція України спільно з правоохоронними органами Молдови
перекрила міжнародний канал контрабанди героїну з Ірану в ЄС. Під час спецоперації
було вилучено 235 кг наркотиків, вартість яких за цінами чорного ринку перевищує
10 млн євро. Глава Нацполіції І. Клименко заявив, що для викриття злочинного
угруповання була спланована міжнародна спецоперація, в якій узяли участь близько
100 українських та молдовських правоохоронців.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Leshchenko, Roman. Land reform can make Ukraine an agricultural superpower =
[Земельна реформа може зробити Україну сільськогосподарською наддержавою] /
R. Leshchenko // Atlantic Council. – Washington, 2021. – 22.06. – Режим доступу :
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/land-reform-can-make-ukraine-anagricultural-superpower/.

Міністр аграрної політики України Р. Лещенко повідомив, що з 1 липня в
країні буде запущений ринок сільськогосподарських земель, який дасть потужний
імпульс сільськогосподарському сектору країни, допомагаючи стимулювати
зростання і усуваючи корупцію. Р. Лещенко прогнозує, що «у майбутні роки земельна
реформа може закріпити за Україною статус однієї зі світових аграрних наддержав».

СПОРТ
Emotional Denmark faces Belgium, Dutch meet Austria in Euro 2020 = [Емоційна
Данія зустрічається з Бельгією, а голландці зустрічаються з Австрією на Євро-2020] //
Daily
Sabah.
–
Istanbul,
2021.
–
16.06.
–
Режим
доступу
:
https://www.dailysabah.com/sports/football/emotional-denmark-faces-belgium-dutch-meetaustria-in-euro-2020.

За словами головного тренера збірної Ураїни з футболу А. Шевченка, Україні
треба позбутися розчарування від її поразки після гри з командою Нідерландів на
Євро-2020 і змістити акцент на вирішальну гру проти Північної Македонії. Хоча
А. Шевченко був задоволений грою своєї команди з командою Нідерландів, він
визнав, що невблаганний темп гри позначився на гравцях. Захисник Північної
Македонії Е. Аліоскі зазначив, що «в української команди багато висококласних
футболістів і потрібні тактично обґрунтовані захисні зусилля, щоб обіграти її».
***
Ukraine claims crucial Euro 2020 win over North Macedonia = [Україна здобула
першу перемогу на Євро-2020 над Північною Македонією] // Daily Sabah. – Istanbul,
2021. – 17.06. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/sports/football/ukraine-claimscrucial-euro-2020-win-over-north-macedonia.

Україна здобула свою першу перемогу на Євро-2020 після перемоги над
Північною Македонією з рахунком 2:1. Голи забили А. Ярмоленко і Р. Яремчук. Ці ж
два гравці забили голи і в стартовому матчі збірної України, але в підсумку програли
голландцям з рахунком 3:2. Нині в України три очки в групі C. Україна виступає на
своєму третьому чемпіонаті Європи.
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***
Sevcsenko rekordját két tanítványa is beállította = [Рекорд А. Шевченка встановили
двоє його підопічних] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2021. – 17.06. – Режим доступу :
https://magyarnemzet.hu/sport/sevcsenko-pandev-jarmolenko-ukrajna-eszak-.

Україна перемогла Північну Македонію з рахунком 2:1 у Бухаресті.
А. Шевченко відсвяткував свою перемогу на чемпіонаті Європи у 2012 р. як гравець,
у 2021 р. – як капітан.
***
Ukraine boss Andriy Shevchenko expecting tough match against North Macedonia =
[Капітан збірної України Андрій Шевченко очікує жорсткого поєдинку з Північною
Македонією] // The Independent. – London, 2021. – 17.06. – Режим доступу :
https://www.independent.co.uk/sport/football/andriy-shevchenko-north-macedonia-ukraineoleksandr-zinchenko-amsterdam-b1867238.html.

Головний тренер національної збірної України з футболу А. Шевченко
попередив, що його команді доведеться бути у найкращій формі, щоб перемогти
Північну Македонію на Євро-2020. Це вирішальна гра для команди А. Шевченка
після того, як вони програли свій перший матч групи С 3:3 проти команди
Нідерландів. Колишній форвард «Мілана» та «Челсі» А. Шевченко сказав на
пресконференції: «У нас є відпрацьована схема гри, і багато що буде залежати від
нашого півзахисту».
***
Северномакедонците показаха смелост, но отново загубиха на Евро 2020 =
[Північні македонці проявили мужність, але знову програли на Євро-2020] // Дневник. –
Sofia,
2021.
–
17.06.
–
Режим
доступу
:
https://www.dnevnik.bg/sport/2021/06/17/4222878_severnomakedoncite_pokazaha_smelost_n
o_otnovo_zagubiha/.

Із двома пропущеними пенальті Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті
Європи з футболу. Команда А. Шевченка обіграла Північну Македонію з рахунком
2:1. Успіх «синьо-жовтим» принесли голи А. Ярмоленка і Р. Яремчука. В активі
національної команди три очки після двох зіграних турів.
***
Стойнев, Иво. UEFA EURO 2020: Австрия е на осминафинал, Украйна ще трябва
да почака = [ЄВРО-2020: Австрія в 1/8 фіналу, Україні доведеться почекати] / И.
Стойнев // Факти. – Sofia, 2021. – 21.06. – Режим доступу : https://fakti.bg/sport/590010uefa-euro-2020-avstria-e-na-osminafinal-ukraina-shte-trabva-da-pochaka.

Австрія обіграла Україну з рахунком 1:0 в матчі за позицію в групі С. До кінця
матчу Україна не змогла загрожувати воротам Австрії і заслужено програла матч. За
весь матч підопічні А. Шевченка не створили жодного чіткого голового положення.
Україна посідає третє місце з трьома очками та різницею голів 4:5 і сподівається
вийти у чвертьфінал Євро-2020.
***
England, Germany ready for high-voltage Euro 2020 tie, Swedes face Ukraine =
[Англія і Німеччина готові до участі в зустрічі Євро-2020, шведи зустрінуться з
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Україною] // Daily Sabah. – Istanbul, 2021. – 28.06. – Режим доступу :
https://www.dailysabah.com/sports/football/england-germany-ready-for-high-voltage-euro2020-tie-swedes-face-ukraine.

Україна зіграє проти Швеції у 1/8 фіналу Євро-2020. «Уперше в історії збірна
України з футболу пройшла груповий етап чемпіонату Європи і вийшла в плей-офф!
Схоже, футбол повернув нам борг за весь час, коли це було несправедливо по
відношенню до нас», – написав Президент В. Зеленський в Instagram.

СУСПІЛЬСТВО
Hoefer, Adrian. Ukraine offers hope in an increasingly homophobic neighborhood =
[Україна має прогрес у питанні посилення захисту ЛГБТ] / A. Hoefer // Atlantic Council.
–
Washington,
2021.
–
24.06.
–
Режим
доступу
:
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-offers-hope-in-an-increasinglyhomophobic-neighborhood/.

На Капітолійському пагорбі вперше пройшов історичний фестиваль, у центрі
уваги якого була ЛГБТ-спільнота України. Директорка неурядової організації
KyivPride Л. Емсон вважає, що Україна має певний прогрес у питанні посилення
захисту ЛГБТ. Проте шлях до реформи був нелегким і багато що ще належить
зробити. Незважаючи на популярність KyivPride, що дедалі зростає, і тривалу роботу
інших активістів, в Україні збільшується кількість злочинів на ґрунті ненависті.
***
Hopkins, Valerie. A Museum Where Every Object Helped a Child Endure War =
[Музей, де кожен предмет допомогав дитині пережити війну] / V. Hopkins // The New
York
Times.
–
New
York,
2021.
–
24.06.
–
Режим
доступу
:
https://www.nytimes.com/2021/06/24/arts/design/war-childhoodmuseum.html?searchResultPosition=6.

У Києві 23 червня відкриється перша в Україні виставка Музею воєнного
дитинства. де представлені сотні предметів, подарованих дітьми. За даними
Міністерства соціальної політики, в Україні в результаті війни з 2014 р. загинуло
понад 13 тис. чоловік, у тому числі 146 дітей, і приблизно 200 тис. дітей стали
вимушеними переселенцями. Ю. Скубіцька, яка очолює в Україні групу дослідників
Музею воєнного дитинства, збирає усні історії для створення архіву дитячого досвіду.
Її команда працювала з обома сторонами конфлікту, розмовляючи із внутрішньо
переміщеними особами по всій Україні, а також з людьми, які залишаються на
території, контрольованій збройними групами, які підтримуються Росією.
***
Así son los contenedores de reciclaje que triunfan en los colegios de Ucrania = [Ось як
контейнери для переробки сміття успішно використовують в школах України] // ABC.
– Madrid, 2021. – 29.06. – Режим доступу : https://www.abc.es/internacional/abcicontenedores-reciclaje-triunfan-colegios-ucrania-202106290857_video.html.

В Україні розробили інноваційні контейнери для переробки сміття, які мають
встановити в навчальних закладах. Їх уже встановили в деяких столичних школах, і
завдяки цьому вже 5 т пластику було перероблено.
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ІМІДЖ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНІЙ СФЕРІ
Більшість зарубіжних публікацій, що розкривають питання діяльності України
на міжнародній арені (76 % від усіх публікацій), присвячені міжнародній військовій
співпраці (18 %).
УКРАЇНСЬКОАМЕРИКАНСЬКІ
ВІДНОСИНИ
11%

УКРАЇНСЬКОРОСІЙСЬКІ
ВІДНОСИНИ
9%

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
СОЮЗ
8%

НАТО
8%

МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТ
ВО
ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА
ТА САНКЦІЇ
6%

