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ПЕРЕДМОВА 

Засоби масової інформації сьогодні є одним з найважливіших і найвпливовіших 

інститутів суспільства, яким належить провідна роль у процесах формування і зміни 

громадської думки. Образ держави в очах світової спільноти також безпосередньо 

формується під впливом авторитетних ЗМІ і це треба враховувати, оскільки в сучасних 

умовах зовнішньополітичний імідж держави відіграє колосальну роль, впливаючи на 

конкурентоспроможність, політичну вагу на міжнародній арені, а також є запорукою 

успішного протистояння інформаційним атакам та маніпулюванню громадською 

думкою. Щодо іміджу України у світовому вимірі, то в свідомості спільноти він 

закріплюється в національних цінностях та історичних сенсах, в чому непересічну роль 

відіграють зарубіжні медіа. Аналіз матеріалів іноземних медіа про події в Україні 

надає можливість скласти об’єктивну картину про те, як наша держава сприймається 

міжнародною спільнотою і відповідно, який імідж формується. Під час 

повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого важливим є 

сприйняття подій в Україні міжнародною спільнотою, її реакція на бажання України 

зберегти власний суверенітет і захистити державу від російської агресії. 

У 10 випуску за 2022 рік інформаційно-бібліографічного бюлетеня «Україна у 

відгуках зарубіжної преси» представлені суспільно-політичні події Української 

держави у дзеркалі їх відображення в 45-и зарубіжних інтернет-версіях газетних і 

журнальних видань з 1 по 31 жовтня 2022 року. Світова спільнота пильно стежить за 

тим, що відбувається в нашій країні про що свідчить 443 публікації, відібрані в 

інтернет-джерелах 32-х країн світу таких як: Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, 

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

Італія, Канада, Китай, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Пакистан, Португалія, 

Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, США, Туреччина, Угорщина, Франція, 

Хорватія, Чехія, Швеція, Японія. В ході моніторингу зарубіжних ЗМІ були 

проаналізовані інформаційні повідомлення англійською, болгарською, боснійською, 

естонською, іспанською, італійською, латвійською, литовською, нідерландською, 

німецькою, польською, португальською, румунською, сербською, словацькою, 

турецькою, українською, угорською, французькою, хорватською, чеською та 

шведською мовами.  
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Серед жанрових різновидів матеріалів, які підлягали моніторингу за означений 

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

інтерв’ю, експертні оцінки, аналітичні коментарі тощо.  
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ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ІНТЕРНЕТ ЗМІ (аналітичний огляд 

зарубіжної преси про події в Україні за 1–31 жовтня 2022 року) 

 

Мищак І. М., старш. наук. співроб. відділу формування інформаційних ресурсів 

Фонду Президентів України, д-р істор. наук, проф. 

Упродовж жовтня 2022 року в рамках підготовки огляду було проаналізовано 

понад 440 публікацій зарубіжних ЗМІ. Найбільшу активність у висвітленні української 

тематики за цей період проявляли інтернет видання США (9 % від загальної кількості 

відібраних публікацій), Іспанії (7 %), Франції та Португалії (по 6 %), Угорщини та 

Туреччини (по 5 %), Великої Британії та Канади (по 4 %) (див. діаграму 1). 

Американські інтернет ЗМІ, представлені в огляді газетами «New York Post», 

«Українське Слово» та журналом «Time», уже традиційно посідають перше місце (9 %) 

у загальній частці світових інформаційних повідомлень про Україну. У центрі уваги 

мас-медіа – двосторонні відносини та надання Сполученими Штатами Америки 

допомоги Україні. Так, оглядач «New York Post» М. Мур інформує про те, що після 

вторгнення росії в Україну США надали нашій державі близько 20 млрд дол. 

допомоги. При цьому Президент України В. Зеленський, спілкуючись з Президентом 

США Д. Байденом по телефону 31 жовтня, наполягав на необхідності надання 

додаткової допомоги. Своєю чергою, Д. Байден підкреслив, що його адміністрація та 

збройні сили США роблять все можливе, щоб допомогти нашій державі. Журналісти та 

експерти американських видань продовжують аналізувати успіхи Збройних Сил 

України на східному та південному напрямках, де українським військовим у ході 

контрнаступу вдається відвойовувати втрачені раніше території. Відзначаються зміни в 

організації управління військами та ефективне застосування переданих західними 

союзниками зразків озброєння, завдяки чому значною мірою забезпечується контроль 

логістичних маршрутів та нанесення високоточних ударів по ворогу. Значна увагу 

американськими дописувачами приділяється розвінчуванню фейків російської 

пропаганди про намагання українців створити й застосувати «брудну» бомбу. На 

переконання аналітиків, цим інформаційним «вкиданням» кремль намагається 

обґрунтувати можливість застосування ядерної зброї проти України. Своєю чергою, 

реакція вищого керівництва США є чіткою й недвозначною: «New York Post» цитує 

Президента Сполучених Штатів Д. Байдена, який заявив, що росія зробить «серйозну 
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помилку», застосувавши тактичну ядерну зброю» проти України. Крім того, на 

брифінгу, який відбувся в Пентагоні, генерал П. Райдер сказав, що з точки зору США, 

звинувачення України у підготовці до створення «брудної бомби», є неправдивими. 

Водночас видання наводить і позицію кремля, згідно з якою путін на конференції 

міжнародних експертів із зовнішньої політики в москві розкритикував США та 

західних союзників України, звинувативши їх у «небезпечній, кривавій і брудній» грі 

глобального панування, і заперечив, що росія коли-небудь розглядала можливість 

використання ядерної зброї в Україні. Ще єднією актуальною темою, яка широко 

висвітлюється в американських ЗМІ, є вивезення продовольства з України так званим 

зерновим коридором через чорноморські порти. Наголошується, що США, ЄС і НАТО 

засуджують росію за вихід з укладеної за посередництва ООН угоди щодо дозволу 

Україні експортувати зерно після того, як москва звинуватила Київ в організації атаки 

безпілотників на її Чорноморський флот у Криму.  

Іспанські видання, представлені в огляді щоденними газетами «El Mundo» та 

«АВС», посідають друге місце за висвітленням подій в Україні з часткою 7 %. 

Журналісти іспанських ЗМІ відзначають небажання путіна йти на поступки та 

компроміси навіть після того, як його військова кампанія не може досягнути бажаної 

мети – захоплення території України. У редакційній статті «АВС» йдеться