ПРОБЛЕМИ
ГАЗОГОНІВ
6%
МІЖНАРОДНА
ВІЙСЬКОВА
СПІВПРАЦЯ
18%

ІНШІ ПИТАННЯ
22%

Діаграма 9. Питання зовнішньої політики у висвітленні України в іноземних
ЗМІ (доля публікацій за період 16-30 червня 2021 року)
Зарубіжні журналісти активно коментують початок військово-морських навчань
«Сі Бриз-2021» за участю понад 30 країн у Чорному морі і на півдні України, зокрема
захід в акваторію південноукраїнського порту Одеса два бойових судна НАТО –
есмінець британських ВМС Defender і фрегат ВМС Нідерландів Evertsen. Командувач
авіаносною ударною групою ВМС Великобританії С. Мурхаус заявив, що есмінець і
фрегат увійшли в Чорне море, щоб забезпечити регулярну присутність британського
флоту на Західних Балканах і в Чорноморському регіоні, захистити свободу
судноплавства, а також запевнити партнерів Великобританії і НАТО в підтримці.
Зокрема, у рамках цього візиту будуть проведені військові навчання з Україною,
Грузією та Румунією. В цьому контексті резонансною стала заява МЗС Росії, що
судно російської прикордонної служби здійснило попереджувальні постріли під час
плавання британського есмінця Defender біля узбережжя Криму. Міністерство
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оборони Британії називає цю заяву вигадкою. Міністр закордонних справ України
Д. Кулеба охарактеризував цей інцидент як чітке свідчення точки зору України на те,
що «агресивна та провокаційна політика Росії в Чорному та Азовському морях,
окупація та мілітаризація Криму становлять постійну загрозу для України та її
союзників».
Зарубіжна преса значну увагу приділила питаням міжнародної співпраці (12 %),
зокрема значна кількість матеріалів присвячена вшановунню 80-ти річчя з дня нападу
Німеччини на Радянський Союз та скандалу, що розгорівся навколо цієї події.
Зокрема, посол України відмовився від участі в заході пам’яті. Але відповідальність
за скандал, стверджують ЗМІ, лежить на апараті федерального президента В.-Ф.
Штайнаєра, який повинен був вибрати нейтральне місце для виступу, а не музей, який
фінансується російським урядом, і в цьому конфлікті використовує історію як
пропагандистську зброю проти своїх сусідів. Звернули увагу зарубіжні оглядачі й на
українсько-румунських відносин в контексті передачі Румунією 100 тис. доз вакцини
AstraZeneca проти коронавірусу Україні, оскільки, як очікується, країна не зможе
використати понад 35 млн доз вакцини всередині країни через відсутність
зацікавленості населення у вакцинації. Зарубіжна преса аналізувала схвалення
президентом Литви Ґ. Науседою збіг думок Литви і Польщі про загрозу, що виходить
від Росії і угоду, досягнуту в Європейській раді, не проводити зустріч між Росією і 27
країнами – членами ЄС доти, доки Росія не виявить ознак прогресу щодо
гарантованих прав людини і ситуації в Україні. Оглядачі висловлюють різні точки
зору з цього приводу.
В поле обговорення світовими медіа потрапила українсько-американські
відносини, спричинені самітом Байден – Путніна (11 %). Зокрема, Атлантична рада
запросила ряд експертів поділитися своїми думками про наслідки саміту для України.
Директор Євразійського центру Атлантичної ради Д. Гербст заявив, що «в Женеві Д.
Байден дав зрозуміти В. Путіну, що США принципово зацікавлені в тому, щоб
допомогти Україні зупинити агресію Кремля у східному регіоні Донбасу, хоча це не
означає швидкого припинення війни Москви з Україною, це допомагає В. Путіну
зрозуміти, що підтримка, яку США надали Україні під час недавнього нарощування
військової сили Росії, не була випадковістю». Науковий співробітник Атлантичної
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ради О. Вершбоу зауважив, що «загалом, після поїздки Д. Байдена, Україна опинилася
в тому самому становищі, що і до саміту, без чітких термінів для ПДЧ НАТО або
фактичного членства, і першим важливим кроком було б надання Україні статусу
головного союзника США, яка не є членом НАТО, що розширило б доступ України
до американської допомоги і навчань у сфері оборони». Російський політолог Е.
Лозанський на шпальтах «Известий» підводить підсумки зустрічі в Женеві В. Путіна і
Д. Байдена, наголошуючи, що співрозмовники не дійшли згоди, як можна вирішити
українську кризу. Експерт вважає, що хоча Д. Байден і заявив про важливість
Мінських угод, навряд чи це спричинить якісь поступки з боку американської
адміністрації.
Українсько-російські відносини не перестають цікавити світову пресу (10 %). За
досліджуваний період означені стосунки зумовили активність ЗМІ, насамперед,
проведенням саміту президентів США та Росії, Д. Байдена та В. Путіна. Видання
Атлантичної ради «Atlantic Council» публікує статтю голови Центру оборонних
стратегій, міністр оборони України (2019–2020 рр.) А. Загороднюка, який пргнозує,
що «з огляду на відсутність міжнародної реакції на повільну анексію Азовського
моря, багато хто в Україні тепер побоюються, що Росія незабаром спробує розширити
цю морську блокаду і повністю відрізати Україну від Чорного моря». Зарубіжна преса
коментує заяву міністра закордонних справ України Д. Кулеб про те, що переговори
Д. Байдена і В. Путіна не викликали занепокоєння в українського уряду і
продемонстрували, що Америка повернулася, і настав час змусити Росію припинити
втручатися в справи України.
За період з 16 по 30 червня 2021 року провідні світові медіа приділяли увагу
також проблемам Європейського Союзу й НАТО (по 8 %), економічним санкціям і
проблемам газогонів (по 6 %) та іншим питанням (22 %), серед яких українськопольські та українсько-китайські відносини, співпраця з міжнародними фінансовими
інститутами, діяльність української діаспори тощо.
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14%
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Діаграма 10. Міжнародна політика України в найбільш інформативних
іноземних ресурсах (доля публікацій за період 16-30 червня 2021 року)
Українська проблематика в міжнародному контексті найбільший резонанс
викликала в інтернет-ЗМІ таких країн як: Литва («Lietuvos rytas» – 18 % всієї
відібраної інформації про міжнародні стосунки України), США та Німеччина
(«Atlantic Council» і «Frankfurter Allgemeine Zeitung» – по 14 %), Туреччина та
Болгарія («Daily Sabah» і «Факти» – по 11%), Угорщина («Index.hu» – 9%), Росія
(«Известия» – 7 %) тощо.
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ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Chamberlain, Samuel. Trump says Biden-Putin summit «good day for Russia»: «We
didn’t get anything» = [Д. Трамп каже, що саміт Байдена – Путіна – «гарний день для
Росії»: «Ми нічого не отримали»] / S. Chamberlain // New York Post. – New York, 2021. –
17.06. – Режим доступу : https://nypost.com/2021/06/16/putin-claims-biden-us-hypocrisy-oncybercrime-human-rights-and-ukraine/.

Минулого місяця адміністрація Д. Байдена оголосила, що відмовилася від
санкцій проти російської компанії, яка контролює будівництво газопроводу, що
з’єднує Росію та Німеччину. Законодавці обох сторін вважають «Північний потік-2»
ризиком для безпеки, який підриває інтереси НАТО та Америки, прив’язуючи
Німеччину до Росії та позбавляючи Україну ключових доходів. Експрезидент США
Д. Трамп, який ввів санкції, коли підписав річний законопроєкт про оборону
наприкінці 2019 р., зробив Німеччині та іншим європейським союзникам США
виклик за звернення до Росії щодо вирішення їхніх енергетичних потреб.
***
Assessing the Results of the Biden-Putin Summit = [Оцінка результатів саміту
Байдена – Путіна] // The National Interest. – Washington, 2021. – 18.06. – Режим доступу :
https://nationalinterest.org/feature/assessing-results-biden-putin-summit-187991.

17 червня 2021 р. в Центрі національних інтересів відбулася вебінарна
дискусія, на якій було вислухано широкий спектр перспектив щодо питань після
саміту Байдена – Путіна. На зустрічі був присутній директор Євразійського центру
при Атлантичній раді та колишній посол США в Україні Д. Гербст.
***
ES dar metams pratęsė sankcijas Rusijai dėl Krymo aneksijos = [ЄС продовжує
санкції проти Росії через анексію Криму ще на рік] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2021. –
21.06. – Режим доступу : https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2021/06/21/news/es-darmetams-pratese-sankcijas-rusijai-del-krymo-aneksijos-19824668/.

Міністри закордонних справ ЄС продовжили ще на рік санкції, введені проти
Росії через анексію українського півострова Крим. У повідомленні Європейської ради
йдеться, що «Рада вирішила продовжити санкції, введені у відповідь на незаконну
анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією, ще на рік, до 23 червня 2022
року».
***
Ukrajina oznámila zavedení sankcí nebo jejich prodloužení o tři roky = [Україна
оголосила про введення санкцій або продовження їх на три роки] // DenikN. – Praha,
2021. – 24.06. – Режим доступу : https://denikn.cz/minuta/652605/?ref=list.

Україна оголосила про введення санкцій або продовження їх на три роки проти
кількох десятків переважно російських, але також українських бізнесменів та сотень
російських компаній, які пов’язані з російським військовим сектором. Відповідні
укази, що вводять у дію рішення РНБО, підписав Президент України В. Зеленський.
***
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Molnár, Szabina. Kemény szankciókat hagyott jóvá Oroszország ellen az ukrán elnök
= [Президент України схвалив жорсткі санкції проти Росії] / S. Molnár // Index.hu. –
Budapest, 2021. – 25.06. – Режим доступу : https://index.hu/kulfold/2021/06/25/ukrajnaoroszorszag-szankciok-gazdasag-volodimir-zelenszkij/.

Президент України затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від
18 червня «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)». Санкції застосовуються до кількох бізнесменів,
близьких до президента Росії В. Путіна. В. Зеленський також продовжив кримінальні
заходи щодо 55 російських банків і фінансових компаній. До них належать «Сбербанк
Росії» і «Газпромбанк». В основному вони зареєстровані в Росії, але деякі з них діють
у Криму, а також на окупованих територіях Донецького басейну.
***
Åslund, Anders. Ukraine’s Russia sanctions target Putin’s inner circle = [Санкції
України проти Росії націлені на найближче оточення В. Путіна] / A. Åslund // Atlantic
Council.
–
Washington,
2021.
–
27.06.
–
Режим
доступу
:
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraines-russia-sanctions-target-putinsinner-circle/.

Президент України В. Зеленський підписав розширені санкції проти Росії,
спрямовані проти 538 осіб і 540 організацій і 55 російських державних фінансових
організацій. На думку старшого наукового співробітника Атлантичної ради у
Вашингтоні А. Ослунда, «ці заходи, без сумніву, є найсуворішими, які будь-яка
країна застосовувала проти Росії з початку поточної кризи у 2014 р.».

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
EU divided over Franco-German proposal to hold summit with Putin = [Євросоюз
розколовся через франко-німецьку пропозицію про проведення саміту з В. Путіним] //
Daily
Sabah.
–
Istanbul,
2021.
–
24.06.
–
Режим
доступу
:
https://www.dailysabah.com/world/europe/eu-divided-over-franco-german-proposal-to-holdsummit-with-putin.

Німеччина і Франція сподівалися переконати лідерів ЄС відновити регулярні
зустрічі з президентом Росії В. Путіним, незважаючи на побоювання, що Росія
продовжує діяти агресивно. ЄС прагне переглянути свою стратегію щодо
стримування свого великого східного сусіда, оскільки Брюссель визнає, що відносини
з Кремлем, схоже, будуть ще більше погіршуватися, незважаючи на те, що вони вже
досягли свого «найнижчого рівня». Міністр закордонних справ України Д. Кулеба
назвав німецько-французькі зусилля «небезпечним відхиленням від політики санкцій
ЄС» після раніше проведених переговорів із главою зовнішньополітичного відомства
блоку.
***
Russland offen für Gespräche mit der EU – die Ukraine warnt davor = [Росія
відкрита для переговорів з ЄС – Україна застерігає від цього] // Der Tagesspiegel. –
Berlin, 2021. – 24.06. – Режим доступу : https://www.tagesspiegel.de/politik/vorstoss-vonmerkel-und-macron-russland-offen-fuer-gespraeche-mit-der-eu-die-ukraine-warntdavor/27359940.html.
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На саміті ЄС канцлерка Німеччини А. Меркель та президент Франції Е. Макрон
пропонують переговори з Росією. Український уряд застерігає лідерів ЄС щодо
відновлення переговорів із президентом Росії В. Путіним. Міністр закордонних справ
України Д. Кулеба у Брюсселі заявив, що саміт ЄС із В. Путіним «без будь-якого
прогресу з боку Росії є небезпечним відхиленням від санкційної політики ЄС». На
думку українського дипломата, такий крок не дозволить «реалізовувати Мінські
угоди» щодо миру в Україні.
***
Reinsalu, Urmas. Reinsalu: Merkeli ja Macroni ettepanek korraldada EL-i
tippkohtumine Putiniga on vale nii sisult kui ka ajastuselt = [ У.Рейнсалу: Пропозиція
А. Меркель і Е. Макрона провести саміт ЄС з В. Путіним є неправильною як за змістом,
так і за термінами] / U. Reinsalu // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2021. – 24.06. – Режим
доступу
:
https://epl.delfi.ee/artikkel/93832823/reinsalu-merkeli-ja-macroni-ettepanekkorraldada-el-i-tippkohtumine-putiniga-on-vale-nii-sisult-kui-ka-ajastuselt.

На саміті ЄС у Брюселі, серед іншого, також відбудеться обговорення відносин
із Росією. Канцлерка Німеччини А. Меркель і президент Франції Е. Макрон
запропонували запросити на саміт президента Росії В. Путіна. За словами автора, це
«неправильна пропозиція за своїм змістом та термінами». Автор вважає, що
важливим елементом цього є політика ЄС щодо Росії, яка передбачає уникнення
зустрічей на вищому рівні до того, як Росія почне виконувати Мінські угоди. На його
думку, німецько-французька ініціатива спрямована на відмову від поточної політики.
***
«Müssen den hybriden Angriffen Russlands etwas entgegensetzen» = [«Потрібно
зробити щось для протидії гібридним атакам Росії»] // Frankfurter Аlgemeine. –
Frankfurt
am
Main,
2021.
–
24.06.
–
Режим
доступу
:
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/merkel-ruft-zu-einem-gemeinsamen-kurs-russlandgegenueber-auf-17405068.html.

Перед самітом ЄС канцлерка Німеччини А. Меркель закликала до спільного
курсу з Росією у своїй урядовій заяві. Зокрема, канцлерка наголосила, що через свою
географічну близькість та відповідальність перед «країнами Східного партнерства»
ЄС повинен «дати відповідь на російську діяльність», назвавши Україну, Білорусь та
країни Західних Балкан. Канцлерка зазначила, що для цього ЄС повинен шукати
прямих контактів із Росією, російським президентом та створювати формати
обговорень.
***
Ukraina piktinasi «pavojinga» iniciatyva atnaujinti ES ir Rusijos viršūnių susitikimus
= [Україна обурена «небезпечною» ініціативою відновити саміт ЄС – Росія] // Lietuvos
rytas.
–
Vilniaus,
2021.
–
24.06.
–
Режим
доступу
:
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2021/06/24/news/ukraina-piktinasi-pavojinga-iniciatyvaatnaujinti-es-ir-rusijos-virsuniu-susitikimus-19863999/.

Міністр закордонних справ України Д. Кулеба різко розкритикував пропозицію
Франції та Німеччини щодо повторного розгляду ЄС самітів із Росією. Глава
української дипломатії зазначив, що «рішення не проводити подальші саміти ЄС –
Росія було прийняте у 2014 році, враховуючи агресію Росії проти України». Д. Кулеба
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наголосив, що, «на жаль, Росія не виявляє бажання змінювати свою політику щодо
України чи ЄС, і ми вважаємо, що немає підстав для відновлення самітів».
***
G. Landsbergis Vokietijos ir Prancūzijos siūlymą dėl Rusijos vadina trumparegišku:
kelia nerimą = [Ґ. Ландсберг назвав пропозицію Німеччини та Франції щодо Росії
короткозорою: тривожно] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2021. – 24.06. – Режим доступу :
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2021/06/24/news/g-landsbergis-vokietijos-irprancuzijos-siulyma-del-rusijos-vadina-trumparegisku-kelia-nerima-19864004/.

Щодо пропозиції Німеччини та Франції розглянути питання про проведення
саміту ЄС із президентом Росії В. Путіним та відновлення форматів співпраці, міністр
закордонних справ Литви Ґ. Ландсберг сказав, що він здивований пропозицією.
Міністр наголосив, що «вони пропонують переглянути та відновити формати, які
були закриті внаслідок початку військового конфлікту в Україні та окупації Криму».
Глава дипломатії Литви також попередив, що відновлення діалогу ЄС із Росією
«залишить східних партнерів, таких, як Україна чи Молдова, на волю Божу».
***
Gutschker, Thomas. «Selbst im Kalten Krieg waren Gesprächskanäle da» = [«Навіть
у холодну війну існували канали зв’язку»] / T. Gutschker // Frankfurter Аlgemeine. –
Frankfurt
am
Main,
2021.
–
25.06.
–
Режим
доступу
:
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-gipfel-mit-putin-merkel-macron-vorstossgescheitert-17408140.html.

У відповідь на анексію Криму всі держави ЄС у 2014 р. вирішили припинити
зустрічі на високому рівні з Росією. Наразі Німеччина та Франція запропонували
провести переговори на саміті ЄС із президентом В. Путіним, але їхні зусилля
провалилися. Кілька східних країн на чолі з країнами Балтії та Польщею виступили
проти в Європейській раді. Держави – члени ЄС хочуть «озвучити формати діалогу з
Росією та умови для нього», як це сказано в їхніх висновках. Голова Ради ЄС
Ш. Мішель заявив, що імплементація Мінських домовленостей щодо узгодження
інтересів в Україні була і буде залишатися передумовою зміни ставлення до Росії.
***
ES šalių lyderiai atmetė Vokietijos ir Prancūzijos idėją susitikti su V. Putinu = [Лідери
ЄС відкинули ідею Німеччини та Франції зустрічі з В. Путіним] // Lietuvos rytas. –
Vilniaus,
2021.
–
25.06.
–
Режим
доступу
:
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2021/06/25/news/es-saliu-lyderiai-atmete-vokietijos-irprancuzijos-ideja-susitikti-su-v-putinu-19868563/.

Влада Франції та Німеччини зробили пропозицію розглянути питання про
проведення саміту ЄС із президентом Росії В. Путіним. Ця ідея зустріла опір низки
країн – членів ЄС, особливо країн Центральної та Східної Європи. Міністр
закордонних справ України Д. Кулеба після зустрічі з главою зовнішньої політики ЄС
Ж. Боррелем у Брюсселі назвав німецько-французьку пропозицію «небезпечним
відходом від санкційної політики ЄС». Лідери ЄС відхилили заяву Німеччини та
Франції відновити зустрічі з президентом Росії В. Путіним.
***
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Cтaйкoв, Aнaтoли. Укрaйнa нeгoдувa: Нe иcкa възcтaнoвявaнe нa диaлoгa EC –
Руcия! = [Україна обурена відновленням діалогу на найвищому рівні між
Європейським Союзом та Росією] / A. Cтaйкoв // Факти. – Sofia, 2021. – 24.06. – Режим
доступу
:
https://fakti.bg/world/590985-ukraina-negoduva-ne-iska-vazstanovavane-nadialoga-es-rusia.

Міністр закордонних справ України Д. Кулеба заявив про те, що доніс до
Європейського Союзу стурбованість України щодо можливого відновлення самітів
між Брюсселем та Москвою і наполягає, що це становить ризики. «Ініціатива
відновити саміт із РФ без того, щоб бачити будь-який прогрес із російської сторони,
буде небезпечним відхиленням від політики санкцій ЄС, що може лише підірвати
політику невизнання та ефективність режиму санкцій і, що ще небезпечніше,
розохотити Росію від виконання Мінських домовленостей», – упевнений Д. Кулеба.

КУЛЬТУРА, ОСВІТА, НАУКА
До 30-ї річниці незалежності СКУ оголосив ініціативу «30 до 30» // Міст. –
Торонто, 2021. – 24.06. – Режим доступу : https://meest-online.com/diaspora/ukrainesku/do-30-ji-richnytsi-nezalezhnosty-sku-oholosyv-initsiatyvu-30-do-30/.

У червні вперше стартувала ініціатива «СКУ: 30 до 30. Покоління
Незалежність». Номінація має на меті ознайомити Україну і світ з яскравими й
талановитими українцями – ровесниками незалежності з діаспори. 19 серпня стануть
відомі імена 30 молодих закордонних українців, які вже сьогодні формують майбутнє
своїх громад. Учасниками цього проєкту можуть стати молоді українці за кордоном
віком до 30 років, які ведуть активну громадську діяльність у своїй громаді чи країні
та щонайменше два роки постійно проживають поза Україною.

МІЖНАРОДНА ВІЙСЬКОВА СПІВПРАЦЯ
Два корабля НАТО зашли в порт на юге Украины = [Два судна НАТО зайшли в
порт на Півдні України] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2021. – 19.06. – Режим доступу :
http://russian.people.com.cn/n3/2021/0619/c31519-9862860.html.

В акваторію південноукраїнського порту Одеса зайшли два бойових судна
НАТО – есмінець британських ВМС Defender і фрегат ВМС Нідерландів Evertsen.
Командувач авіаносною ударною групою ВМС Великобританії С. Мурхаус заявив,
що есмінець і фрегат увійшли в Чорне море, щоб забезпечити регулярну присутність
британського флоту на Західних Балканах і в Чорноморському регіоні, захистити
свободу судноплавства, а також запевнити партнерів Великобританії і НАТО в
підтримці. Зокрема, у рамках цього візиту будуть проведені військові навчання з
Україною, Грузією та Румунією.
***
Vypálili jsme výstražné střely na britský torpédoborec, tvrdí Rusko. Londýn to popřel
= [Росія стверджує, що були випущені попереджувальні ракети по британському
есмінцю. Лондон заперечує] // Aktualne.cz. – Praha, 2021. – 23.06. – Режим доступу :
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rusko-vypalilo-vystrazne-vystrely-na-britskytorpedoborec-za/r~920b0998d41811eba824ac1f6b220ee8/.

МЗС Росії повідомило, що судно російської прикордонної служби здійснило
попереджувальні постріли під час плавання британського есмінця Defender біля
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узбережжя Криму. Міністерство оборони Британії називає цю заяву вигадкою.
Міністр закордонних справ України Д. Кулеба охарактеризував цей інцидент як чітке
свідчення точки зору України на те, що «агресивна та провокаційна політика Росії в
Чорному та Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму становлять постійну
загрозу для України та її союзників». За його словами, така ситуація вимагає «якісно
нового співробітництва між членами НАТО та Україною в Чорному морі».
***
Buchsteiner, Jochen. Großbritannien bestreitet Warnschüsse Russlands =
[Великобританія заперечує попереджувальні постріли Росії] / J. Buchsteiner //
Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2021. – 23.06. – Режим доступу :
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/vorfall-im-schwarzen-meer-grossbritannienbestreitet-warnschuesse-russlands-17403623.html.\

23 червня 2021 р. біля мису Фіолент у Криму, як стверджує Росія, було
зупинене британське військове судно: пролунали попереджувальні постріли та було
скинуто чотири бомби по курсу британського есмінця Defender. У Росії стверджують,
що судно «порушило кордон РФ». Британські військові заперечили, зазначивши, що в
напрямку судна не пролунало жодного попереджувального пострілу. Міноборони
Британії також назвало цю заяву вигадкою, судно не змінило курс і продовжило шлях
«у рамках міжнародно визнаних територіальних вод України».
***
Nechepurenko, Ivan. Russia Says It Fired Warning Shots at a U.K. Warship Near
Crimea = [Росія заявляє, що здійснила попереджувальні постріли військовому судну
Великобританії поблизу Криму] / I. Nechepurenko // The New York Times. – New York,
2021. – 23.06. – Режим доступу : https://www.nytimes.com/2021/06/23/world/europe/russiauk-destroyer-crimea.html?searchResultPosition=5.

З 2014 р., коли Росія анексувала український Кримський півострів, територія
навколо півострова в Чорному морі стала точкою воєнних суперечностей між Росією
та Україною. МЗС Росії заявило, що есмінець Королівського флоту перебував у її
територіальних водах, що, у свою чергу, заперечив уряд Великобританії. У своїй заяві
міністр закордонних справ України Д. Кулеба назвав російські дії в Чорному морі
«агресивними та провокаційними», додавши, що російська «мілітаризація Криму
становить тривалу загрозу для України».
***
Vertrieb Russland ein Briten-Schiff mit Bomben? Reporter an Bord erzählt, wie es
wirklich war = [Росія випустила ракети проти британськогос судна? Репортер на борту
розповідає, як це було насправді] // Focus. – Berlin, 2021. – 24.06. – Режим доступу :
https://www.focus.de/panorama/welt/zwischenfall-im-schwarzen-meer-bericht-russischerkampfjet-wirft-bomben-auf-britisches-militaerschiff_id_13428258.html.

Міноборони Росії заявило, що російське прикордонне сторожове судно
відкрило попереджувальну стрільбу в бік есмінця Великої Британії Defender у
Чорному морі, а бомбардувальник Су-24М виконав «попереджувальне
бомбометання» через нібито «порушення кордону РФ» поблизу окупованого
Севастополя. Міністерство оборони Великої Британії заперечило обстріл росіянами
есмінця Defender біля берегів Криму, заявивши, що судно здійснювало мирний прохід
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***
Russland beklagt «bewusste und vorbereitete Provokation» der Briten = [Кремль
поскаржився на «навмисну і підготовлену провокацію» з боку Великобританії] // Der
Tagesspiegel.
–
Berlin,
2021.
–
24.06.
–
Режим
доступу
:
https://www.tagesspiegel.de/politik/feuer-auf-kriegsschiff-nahe-der-krim-russland-beklagtbewusste-und-vorbereitete-provokation-der-briten/27354758.html.

РФ заявила про порушення російського кордону британським есмінцем
Defender біля мису Фіолент в окупованому Криму та відкриття попереждувального
вогню з боку Росії. Підозрювали, що британське військове судно хотіло взяти участь
у міжнародних військових навчаннях під керівництвом США. За інформацією США,
двотижневий маневр «Сі Бриз-2021» у Чорному морі за участю 32 країн-учасниць із
шести континентів, 5 тис. солдатів, 32 суден, 40 літаків, а також 18 команд
спеціальних операцій та дайвінгу, повинен розпочатися в Чорному морі.
***
Buchsteiner, Jochen. Wollte die Royal Navy Russland provozieren? = [Королівський
флот хотів спровокувати Росію?] / J. Buchsteiner // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am
Main, 2021. – 24.06. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wolltedie-royal-navy-russland-vor-der-krim-provozieren-17405753.html.

Судно російської прикордонної служби здійснило попереджувальні постріли
під час плавання британського есмінця Defender біля узбережжя українського
півострова Крим, окупованого Росією. Британські експерти з питань безпеки
вважають, що Королівський флот «навмисно» взяв курс до узбережжя України.
Голова Комітету оборони Т. Елвуд підтримав акцію з правом Великобританії
захищати міжнародні судноплавні шляхи. Але він також попередив, що це
«небезпечна гра».
***
Hopkins, Valerie. British Warship Deliberately Sailed Close to Crimea, U.K. Officials
Say = [Британське військове судно навмисно наблизилося до Криму, заявляють
офіційні особи Великобританії] / V. Hopkins // The New York Times. – New York, 2021. –
24.06. – Режим доступу : https://www.nytimes.com/2021/06/24/world/europe/russia-ukdefender-crimea.html?searchResultPosition=5.

Акція, що покликана продемонструвати підтримку України, спровокувала
міжнародний інцидент після того, як Росія підняла в повітря військові літаки і судна
берегової охорони у відповідь на наближення до берегів Криму англійського
військового есмінця. Капітан Defender В. Оуен дав зрозуміти, що судно навмисно
пройшло недалеко від узбережжя Криму, щоб заявити про свою позицію, згідно з
якою Крим і навколишні його води на законних підставах належать Україні. Прем’єрміністр Б. Джонсон заявив журналістам, що Великобританія не визнала анексію
Криму Росією і що це було цілком доречним, щоб судно перетинало українські води
відповідно до закону.
***
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Dickinson, Peter. British warship challenges Russian claims to Crimea = [Британське
військове судно заперечує претензії Росії на Крим] / P. Dickinson // Atlantic Council. –
Washington,
2021.
–
25.06.
–
Режим
доступу
:
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/british-warship-challenges-russian-claimsto-crimea/.

Вибір військового судна британських ВМС Defender маршруту через
територіальні води у Криму був сприйнятий як прямий виклик Кремлю і нагадування
про те, що міжнародне співтовариство не визнає анексію Росією українського
півострова у 2014 р. Виступаючи після протистояння в Чорному морі, прем’єр-міністр
Великобританії Б. Джонсон заявив, що Королівський флот вчинив правильно,
захищаючи свободу судноплавства і підкреслив, що Великобританія не визнає спроби
Росії анексувати Крим.
***
Heilig, René. Bald deutsche Fregatten vor der Krim? = [Скоро німецькі фрегати
підуть з Криму?] / R. Heilig // Neues Deutschland. – Berlin, 2021. – 27.06. – Режим доступу :
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1153772.russland-und-ukraine-bald-deutsche-fregattenvor-der-krim.html?sstr=ukraine.

МЗС Росії стверджує, що британський есмінець Defender порушив російські
морські кордони на південь від Севастополя. Російські збройні сили нервують через
двотижневий маневр війскових на тренуваннях «Сі Бриз-2021». США та Україна
організовують такі навчання в Чорному морі з 1997 р. Автор вважає, що есмінець
Defender був відправлений у рамках операції «Свобода судноплавства».
***
Ukraine, US launch large-scale naval drills in Black Sea = [Україна і США почали
масштабні військово-морські навчання в Чорному морі] // Daily Sabah. – Istanbul, 2021.
– 28.06. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/world/europe/ukraine-us-launchlarge-scale-naval-drills-in-black-sea.

Україна і США почали спільні військово-морські навчання «Сі Бриз-2021» за
участю понад 30 країн у Чорному морі і на Півдні України, незважаючи на заклики
Росії скасувати навчання. Україна заявляє, що головна мета – отримати досвід
спільних дій під час багатонаціональних операцій з підтримання миру, і навчання
стануть «потужним сигналом для підтримки стабільності і миру в регіоні».
***
Ukraine und USA beginnen gemeinsames Seemanöver im Schwarzen Meer = [Україна
та США розпочинають спільні морські маневри в Чорному морі] // Dier Presse. –
Wiennа, 2021. – 28.06. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6000589/ukraine-undusa-beginnen-gemeinsames-seemanover-im-schwarzen-meer?from=rss.

У південноукраїнському порту Одеса проводяться щорічні військово-морські
навчання «Сі Бриз-2021», незважаючи на критику з боку Росії. Військові з України,
США та майже 30 інших країн будуть практикувати свої навики на північнозахідному Причорномор’ї. За даними США, задіяно близько 5 тис. військових,
близько 30 суден, 40 літаків та вертольотів. Серед іншого, відпрацьовуватимуться
десантні операції та ППО.
***
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Kovács, Ferenc. Közös hadgyakorlatot tartanak az ukránok és az amerikaiak a Feketetengeren = [Українці та американці проводять спільні військові навчання в Чорному
морі] / F. Kovács // Index.hu. – Budapest, 2021. – 28.06. – Режим доступу :
https://index.hu/kulfold/2021/06/28/ukrajba-egyesult-allamok-odessza-sea-breezehadgyakorlat/.

Розпочалися організовані українцями та американцями міжнародні
чорноморські військові навчання «Сі Бриз-2021», офіційне відкриття яких відбулося в
Одесі. Щорічні військові навчання проводяться на території України з 1997 р. , але у
2021 р. в рамках навчань візьме участь рекордна кількість країн. Посольство Росії у
Вашингтоні закликало США та їхніх союзників скасувати цьогорічні навчання «Сі
Бриз-2021», бо вони не сприятимуть безпеці в регіоні. Навчання відбуваються
поблизу Кримського півострова, який Росія самовільно анексувала у 2014 р.
***
Juodojoje jūroje prasideda didelės JAV ir Ukrainos karinės pratybos = [Основні
американсько-українські військові навчання починаються в Чорному морі] // Lietuvos
rytas.
–
Vilniaus,
2021.
–
28.06.
–
Режим
доступу
:
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2021/06/28/news/juodojoje-juroje-prasideda-dideles-javir-ukrainos-karines-pratybos-19898010/.

У Чорному морі розпочинаються великі американсько-українські військові
навчання «Сі Бриз-2021». Речник російського міністерства оборони І. Конашенков
заявив, що російські військові уважно стежитимуть за підготовкою до навчань і
самими навчаннями, а також «реагуватимуть на ситуацію, якщо це буде необхідно
для забезпечення військової безпеки Російської Федерації».
***
Лавров, Антон. Буря над морем = [Буря над морем] / А. Лавров // Известия. –
Москва, 2021. – 28.06. – Режим доступу : https://iz.ru/1184941/anton-lavrov/buria-nadmorem.

28 червня в Чорному морі починаються багатонаціональні навчання НАТО і
країн-партнерів «Сі Бриз-2021». Хоча відбуваються вони щороку, цього разу стежити
за ними в усьому світі будуть особливо пильно. Наземну частину проведуть в Одесі,
Очакові, Дністровському лимані, на Кінбурнській косі, островах Зміїний і
Первомайський, у дельті річки Дунай. Там будуть відпрацьовувати стабілізацію
кризової ситуації, викликаної на території України незаконними збройними
формуваннями при підтримці якоїсь сусідньої країни. На думку оглядача «Известий»
А. Лаврова, «ніхто вже не приховує, що мета таких маневрів – не стільки тренування і
підготовка українських моряків, скільки відправка повідомлення Росії про міць блоку
і його готовність діяти спільно».
***
Russia tests Crimean air defence systems as Ukraine, NATO hold Black Sea drills =
[Росія випробовує системи протиповітряної оборони Криму, коли Україна та НАТО
проводять навчання на Чорному морі] // Iran Daily. – Tehran, 2021. – 29.06. – Режим
доступу : https://irandaily.ir/News/314332.html.

Українсько-американські навчання «Сі Бриз-2021» у Чорному морі
розпочалися на тлі зростання напруженості між НАТО і Росією. Росія закликала
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скасувати військові навчання до їхнього початку, а Міністерство оборони Росії
заявило, що буде реагувати в разі необхідності для захисту національної безпеки.
***
Niederlande werfen Russland Scheinangriffe vor = [Нідерланди звинувачують Росію
в підставних атаках] // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2021. – 30.06. –
Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/zwischenfall-im-schwarzenmeer-niederlande-werfen-russland-scheinangriffe-vor-17414638.html.

За повідомленням Міністерства оборони Нідерландів, російські винищувачі
здійснили фіктивну атаку, створивши «небезпечну ситуацію», на військове судно
Evertsen. Фрегат перебував у міжнародних водах на південний схід від окупованого
Росією Криму. Україна та США разом із понад 30-ма країнами розпочали двотижневі
військові навчання «Сі Бриз-2021» у Чорному морі.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
I. Šimonytė išvyks į pirmąjį oficialų vizitą Latvijoje = [І. Шимоніте здійснить
перший офіційний візит до Латвії] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2021. – 16.06. – Режим
доступу : https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2021/06/16/news/i-simonyte-isvyks-ipirmaji-oficialu-vizita-latvijoje-19765693/.

Прем’єр-міністр Литви І. Шимоніте відвідає Латвію з офіційним візитом. На
зустрічах буде зосереджено увагу на агресивних діях Білорусі та Росії, підтримці
України, посилення ініціативи Східного партнерства та викликах, зумовлених
Китаєм.
***
Nelson., Steven. Putin claims Biden, US hypocrisy on cybercrime, human rights after
WH refuses joint presser = [В. Путін сказав про Д. Байдена: лицемірство США щодо
кіберзлочинності та прав людини після того, як WH відмовляється від спільної
пресконференції] / S. Nelson. // New York Post. – New York, 2021. – 16.06. – Режим доступу
:
https://nypost.com/2021/06/16/putin-claims-biden-us-hypocrisy-on-cybercrime-humanrights-and-ukraine/.

У Женеві відбулася зустріч Д. Байдена та В. Путіна. Президент США
відмовився від спільної пресконференції. В. Путіну задавали низку скептичних
запитань щодо поводження з дисидентами та втручання Росії в Україну.
Відповідаючи на питання щодо України, В. Путін закликав до конституційних
реформ, які децентралізують Україну, щоб розширити повноваження двох «малих
проросійських відокремлених республік».
***
«Time for Russia to withdraw»: Ukrainian FM, after Biden-Putin meeting = [«Росії
пора піти»: глава МЗС України після зустрічі Д. Байдена і В. Путіна] // Daily Sabah. –
Istanbul, 2021. – 17.06. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/world/europe/timefor-russia-to-withdraw-ukrainian-fm-after-biden-putin-meeting.

Міністр закордонних справ України Д. Кулеба заявив, що «саміт Байдена –
Путіна продемонстрував, що Америка повернулася, і тепер настав час змусити Росію
відступити з України». Влада України побоювалася того, що Д. Байден і В. Путін
могли укласти угоду про майбутнє України без її участі за столом переговорів.
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***
Veser, Reinhard. Steinmeiers Fehler = [Помилка Ф.-В. Штайнмаєра] / R. Veser //
Frankfurter Аgemeine. – Frankfurt am Main, 2021. – 17.06. – Режим доступу :
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/gedenken-an-den-ueberfall-auf-die-sowjetunionsteinmeiers-fehler-17392719.html.

За словами автора, вшановуючи 80-річчя з дня нападу Німеччини на
Радянський Союз, федеральний президент Ф.-В. Штайнмаєр повинен стояти поза
політичною ареною. Посол України голосно відмовився від участі в заході пам’яті.
Але відповідальність за скандал , стверджує автор, лежить на апараті федерального
президента, він повинен був вибрати нейтральне місце для виступу, а не музей, який
фінансується російським урядом, і в цьому конфлікті використовує історію як
пропагандистську зброю проти своїх сусідів.
***
Molnár, Szabina. Románia több millió adag felhalmozott oltóanyagot fog értékesíteni =
[Румунія продасть мільйони доз накопичених вакцин] / S. Molnár // Index.hu. – Budapest,
2021. – 17.06. – Режим доступу : https://index.hu/kulfold/2021/06/17/dramai-a-helyzet-napi95-ezer-fertozott-3000-halott/romania-tobb-millio-adag-felhalmozott-oltoanyagot-fogertekesiteni/.

Румунія може продати або передати 100 тис. доз вакцини AstraZeneca проти
коронавірусу, оскільки, як очікується, вона не зможе використати понад 35 млн доз
вакцини всередині країни через відсутність зацікавленості населення у вакцинації.
***
Salzen, Claudia. Steinmeier fordert mehr Anerkennung für sowjetische Kriegsopfer =
[Ф.-В. Штайнмаєр закликав до більшого визнання жертв радянської війни] / C. Salzen //
Der
Tagesspiegel.
–
Berlin,
2021.
–
18.06.
–
Режим
доступу
:
https://www.tagesspiegel.de/politik/rede-zum-80-jahrestag-des-ueberfalls-auf-diesowjetunion-steinmeier-fordert-mehr-anerkennung-fuer-sowjetischekriegsopfer/27301552.html.

На відкритті виставки «Розміри злочинності» в німецько-російському музеї
«Берлін-Карлсхорст» президент ФРН Ф.-В. Штайнмаєр виголосив свою пам’ятну
промову з нагоди 80-ї річниці нападу на Радянський Союз. Він заявив, що на
Німеччину покладається велика відповідальність. Посол України А. Мельник
скасував свою участь у відкритті виставки. У своєму виступі Ф.-В. Штайнмаєр
безпосередньо не говорив про дипломатичну образу ряду країн. Однак він зазначив,
що німецько-російський музей підтримують 17 установ із чотирьох країн.
Спонсорська асоціація включає музеї Німеччини, Росії, України та Білорусі. Однак
офіційно в ньому представлений лише російський уряд.
***
Kohler, Berthold. Ganz besonders gegenüber Russland = [Особливо з Росією] /
B. Kohler // Frankfurter Аgemeine. – Frankfurt am Main, 2021. – 18.06. – Режим доступу :
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/steinmeier-warnt-vor-einem-missbrauch-dergeschichte-17396829.html.

У своєму виступі в 80-ту річницю нападу на Радянський Союз президент ФРН
Ф.-В. Штайнмаєр нагадував про безмірні страждання, які гітлерівська винищувальна
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війна на сході завдала народам Радянського Союзу. Він заявив про те, що на
Німеччину покладена відповідальність, і вона повинна зробити все для захисту
міжнародного права та територіальної цілісності у Європі, при цьому чітко назвавши
держави-наступниці Радянського Союзу. За словами автора, в Україні, посли яких, як
і шість інших із колишніх «країн-братів», залишились осторонь події, «все» почують,
але хтось, мабуть, «не буде повністю вірити цій промові».
***
Постникова, Екатерина. Участный случай: будет ли СНГ исключать Украину из
организации = [Участь як випадок: чи буде СНД виключати Україну з організації] / Е.
Постникова // Известия. – Москва, 2021. – 23.06. – Режим доступу :
https://iz.ru/1182248/ekaterina-postnikova/uchastnyi-sluchai-budet-li-sng-iskliuchat-ukrainuiz-organizatcii.

За словами голови Виконавчого комітету СНД С. Лебедєва, Україна може
вийти з цієї організації, тільки якщо сама цього захоче. С. Лебедєв зазначив:
«Незважаючи на те, що Україна вже понад п’ять років не виплачує внески, країни
СНД не планують ставити питання про її виключення з організації». С Лебедєв
наголосив, що хоча Україна і відмовилася від багатьох форматів співдружності, у
деяких із них вона продовжує брати участь досі».
***
G. Nausėda su Lenkijos Seimo pirmininke aptarė gynybą ir saugumą = [Ґ. Науседа
обговорив оборону та безпеку зі спікером польського парламенту] // Lietuvos rytas. –
Vilniaus,
2021.
–
29.06.
–
Режим
доступу
:
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2021/06/29/news/g-nauseda-su-lenkijos-seimopirmininke-aptare-gynyba-ir-sauguma-19913921/.

Президент Литви Ґ. Науседа зустрівся з маршалом Сейму Польщі Е. Вітек,
обговорив двосторонні відносини, оборонні питання та ситуацію з безпекою в регіоні.
Обидві сторони привітали підсумки недавнього саміту НАТО: рішення продовжувати
політику відкритих дверей НАТО та підтримку партнерів Альянсу, зокрема України
та Грузії, позицію Альянсу щодо Білорусі та рішення про проведення саміту НАТО в
Литві. Президент привітав збіг думок Литви і Польщі про загрозу, що виходить від
Росії і угоду, досягнуту в Європейській раді, не проводити зустріч між Росією і 27
країнами – членами ЄС доти, доки Росія не виявить ознак прогресу щодо
гарантованих прав людини і ситуації в Україні.

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ
Hunder, Andy. Business community seeks to boost Ukraine’s market infrastructure =
[Бізнес-спільнота прагне розвивати ринкову інфраструктуру України] / A. Hunder //
Atlantic Council. – Washington, 2021. – 22.06. – Режим доступу :
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/business-community-seeks-to-boostukraines-market-infrastructure/.

Президент Американської торговельної палати в Україні Е. Хандер у статті
пише, що уряд України, Європейський банк реконструкції та розвитку, Агентство
США з міжнародного розвитку та Американська торговельна палата в Україні
об’єднали свої зусилля для розвитку національної біржі з торгівлі капіталом і
товарами. Це допоможе залучити інвестиції до України й підтримати економічне
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зростання держави. У рамках підписаного 8 червня Меморандуму про
взаєморозуміння буде створено NEXT-UA – біржу з торгівлі капіталом і товарами.
Уряд України розробить її впродовж трьох років. Нова інфраструктура сприятиме
інтеграції українських ринків у міжнародну систему. Вона також допоможе у
встановленні цін на сировинні товари, забезпечить прозорість ринків капіталу,
енергетики, сільського господарства й інших секторів.

НАТО
Biden enttäuscht Ukraine: Hilfe gegen russische Angriffe ja – aber kein Nato-Beitritt =
[Д. Байден розчарував Україну: Так, допомога проти російських нападів – але членства
в НАТО немає] // Focus. – Berlin, 2021. – 16.06. – Режим доступу :
https://www.focus.de/politik/ausland/us-unterstuetzung-gegen-russland-biden-enttaeuschtukraine-hilfe-gegen-russische-angriffe-ja-aber-kein-nato-beitritt_id_13397217.html.

Президент США Д. Байден пообіцяв Україні подальшу підтримку з метою
захисту від російських нападів. Однак на пресконференції після саміту НАТО, за
словами автора, він уникав давати нові надії на найближчий час щодо приєднання до
трансатлантичного союзу. Надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО
залежить від того, чи відповідає країна критеріям для цього. Президент України
В. Зеленський оцінив перспективу членства в НАТО як позитивний знак. Однак він
відзначив, що «відсутній конкретний термін для наступних кроків у нашому
зближенні, на що ми сподівалися».
***
Kijevas: Ukraina tikisi kitais metais gauti NATO narystės veiksmų planą = [Київ:
Україна з нетерпінням чекає Плану дій щодо членства в НАТО наступного року] //
Lietuvos
rytas.
–
Vilniaus,
2021.
–
16.06.
–
Режим
доступу
:
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2021/06/15/news/kijevas-ukraina-tikisi-kitais-metaisgauti-nato-narystes-veiksmu-plana-19749585/.

За словами глави МЗС Д. Кулеби, в остаточних звітах самітів НАТО 2014 р.,
2016 р. та 2018 р. не згадувалося про потенційне членство України, хоча країна була у
стані війни і заслуговувала на таку підтримку. Д. Кулеба вважає, що декларація
останнього саміту НАТО має значно ширший контекст. Він додав, що Україна вже
здійснила достатньо реформ, щоб претендувати на ПДЧ.
***
Moszkva felfigyelt Biden Ukrajnáról tett kijelentésére = [Москва відзначила заяву Д.
Байдена щодо України] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2021. – 16.06. – Режим доступу :
https://magyarnemzet.hu/kulfold/moszkva-felfigyelt-biden-ukrajnarol-tett-kijelentesere9947897/.

Прессекретар президента Росії Д. Пєсков за кілька годин до зустрічі
президентів США та Росії в Женеві заявив, що Д Байден вважає вступ України до
НАТО гіпотетично можливим. Д. Пєсков сказав, що це новий елемент, про це раніше
не говорили у Вашингтоні. Речник упевнений, що в разі необхідності президент Росії
В. Путін чітко визначить позицію Росії з цього приводу.
***
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Heilig, René. Mit der Nato im Gepäck = [З НАТО в мішку] / R. Heilig // Neues
Deutschland. – Berlin, 2021. – 16.06. – Режим доступу : https://www.ndaktuell.de/artikel/1153214.g-gipfel-g-im-clinch-mit-china-und-russland.html?sstr=ukraine.

32-й саміт НАТО, який відбувся у Брюсселі, був коротким. Президент США Д.
Байден визнав, що відносини між Росією і США в останні роки не розвивалися
оптимальним чином. За словами автора, зустріч із президентом Росії В. Путіним у
Женеві – це перший шанс знайти спільну мову. І тому штаб-квартира в Брюсселі
ретельно ігнорувала критику українського уряду напередодні саміту. Україна
ображена через те, що цього разу Україну – хоча вона не є членом НАТО, а важливим
форпостом Альянсу проти Росії – не запросили. Міністр ЗСУ Д. Кулеба заявив що,
«абсолютно не розуміє, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресивних
російських дій проти України в Чорноморському регіоні та проти країн-членів
Альянсу в цілому».
***
Heilig, René. Streit um die Ukraine = [Суперечка про Україну] / R. Heilig // Neues
Deutschland. – Berlin, 2021. – 16.06. – Режим доступу : https://www.ndaktuell.de/artikel/1153298.streit-um-die-ukraine.html?sstr=ukraine.

Президент України В. Зеленський рішуче закликав свою країну вступити в
НАТО і чекає на додаткову військову допомогу від США. Міністр закордонних справ
України Д. Кулеба висловив своє розчарування відмовою Брюсселя запросити
українську делегацію на саміт країн – членів НАТО.
***
Срещата Байдън – Путин: 5 часа преговори без храна, пресконференция и
големи очаквания = [Зустріч Байдена – Путіна: 5 годин переговорів без їжі,
пресконференції та великих сподівань] // Дневник. – Sofia, 2021. – 16.06. – Режим
доступу
:
https://www.dnevnik.bg/sviat/2021/06/16/4221855_sreshtata_baidunputin_5_chasa_pregovori_bez_hrana/.

Д. Байден уперше зустрінеться на посаді президента США особисто з
В. Путіним у Женеві, проте ніхто не очікує прориву у відносинах, які, як визнають
обидві сторони, є найгіршими за останні роки. США були наймогутнішим союзником
України з моменту анексії Криму Росією у 2014 р. Лідери НАТО повторили рішення
2008 р. про те, що Україна може одного разу приєднатися до НАТО, але Д. Байден
заявив, що спочатку країна має викорінити корупцію та відповідати іншим критеріям.
В. Путін сказав, що Україна є для нього «червоною лінією» і хоче, щоб Вашингтон
тримався подалі від неї.
***
Митриновић, Биљана. Бајден се приближио руској «црвеној линији» =
[Д. Байден наближається до російської «червоної лінії»] / Б. Митриновић // Политика. –
Belgrad, 2021. – 16.06. – Режим доступу : http://www.politika.rs/scc/clanak/481353/.

НАТО вирішило підняти ставку президента США Д. Байдена напередодні
зустрічі з В. Путіним, запевнивши, що Україна та Грузія можуть стати членами цього
військового союзу. Однак дата та умови не визначені. Наразі Д. Байден зазначив, що
Україна все ще не відповідає критеріям членства в НАТО. Він, перебуваючи на посаді
віцепрезидента США, стежив за розвитком України і продовжуватиме надсилати
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військову допомогу, що, врешті-решт, означає, що Україні не треба бути в НАТО,
щоб отримати підтримку США.
***
Постникова, Екатерина. Стоп с НАТО: Киев не пустят в Североатлантический
альянс еще минимум 10 лет = [Стоп з НАТО: Київ не пустять у Північноатлантичний
альянс ще мінімум 10 років] / Е. Постникова // Известия. – Москва, 2021. – 21.06. –
Режим доступу : https://iz.ru/1180619/ekaterina-postnikova-aleksei-zabrodin/stop-s-natokiev-ne-pustiat-v-severoatlanticheskii-alians-eshche-minimum-10-let.

Як
пояснив
«Известиям»
високопоставлений
співрозмовник
у
Північноатлантичному альянсі, члени організації не планують зараз приймати
Україну до своїх лав, оскільки не готові до занадто очевидного загострення з Росією.
Тому на всі прохання, заклики і вимоги українського керівництва учасники Альянсу
відповідають: країні необхідно привести себе відповідно до критеріїв НАТО і
переконати союзників у тому, що вона гідна увійти в Альянс. У комюніке за
підсумками саміту 14 червня Альянс обмежився тим, що підтвердив намір прийняти
Україну до своїх лав і привітав реформи, які вона для цього проводить.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОГОНІВ
Marszałkowski, Mariusz. Polska i Ukraina koordynują działania przeciwko Nord
Stream 2 = [Польща та Україна координують дії проти «Північного потоку-2»] /
М. Marszałkowski // Biznes Аlert. – Warsaw, 2021. – 22.06. – Режим доступу :
https://biznesalert.pl/polska-ukraina-nord-stream-2-trojkat-lubelski/.

Д. Кулеба та З. Рау підтвердили, що російський проєкт «Північний потік-2»
становить загрозу безпеці обох країн та Європи загалом. Український міністр
подякував главі польської дипломатії за подальшу підтримку Польщі як майбутнього
члена Європейського Союзу та НАТО. Міністри закордонних справ також
обговорили подальші кроки, які Альянс може зробити для пришвидшення
євроатлантичної інтеграції України та зміцнення обороноздатності української
держави. Міністри також обговорили майбутній саміт у Люблінському трикутнику.
***
Nord Stream 2 soll kein Zankapfel mehr sein = [«Північний потік-2» більше не
повинен бути суперечкою] // Focus. – Berlin, 2021. – 23.06. – Режим доступу :
https://www.focus.de/finanzen/boerse/streit-soll-beigelegt-werden-nord-stream-2-soll-keinzankapfel-mehr-sein_id_13429456.html.

США та Німеччина хочуть швидко врегулювати суперечку щодо газопроводу
«Північний потік-2». Про це повідомили міністр закордонних справ Г. Маас та його
американський колега Е. Блінкен після зустрічі в Берліні. Обидві сторони запевнили
Україну у своїй підтримці в конфлікті з Росією. Державний секретар США чітко дав
зрозуміти, що його країна продовжує надзвичайно критично ставитись до
газопроводу «Північний потік-2». У свою чергу Г. Маас наголосив, що Німеччина
шукає рішення, які Вашингтон міг би підтримати.
***
Leithäuser, Johannes. Blinken und Maas üben den Schulterschluss = [Е. Блінкен і Г.
Маас практикують солідарність] / J. Leithäuser // Frankfurter algemeine. – Frankfurt am
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Main,
2021.
–
23.06.
–
Режим
доступу
:
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/aussenminister-in-berlin-blinken-und-maas-uebenden-schulterschluss-17403611.html.

Після зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини Г. Мааса та США
Е. Блінкена в Берліні стало зрозуміло, що з’ясовувати принципові розбіжності в
думках щодо німецько-російського газопроводу «Північний потік-2» краще шляхом
діалогу. Щодо розбіжностей у питаннях «Північного потоку-2», Г. Маас заявив, що Е.
Блінкен «чітко дав зрозуміти, що Вашингтон очікує від Росії не зловживати
трубопроводом», щоб здійснювати тиск на Україну. Уряд Німеччини вважає, що
попередня робота вже зроблена в напрямі того, щоб Україна залишалася транзитною
країною для газу навіть після завершення прямого газопроводу через Балтійське море.
***
Cтaйкoв, Aнaтoлий. Виcшa диплoмaция! Гeрмaния ce oпитвa дa пoтуши
грaндиoзeн cпoр cъc CAЩ = [Вища дипломатія! Німеччина намагається залагодити
грандіозну суперечку зі США] / A. Cтaйкoв // Факти. – Sofia, 2021. – 23.06. – Режим
доступу : https://fakti.bg/world/590644-vissha-diplomacia-germania-se-opitva-da-potushigrandiozen-spor-sas-sasht-.

Уряд Німеччини намагається врегулювати суперечку зі США щодо долі
газопроводу «Північний потік-2». За словами держсекретаря США Е. Блінкена, існує
небезпека того, що Росія використає газопровід як політичну зброю проти України, і
сьогодні США намагаються мінімізувати ризик для країни.
***
Marszałkowski, Mariusz. Ukraina rozpoczęła dialog z Niemcami dotyczący łamania
prawa unijnego przez Gazprom = [Україна розпочала діалог із Німеччиною щодо
порушення «Газпромом» законодавства ЄС] / М. Marszałkowski // Biznes Аlert. –
Warsaw, 2021. – 25.06. – Режим доступу : https://biznesalert.pl/ukraina-niemcy-rosjagazprom-naftogaz/.

Глава «Нафтогазу України» Ю. Вітренко заявив, що Україна ініціювала діалог
із Німеччиною щодо порушення «Газпромом» антимонопольних правил ЄС. Ю.
Вітренко зазначив, що «Газпром» блокує постачання газу на європейські ринки
іншим компаніям, а також транзит газу з Центральної Азії через українську
газотранспортну систему до ЄС.
***
Cтaйкoв, Aнaтoли. Oбрaт: Гeрмaния мoжe и дa cпрe гaзa пo «Ceвeрeн пoтoк 2»! =
[Реверс: Німеччина може зупинити газ на «Північному потоці-2»!] / A. Cтaйкoв //
Факти. – Sofia, 2021. – 27.06. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/591519-obratgermania-moje-i-da-spre-gaza-po-severen-potok-2.

Трубопровід «Північний потік-2» є джерелом напруженості у відносинах з
адміністрацією США, оскільки Вашингтон вважає, що цей проєкт підвищує
енергетичну залежність Європи від Росії. Голова Християнсько-демократичного
союзу А. Лашет заявив, що «Німеччина може зупинити потік природного газу в
трубопроводі, якщо Москва порушуть умови угоди і використає об’єкт для тиску на
Україну».
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ПРОБЛЕМИ ОКУПОВАНОГО КРИМУ
Russia subjects Crimean Tatars to inhumane measures = [Росія піддає кримських
татар нелюдським тортурам] // Daily Sabah. – Istanbul, 2021. – 24.06. – Режим доступу :
https://www.dailysabah.com/world/europe/russia-subjects-crimean-tatars-to-inhumanemeasures-activist.

Виступаючи на міжнародній онлайн-конференції під назвою «Крим – це
Україна», організованій Інститутом вирішення конфліктів, аналітичним центром з
Ісламабаду, правозахисниця з Криму Л. Зудієва заявила, що татарськомусульманська етнічна меншина переслідується російськими військами в Криму. За її
словами, російські сили заарештували сотні мусульман і засудили їх за
звинуваченням у тероризмі. Перша заступниця міністра закордонних справ України
Е. Джапарова заявила учасникам конференції, що ситуація з порушеннями прав
людини в Криму викликає у її країни глибоку стурбованість і висловила надію, що
інші країни підтримають Україну у припиненні «незаконної російської окупації»
Криму. А. Кориневич, постійний представник Президента України в Автономній
Республіці Крим, сказав, що уряд вирішив підтримати своїх кримських громадян і
надати їм гарні можливості для отримання освіти, одночасно пропонуючи фінансову
підтримку політичним в’язням.
***
Francis, Diane. Putin’s Crimean crackdown continues: Radio Free Europe journalist
targeted = [Репресії В. Путіна в Криму тривають: напали на журналіста Радіо «Вільна
Європа»] / D. Francis // Atlantic Council. – Washington, 2021. – 27.06. – Режим доступу :
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/putins-crimean-crackdown-continuesradio-free-europe-journalist-targeted/.

На думку старшого наукового співробітника Євразійського центру
Атлантичної ради Д. Френсіс, «Росія, як і раніше, ігнорує стурбованість міжнародної
спільноти з приводу посягань на свободу преси». Репресії Росії щодо радіо «Вільна
Європа» тривають. Одна з недавніх жертв – В. Єсипенко, кореспондент «Радіо
Свобода», який був заарештований 10 березня в окупованому Росією Криму. Тільки у
2020 р., згідно зі звітом НВО «Справедливість для журналістів», у Криму було скоєно
58 нападів або погроз щодо журналістів. Багато з цих атак були зосереджені на
кримськотатарській громаді, яка непропорційно сильно постраждала під час
придушення Росією свободи вираження думок і політичного інакомислення з початку
російської окупації сім років тому.
***
Bruveris, Vytautas. Karinis incidentas Krymo pašonėje: neatsakyti klausimai ir ką
reiškia Rusijos veiksmai = [Військовий інцидент на околиці Криму: питання без відповіді
та що означають дії Росії] / V. Bruveris // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2021. – 27.06. – Режим
доступу : https://www.lrytas.lt/pasaulis/rytai-vakarai/2021/06/27/news/gresmingi-rusijoskeslai-uzgrobtas-krymas-mirtinas-ginklas-mirtinose-replese-19894139/.

За словами автора, Росія намагається якомога швидше перетворити окупований
Крим на військову базу, заповнену його колоністами, тим самим смертельно
прив’язавши його до «материкової Росії» і навіть перетворивши на головну фортецю
весь Причорноморський регіон. За даними українських аналітиків, розвідка країни ще
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не зафіксувала, що Росія вже має ядерну зброю в Криму, але готовність до цього
очевидна, і в тому випадку, якщо інфраструктура зберігання ядерної зброї в Криму
буде повністю відновлена, це суттєво порушить співвідношення сил у цілому регіоні.
За їхніми словами, протягом найближчих трьох-чотирьох років військовий потенціал
Росії буде достатньо великим для здійснення повномасштабної військової агресії та
операції не лише проти України, а й проти окремих країн НАТО.

РЕЛІГІЯ
Українці у діаспорі завжди будуть із золотоверхим Києвом та ПЦУ / //
Українське
Слово.
–
Чикаго,
2021.
–
24.06.
–
Режим
доступу
:
https://www.ukrslovo.net/nota-bene/105222.html.

22 червня 2021 року секретар Вікаріату Української Православної Церкви у
США, Австралії, Канаді та Японії протоієрей В. Полярний і член єпископської ради
Вікаріату і голова громади святого апостола Андрія Первозваного І. Яресько провели
«ZOOM»-конференцію з послом України у США О. Маркаровою.

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА
Волик, Андрій. В Івано-Франківську за кошти діаспори збудують новий корпус
лікарні. Благодійники зі США та Пакистану готові профінансувати 80 %необхідної
суми / А. Волик // Гомін України. – Торонто, 2021. – 22.06. – Режим доступу :
http://www.homin.ca/news.php/news/23887/group/19.

Українська діаспора у США та Пакистані готова профінансувати будівництво
сучасного хірургічного корпусу в Івано-Франківській міській центральній клінічній
лікарні. Новий корпус лікарні будуватимуть на місці теперішнього – триповерхової
будівлі у внутрішньому дворі лікарні, в якій розташовані ЛОР-відділення, їдальня та
допоміжні приміщення.

УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ВІДНОСИНИ
Biden: Putyin nem akar hidegháborút az Egyesült Államokkal = [Д. Байден: В. Путін
не хоче холодної війни зі США] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2021. – 16.06. – Режим
доступу
:
https://magyarnemzet.hu/kulfold/biden-putyin-nem-akar-hideghaborut-azegyesult-allamokkal-9952016/.

Президент США Д. Байден заявив, що залишається непохитно відданим
суверенітету України, а також обговорив ситуацію з правами людини в Росії з главою
російської держави. Він підкреслив, що в цих випадках ідеться не про його політику,
спрямовану проти Росії, а про ідентичність американського народу.
***
Aert, Riel. Nutzlose Diplomatie = [Марна дипломатія] / R. Aert // Neues Deutschland.
–
Berlin,
2021.
–
16.06.
–
Режим
доступу
:
https://www.ndaktuell.de/artikel/1153364.nutzlose-diplomatie.html?sstr=ukraine.

За словами автора, той, хто вважає, що відносини між президентом США
Д. Байденом та його російським колегою В. Путіним покращаться, швидко
розчарується. Суперечливі інтереси країн занадто великі. За словами автора, поки
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США озброюють армію українського уряду, росіяни підтримують сепаратистів на
Сході країни, тобто відбуваєтся конфлікт щодо зон впливу.
***
Varenikova, Maria. Ukraine, at war with Russian-backed separatists, said it would
reject any deals from the summit = [Україна, яка перебуває в стані війни з
підтримуваними Росією сепаратистами, заявила, що не визнає будь-які угоди саміту] /
M. Varenikova // The New York Times. – New York, 2021. – 16.06. – Режим доступу :
https://www.nytimes.com/2021/06/16/world/europe/ukraine-putin-bidensummit.html?searchResultPosition=2.

За словами офіційних осіб, Україна заявила, що не прийме ніяких
домовленостей, досягнутих у Женеві між президентом Д. Байденом і президентом В.
Путіним щодо війни на Донбасі, яка триває вже сім років між сепаратистами, яких
підтримує Росія, і українською армією. В останні роки український уряд проводить
політику відмови від будь-яких переговорів через побоювання, що Вашингтон і
Москва укладуть угоду на закулісних переговорах.
***
Dickinson, Peter. Biden-Putin summit review: Good news for Ukraine? = [Огляд
саміту Байдена – Путіна: Хороші новини для України?] / P. Dickinson // Atlantic Council.
–
Washington,
2021.
–
17.06.
–
Режим
доступу
:
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/biden-putin-summit-review-good-newsfor-ukraine/.

Атлантична рада запросила ряд експертів поділитися своїми думками про
наслідки саміту для України. Директор Євразійського центру Атлантичної ради
Д. Гербст заявив, що «в Женеві Д. Байден дав зрозуміти В. Путіну, що США
принципово зацікавлені в тому, щоб допомогти Україні зупинити агресію Кремля у
східному регіоні Донбасу, хоча це не означає швидкого припинення війни Москви з
Україною, це допомагає В. Путіну зрозуміти, що підтримка, яку США надали Україні
під час недавнього нарощування військової сили Росії, не була випадковістю».
Науковий співробітник Атлантичної ради О. Вершбоу зауважив, що «загалом, після
поїздки Д. Байдена, Україна опинилася в тому самому становищі, що і до саміту, без
чітких термінів для ПДЧ НАТО або фактичного членства, і першим важливим кроком
було б надання Україні статусу головного союзника США, яка не є членом НАТО, що
розширило б доступ України до американської допомоги і навчань у сфері оборони».
***
Fištejn, Jefim. Krajina po bitvě: Biden nevyjednal vůbec nic, jen pomohl legitimizovat
Putinův režim = [Пейзаж після битви: Д. Байден узагалі ні про що не вів переговори,
лише допомагав легітимізувати режим В. Путіна] / J. Fištejn // Reflex. – Praha, 2021. –
17.06. – Режим доступу : https://www.reflex.cz/clanek/komentare/107776/krajina-po-bitvebiden-nevyjednal-vubec-nic-jen-pomohl-legitimizovat-putinuv-rezim.html.

Під час американсько-російського саміту у Швейцарії президент США
Д. Байден погодився з тезою російського президента В. Путіна щодо України про те,
що конфлікт повинен вирішуватися шляхом імплементації Мінських домовленостей.
За словами автора статті, можливо, спічрайтери забули сказати йому, що сьогодні
Мінськ є абсолютно неприйнятним місцем для проведення будь-яких міжнародних
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зустрічей. До того ж, вважає автор, домовленості із самого початку були лише
способом увічнення російської окупації Донбасу та вбудови України в пострадянську
конструкцію В. Путіна, не кажучи вже про реальний шанс України приєднатися до
НАТО та європейських структур.
***
Васильева, Мария. Кибермир: что может вывести сотрудничество РФ и США на
новый уровень = [Кіберсвіт: що може вивести співробітництво РФ і США на новий
рівень] / М. Васильева // Известия. – Москва, 2021. – 17.06. – Режим доступу :
https://iz.ru/1180129/mariia-vasileva/kibermir-chto-mozhet-vyvesti-sotrudnichestvo-rf-i-sshana-novyi-uroven.

Російський політолог Е. Лозанський у розмові з «Известиями» зазначив, що за
підсумками зустрічі в Женеві В. Путіна і Д. Байдена президенти не дійшли згоди, як
можна вирішити українську кризу. Експерт вважає, що хоча Д. Байден і заявив про
важливість Мінських угод, навряд чи це спричинить якісь поступки з боку
американської адміністрації. Він додав, що в нового президента США є всі
можливості змусити Президента України В. Зеленського виконувати угоди, але якщо
він про це скаже, на нього почнеться атака всередині країни, зокрема з боку Конгресу.
***
Swan, Betsy Woodruff. White House freezes Ukraine military package that includes
lethal weapons = [Білий дім заморозив пакет військової допомоги Україні, що включав
летальну зброю] / B. W. Swan // POLITICO. – Brussels, 2021. – 18.06. – Режим доступу :
https://www.politico.com/news/2021/06/18/white-house-ukraine-military-lethal-weapons495169.

США підготували для України летальну зброю на суму 100 млн дол., коли
Росія концентрувала війська на кордоні, а потім зробили паузу перед наближенням
саміту Байдена – Путіна. Над складанням цієї пропозиції працювали чиновники
Державного департаменту та Пентагону.
***
EE.UU. garantiza su asistencia a Ucrania para «resistir a la agresión física» de Rusia =
[США гарантують свою допомогу Україні у «протистоянні фізичній агресії» з боку
Росії]
//
ABC.
–
Madrid,
2021.
–
19.06.
–
Режим
доступу
:
https://www.abc.es/internacional/abci-eeuu-garantiza-asistencia-ucrania-para-resistiragresion-fisica-rusia-202106190603_noticia.html.

Речниця Білого дому Д. Псакі відкинула можливість того, що США припинять
допомогу Україні у сфері безпеки. Речниця наполягає на тому, що США підтримують
суверенітет і територіальну цілісність України, про що президент США Д. Байден дав
зрозуміти своєму російському колезі В. Путіну на зустрічі. Вона зазначила, що в
рамках участі Д. Байдена в саміті лідерів НАТО також було наголошено про
підтримку України.
***
Baltieji rūmai patvirtino palaikantys Ukrainą ir pasiruošę suteikti papildomą pagalbą
= [Білий дім підтверджує свою підтримку Україні та готовність надати додаткову
допомогу] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2021. – 19.06. – Режим доступу :
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https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2021/06/19/news/baltieji-rumai-patvirtino-palaikantysukraina-ir-pasiruose-suteikti-papildoma-pagalba-19801740/.

Представниця Білого дому Д. Псакі заявила, що підтримка України
залишається незмінною в зовнішній політиці США, і Вашингтон готовий надати
додаткову допомогу, якщо ситуація в країні погіршиться внаслідок «російської
фізичної агресії». Д. Псакі назвала «нісенітницею» повідомлення ЗМІ про те, що
Вашингтон «тимчасово» призупинив військову допомогу Україні на суму
100 млн дол. напередодні президентської зустрічі США і Росії.
***
Вікторія Нуланд обговорила деталі майбутнього візиту Президента України до
США // Українське Слово. – Чикаго, 2021. – 24.06. – Режим доступу :
https://www.ukrslovo.net/swa/105263.html.

У межах регулярних комунікацій з американською стороною керівник Офісу
Президента України А. Єрмак провів телефонну розмову із заступницею державного
секретаря США з політичних питань В. Нуланд. Співрозмовники обговорили деталі
майбутнього візиту Президента України В. Зеленського до США на запрошення
президента США Д. Байдена.

УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКІ ВІДНОСИНИ
Атанасова, Мария. Бeлaруc нямa дa приeмa caмoлeти, влизaщи oт Укрaйнa =
[Білорусь не буде приймати літаки, що прибувають з України] / М. Атанасова // Факти.
– Sofia, 2021. – 19.06. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/589516-belarus-nama-dapriema-samoleti-vlizashti-ot-ukraina.

Білорусь має намір відмовитися від прийому літаків, що летять з території
України. Про це повідомив президент країни О. Лукашенко. Білоруський президент
вважає, що для літаків «Белавія» слід створити рівні умови. Україна припинила
польоти до Білорусі з 26 травня і заборонила використання повітряного простору
України з 29 травня білоруськими літаками. Причиною цих заходів стала посадка в
Мінську літака Ryanair.
***
Pieklo, Jan. Why Putin dare not abandon Belarus dictator Lukashenka = [Чому
В. Путін не наважується покинути білоруського диктатора О. Лукашенка] / J. Pieklo //
Atlantic Council. – Washington, 2021. – 23.06. – Режим доступу :
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/why-putin-dare-not-abandon-belarusdictator-lukashenka/.

Експерт з питань Східної Європи та Західних Балкан, колишній посол Польщі в
Україні Я. Пєкло в статті пише, що «до початку нинішньої кризи в Білорусі О.
Лукашенко багато зробив для створення іміджу міжнародно прийнятного господаря
мирного процесу в Україні». Аналітик вважає, що він підтримував дружні стосунки з
Україною і демонстративно відмовлявся визнати анексію Криму Росією, але із серпня
2020 р. ця позиція цілком інакша: О. Лукашенко звинуватив Україну в підтримці
«кольорової революції» в Білорусі.
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УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКІ ВІДНОСИНИ
Шумов, Тихомир. Бизнecът нacтoявa дa oтпaднaт oгрaничeниятa зa туриcти oт
Укрaйнa = [Бізнес наполягає на скасуванні обмежень для туристів з України] / Т.
Шумов // Факти. – Sofia, 2021. – 18.06. – Режим доступу : https://fakti.bg/biznes/589367biznesat-nastoava-da-otpadnat-ogranicheniata-za-turisti-ot-ukraina.

Туристична галузь Болгарії наполягає на тому, щоб після Румунії та Чехії були
зняті обмеження для туристів з України. Це надзвичайно важливо для галузі, бо з
українським ринком працюють 60 % готелів і туроператорів, 40 % є туристами з
України. Міністерство туризму розробило протокол реагування на інфікованого
туриста із СOVID-19. До Болгарії очікується прибуття делегації на чолі з головою
Державного агентства розвитку туризму України.

УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
В Киеве отпраздновали вторую годовщину создания Музыкального центра
Конфуция = [У Києві відсвяткували другу річницю створення Музичного центру
Конфуція] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2021. – 20.06. – Режим доступу :
http://russian.people.com.cn/n3/2021/0621/c31519-9862945.html.

У Маріїнському парку, розташованому в центрі Києва, пройшов День
китайської культури «Золотий дракон». Захід був присвячений другій річниці
створення Музичного центру Конфуція при Національній музичній академії України
імені П. І. Чайковського, ставши першим таким навчальним закладом у Європі. У
програму Дня китайської культури, організованого за підтримки Українськокитайської торгової асоціації, увійшли чайна церемонія, виставка картин, конкурс
дитячого танцю, майстер-класи з каліграфії та ліплення пельменів. Свято
завершилося
концертом
українсько-китайського
вокально-інструментального
ансамблю «Ба Інь».
***
Ukraine pulls Xinjiang probe support after vaccine threat = [Україна припиняє
підтримку заяви про доступ незалежних спостерігачів у Сіньцзян] // Daily Sabah. –
Istanbul, 2021. – 26.06. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/world/asiapacific/ukraine-pulls-xinjiang-probe-support-after-vaccine-threat-report.

Україна відмовилася від підтримки заяви глави ООН із прав людини про
надання негайного доступу незалежних спостерігачів у західний китайський регіон
Сіньцзян після того, як китайська влада попередили Україну, що заблокує
заплановану поставку 500 тис. доз вакцини COVID-19 в Україну, якщо вона цього не
зробить.
***
Украина ценит отношения стратегического партнерства с Китаем = [Україна
цінує відносини стратегічного партнерства з Китаєм] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2021.
– 26.06. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2021/0626/c31519-9865502.html.

У МЗС України зазначили, що Україна цінує відносини стратегічного
партнерства з Китаєм, непохитним фундаментом яких є взаємне невтручання у
внутрішні справи один одного і взаємна повага суверенітету, територіальної
цілісності і незалежності. У 2021 р. сторони відзначають 10-ту річницю стратегічного
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партнерства. Відтоді сторони постійно працюють над поглибленням політичного
діалогу і взаємодії, розширенням співробітництва в торговельно-економічній,
науково-технічній,
сільськогосподарській,
енергетичній,
інфраструктурній,
авіакосмічній, освітній та культурно-гуманітарній сферах.
***
Посольство КНР в Украине провело встречу со СМИ по случаю 100-летия
основания КПК = [Посольство КНР в Україні провело зустріч зі ЗМІ з нагоди 100- річчя
заснування КПК] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2021. – 26.06. – Режим доступу :
http://russian.people.com.cn/n3/2021/0626/c31519-9865450.html.

Посольство Китаю в Україні провело в Києві зустріч із представниками
китайських і українських ЗМІ. На ній посол КНР Ф. Сяньжун відповів на питання
журналістів про успішний досвід, здобутий Комуністичною партією Китаю за
100 років з моменту свого заснування, і результати, досягнуті КНР і Україною за
10 років відносин стратегічного партнерства. Китай міцно посідає позицію
найбільшого торгового партнера України і є найбільшим ринком збуту української
агропродукції. Посол КНР зазначив, що «Китай хотів би скористатися святкуванням
10-ї річниці встановлення відносин стратегічного партнерства між двома країнами,
щоб ще більше поглибити співпрацю з Україною в таких сферах, як будівництво,
торгівля, інфраструктура, гуманітарні обміни, наука і техніка».

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ
Pieczyński, Maciej. «Warszawa i Kijów mają ze sobą wiele wspólnego» = [«Варшава
та Київ мають багато спільного»] / M. Pieczyński // Do Rzeczy. – Warsaw, 2021. – 29.06. –
Режим доступу : https://dorzeczy.pl/opinie/189686/pieczynski-warszawa-i-kijow-maja-zesoba-wiele-wspolnego.html.

Відбувся шостий польсько-український стратегічний форум «Кіберпростір та
інформаційна війна. Контекст Центральної та Східної Європи». Учасники обговорили
гібридні заходи та способи боротьби з ними. Виступаючи на форумі, український
економіст та політик О. Юринеч вважає, що «ми можемо навчитися багатьох речей
від поляків, наприклад, реформування територіальної оборони».

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Zagorodnyuk, Andriy. Putin’s Ukraine War: Will Russia attempt a Black Sea
blockade? = [Війна В. Путіна з Україною: чи спробує Росія провести блокаду Чорного
моря?] / A. Zagorodnyuk // Atlantic Council. – Washington, 2021. – 16.06. – Режим доступу :
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/putins-ukraine-war-will-russia-attempt-ablack-sea-blockade/.

Голова Центру оборонних стратегій, міністр оборони України (2019–2020 рр.)
А. Загороднюк вважає, що «з огляду на відсутність міжнародної реакції на повільну
анексію Азовського моря, багато хто в Україні тепер побоюються, що Росія
незабаром спробує розширити цю морську блокаду і повністю відрізати Україну від
Чорного моря. На його думку, однією з можливих гарячих точок можуть стати
майбутні навчання «Сі Бриз-2021». Ексміністр наголосив, що під час цих навчань
Росія, ймовірно, посилить свої військові дії в Чорноморському регіоні.
***
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V. Putino ir J. Bideno susitikimas: svarbiausi pareiškimai apie Rusiją ir JAV signalas
= [Зустріч В. Путіна і Д. Байдена: ключові заяви щодо сигналу Росії та США] // Lietuvos
rytas.
–
Vilniaus,
2021.
–
16.06.
–
Режим
доступу
:
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2021/06/16/news/v-putino-ir-j-bideno-susitikimassvarbiausi-pareiskimai-apie-rusija-ir-jav-signalas-19773016/.

У Женеві відбулася зустріч президента США Д. Байдена з російським лідером
В. Путіним. В. Путін заявив, що Росія не буде приймати жодних додаткових
зобов’язань щодо України, крім імплементації Мінських домовленостей. Російський
президент наголосив, що «якщо українська сторона буде готова до цього, тоді ми
підемо цим шляхом – без сумніву». Крім того, за його словами, Д. Байден погодився,
що ситуація на Сході України повинна бути врегульована відповідно до Мінських
домовленостей.
***
Putyin Bidenről: Nem volt ellenséges a hangulat = [Про В. Путіна і Д. Байдена:
Настрій не був ворожим] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2021. – 16.06. – Режим доступу :
https://magyarnemzet.hu/kulfold/putyin-bidenrol-nem-volt-ellenseges-a-hangulat-9951311/.

На пресконференції після зустрічі з Д. Байденом В. Путін сказав, що
співрозмовники погодились розпочати консультації щодо кібербезпеки. За словами
російського президента, Д. Байден погодився, що врегулювання конфлікту в Україні
може базуватися лише на Мінських домовленостях. За його словами, питання
членства України в НАТО обговорювалося лише дотично.
***
Джамбазов, Денис. Киeв: Aмeрикa ce зaвърнa и вeчe e врeмe Руcия дa ce изтeгли
oт Укрaйнa = [Київ: Америка повернулася, і Росії вже час вийти з України] / Д.
Джамбазов // Факти. – Sofia, 2021. – 17.06. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/589029kiev-amerika-se-zavarna-i-veche-e-vreme-rusia-da-se-iztegli-ot-ukraina.

Міністр закордонних справ України Д. Кулеба запевнив, що переговори
Д. Байдена і В. Путіна не викликали занепокоєння в українського уряду. На його
думку, саміт продемонстрував, що Америка повернулася, і настав час змусити Росію
припинити втручатися в справи України. Д. Кулеба наголосив, що Росія не має права
вето на вступ України в НАТО. За словами глави МЗС України, В. Путін не побачив
від США «жодного запрошення для торгів» з українського питання.
***
Цонева, Йоана. Путин oргaнизирa cрeщa в Крeмъл нa вcички дeпутaти =
[В. Путін оголосив про позачергове скликання депутатів Держдуми] / Й. Цонева //
Факти. – Sofia, 2021. – 17.06. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/589049-putinorganizira-sreshta-v-kremal-na-vsichki-deputati.

У статті болгарська журналістка Й. Цонева висловила припущення, що
оголошене президентом Росії В. Путіним позачергове скликання депутатів Держдуми
після зустрічі з президентом США Д. Байденом може бути чимось сенсаційним.
Авторка розглядає декілька варіантів: по-перше, це введення російських військ на
Донбас, що стало результатом домовленості між президентами під час саміту. Другим
варіантом термінового скликання Держдуми журналістка вважає домовленість В.
Путіна і Д. Байдена щодо «розділуУкраїни навпіл, вздовж Дніпра».
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***
Umland, Andreas. The dangers of echoing Russian disinformation on Ukraine =
[Небезпека відлуння російської дезінформації про Україну] / A. Umland // Atlantic
Council.
–
Washington,
2021.
–
19.06.
–
Режим
доступу
:
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/the-dangers-of-echoing-russiandisinformation-on-ukraine/.

Науковий співробітник Шведського інституту міжнародних відносин
А. Умланд вважає, що «В. Путін вирішив напасти на Україну, щоб не дати країні
стати зразком для майбутніх демократичних перетворень усередині самої Росії». На
думку А. Улманда, це пояснює, чому В. Путін вирішив застосувати військову силу
проти України і допомагає зрозуміти його постійну готовність нести, здавалося б,
непропорційні міжнародні витрати, щоб не дати Україні стабілізуватися і
просунутися далі до євроатлантичної інтеграції.
***
Dickinson, Peter. Putin blames anyone but himself for loss of Ukraine = [В. Путіну
нема кого звинувачувати, крім себе, у втраті України] / P. Dickinson // Atlantic Council. –
Washington,
2021.
–
24.06.
–
Режим
доступу
:
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/putin-blames-anyone-but-himself-for-lossof-ukraine/.

Президент Росії В. Путін використав відзначення 80-річчя вторгнення
нацистської Німеччини в Радянський Союз під час Другої світової війни, щоб дати
нову можливість своїм теоріям змови в Україні. На думку автора, «Росія і Україна
були приречені на розрив після розпаду Радянського Союзу, але інший російський
президент міг би використовувати глибокі соціальні, культурні, релігійні, історичні,
політичні та економічні зв’язки, що зв’язують дві країни, для створення потужного
партнерства». Автор підкреслює, що замість цього В. Путін «спричинив крах
російського впливу в традиційних імперських центрах країни, і йому нема кого
звинувачувати, крім себе».
***
NATO drills in Ukraine provoke destabilization near Russia’s border, says diplomat =
[Навчання НАТО в Україні провокують дестабілізацію біля російського кордону] //
Iran Daily. – Tehran, 2021. – 27.06. – Режим доступу : https://irandaily.ir/News/314274.html.

На думку прессекретарки МЗС Росії М. Захарової, навчання України і НАТО є
провокацією для нескінченної дестабілізації уздовж російського кордону. «Ми добре
розуміємо, що ці навчання мають дві глобальні цілі. Перша – нескінченна
дестабілізація уздовж російського кордону. ... Друга – транспортувати різні види
техніки та зброї на українську територію та залишити їх там», – сказала М. Захарова,
зазначивши, що ці дії порушують існуючі домовленості.
***
В Госдуме обвинили Украину в разрыве «родственных связей» = [У Держдумі
звинуватили Україну в розриві «родинних зв’язків»] // Известия. – Москва, 2021. –
28.06. – Режим доступу : https://iz.ru/1185212/2021-06-28/v-gosdume-obvinili-ukrainu-vrazryve-rodstvennykh-sviazei.
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Глава комітету Держдуми у справах СНД Л. Калашников звинуватив Україну в
тому, що вона намагається розірвати існуючі між росіянами і українцями родинні
зв’язки, маючи намір конфіскувати землі у громадян РФ. Політик також підкреслив,
що не варто вводити аналогічні обмеження для українців у Росії і забороняти їм
купувати землю.

УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ
Aslan, Dilara. Turkish drones to strengthen Ukrainian military power = [Турецькі
безпілотники зміцнять військову міць України] / D. Aslan // Daily Sabah. – Istanbul, 2021.
– 20.06. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkish-dronesto-strengthen-ukrainian-military-power-fm-says.

Міністр закордонних справ України Д. Кулеба, виступаючи перед
журналістами в південній провінції Анталії, зазначив, що «турецькі безпілотники
зміцнять військовий потенціал України». Д. Кулеба наголосив: «Стратегічно ми
хочемо зробити дві речі: ми хочемо, щоб турецькі дрони були оснащені українськими
двигунами і локалізувати виробництво дронів в Україні», що необхідно для
стримування Росії.
***
«Turkey, Ukraine can work on joint space projects» = [«Туреччина і Україна
можуть працювати над спільними космічними проєктами»] // Daily Sabah. – Istanbul,
2021. – 22.06. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/business/tech/turkey-ukrainecan-work-on-joint-space-projects.

Глава Державного космічного агентства України В. Тафтай заявив, що Україна
і Туреччина можуть реалізувати безліч спільних проєктів як у космічній галузі, так і в
оборонній промисловості. Відзначивши, що Туреччина є пріоритетним партнером для
України, В. Тафтай вважає, що космічна ракета або супутник, вироблені спільно
Україною і Туреччиною, можуть бути відправлені в космос.

УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКІ ВІДНОСИНИ
Nagy, Flóra. A határ mentén élők is jöhetnek oltásért = [Люди, які мешкають уздовж
кордону, також можуть приїхати на щеплення] / F. Nagy // Index.hu. – Budapest, 2021. –
22.06. – Режим доступу : https://index.hu/belfold/2021/06/22/koronavirus-jarvany-pandemiaoltas-vakcina-szomszedos-orszagok-hatar-menten-elok-operativ-torzs/.

Угорщина пропонує країнам, що межують із нею, з липня вакцинуватися проти
коронавірусу в Угорщині. Завдяки цьому Угорщина ще більше посилить свій захист
від епідемії, а з метою захисту угорського населення та угорців за кордоном вона
розширить сферу захисту тих, хто мешкає безпосередньо вздовж угорських кордонів,
незалежно від того, чи є вони угорцями. Жителі Закарпаття зможуть в’їхати в країну у
визначених пунктах пропуску через кордон та зробити щеплення у призначених
пунктах вакцинації Тімішоара, Арада, Біхора та Сату-Маре.
***
Molnár, Szabina. Szijjártó Péter szerint okkal félnek a kárpátaljai magyar képviselők
= [За словами Петера Сіярто, в угорських представників Закарпаття є підстави
побоюватися] / S. Molnár // Index.hu. – Budapest, 2021. – 22.06. – Режим доступу :
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https://index.hu/kulfold/2021/06/22/ukrajna-karpatalja-szijjarto-peter-mirotvorec-europaiparlament-pace-bocskor-andrea/.

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини П. Сіярто в
Парламентській асамблеї Ради Європи заявив, що угорським політикам і депутатам,
внесеним до списку українського центру «Миротворець», загрожують помстою.
Депутат Національних зборів Угорщини Б. Жигмонд прокоментував ситуацію з
правами угорської меншини, що проживає в Україні.
***
Hercsel, Adél. Horvátországi nyaralást tervez? Mutatjuk, mire figyelje = [Ви плануєте
відпочинок у Хорватії? Ми покажемо вам, на що потрібно звертати увагу] / A. Hercsel //
Index.hu.
–
Budapest,
2021.
–
26.06.
–
Режим
доступу
:
https://index.hu/gazdasag/2021/06/26/utazas-feltetelek-horvatorszag-szlovakia-csehorszagromania-ukrajna-szerbia-szlovenia-ausztria/.

З 11 червня громадяни Угорщини можуть в’їжджати в Україну без обмежень,
таких як тестування або карантин за умови, що у них є чинне свідоцтво про захист,
незалежно від виду вакцинації. Водночас угорці будуть допущені в Україну тільки в
тому випадку, якщо в них буде медична страховка, що покриває лікування
коронавірусу. Угорці можуть в’їхати в Україну без сертифіката безпеки, але з
набагато більш строгими умовами.
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ТОНАЛЬНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО УКРАЇНУ
Протягом досліджуваного періоду переважна більшість публікацій закордонних
ЗМІ щодо загальноукраїнської проблематики мала нейтральне забарвлення (72 %).
Значну частку становили повідомлення з позитивним контекстом (23 %) і 5 %
матеріалів мали негативну модальність.
позитивна
23%
негативна
5%

нейтральна
72%

Діаграма 11. Співвідношення тональності матеріалів про Україну в світових
ЗМІ (доля публікацій за період 16-30 червня 2021 року)
Найбільшу питому вагу в структурі всіх публікацій зарубіжних інтернет-ЗМІ
займають матеріали з нейтральним ставленням автора до проблеми – це більше
половини всіх публікацій (78 %). Світові інформаційні джерела використовували
нейтральну тональність, оцінюючи діяльність нашої держави на міжнародній арені
(70 %), яка в контексті сприйняття, отримала 17 % позитивної та 5 % негативної
реакції.
Щодо внутрішньополітичних проблем нашої держави, то найбільше коментарів
світові медійники висловлювали в нейтральному забарвленні (68 %). Позитивна
оцінка подій в Україні була присутня в 32 % матеріалів міжнародних оглядачів тоді,
як негативні в даному контексті взагалі не звучали.
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повідомлень

зарубіжної

преси,

здебільшого,

спрямований на міжнародну політику нашої держави, яка отримала широкий
резонанс. Зокрема, оглядачі активно коментували проведення саміту президентів
США та Росії; запрошення Президена України В. Зеленського до США; проведення
військових навчань «Сі Бриз-2021» в Чорному морі на півдні України та ін.
Лише нейтральний характер мають матеріали, представлені в інформаційних
джерелах Естонії («Eesti Päevaleht»), Сербії («Политика»), Великобританії («The
Guardian», «The Independent»), Ірану («Iran Daily»), Чехії («DenikN», «Reflex») та
Німеччини

(«Focus»,

«Der

Tagesspiegel»,

«Neues

Deutschland»,

«Frankfurter

Аlgemeine»).
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нейтральна

20

71

негативна

0

7

Діаграма 12. Модальність публікацій про Україну в іноземних ЗМІ в ракурсі
загальних рубрик (питома вага публікацій за період 16-30 червня 2021 року)
Позитивні відгуки зарубіжних

журналістів стосувалися, перш за все,

міжнародного співробітництва України з рядом країн. Оглядачі у позитивному ключі
коментували українсько-китайські відносини. Позитивні відгуки отримала інформація
щодо відкриття першої виставки Музею воєнного дитинства та заява представників
української діаспори в США та Пакистані щодо готовності профінансувати
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Івано-Франківській
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центральній клінічній лікарні.
Найбільше позитивної інформації про події в Україні опубліковано на шпальтах
інтернет-ЗМІ Канади («Міст» – 80 %), Китая та Польщі («Жэньминь жибао»,
«Rzeczpospolita», «Do Рrzeczy» – по 75 %), Іспанії («El Mundo», «АВС» – 50 %),
Туреччини («Daily Sabah» – 40 %) тощо.
Негативна тональність повідомлень, в першу чергу, стосується російських ЗМІ,
які посилили свої напади на Україну, зокрема в контексті проведення військових
навчань на Чорному морі, які уряд Росії ідентифікує як нагадування про підтримку
США та 30 інших країн суверенітету і цілісності України. В даному контексті слід
згадати негативну риторику угорських ЗМІ щодо ситуації з правами угорської
меншини, що проживає в Україні.
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Діаграма 13. Розподіл тональності публікацій про Україну в іноземних ЗМІ в
ресурсах окремих країн (питома вага публікацій за період 16-30 червня 2021 року)
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Найбільшу кількість негативних публікацій за період з 16 по 30 червня 2021
року розмістили зарубіжні ЗМІ Росії та Бельгії («Известия», «Politico» – по 100 %) та
Угорщини («Index.hu», «Magyar Nemzet» – 11 %).
Загалом зарубіжна преса з 16 по 30 червня 2021 року, аналіз змісту публікацій
якої надано у даному огляді, представила багатосторонні уявлення про Україну, що
складаються в порівняно цілісний образ. У матеріалах світових медіа Україна постає
державою, що прагне підтримки США та країн-членів НАТО для захисту своїх
національних інтересів у протистоянні з Росією. Аналітичні та прогностичні
матеріали зарубіжних оглядачів щодо українсько-американських відносин, експертні
оцінки щодо співпраці України з Китаєм, Болгарією та Польщею, аналіз українськоросійських стосунків в контексті результатів саміту Байден – Путін, участі
національної збірної України з футболу в Євро-2020 та формують різні точки зору
зацікавленості нашою країною
В матеріалах зарубіжної преси за вказаний період переважає інформативна
тональність, що містить головним чином констатацію фактів чи виклад думок.
Відсутність оціночних суджень та коментарів експертів у публікаціях іноземних ЗМІ,
свідчить про те, що зарубіжні оглядачі не хочуть впливати на громадську думку.
Можна зробити висновок про те, що Україна цікавить світ з точки зору ситуації біля
узбережжя анексованого Кримського півострова, протистояння з Росією та окремих
внутрішньополітичних проблем, які зачіпають як українське суспільство, так і більш
широкі світові виклики. Зокрема, найбільше уваги «українському питанню» серед
незліченної кількості аналітики, думок експертів та прогнозів політологів приділяли
американські ЗМІ, зосереджуючись як на українсько-американських відносинах, так і
на темі військової підтримки України в ході навчань «Сі Бриз-2021».
Загалом, інтерес до нашої країни з боку провідних світових ЗМІ мінливий, але
все ж таки значний. Увага до нашої країни в основному утримується за рахунок
декількох кризових тем, які зачіпають і українське суспільство, і більш широкі
міжнародні виклики.
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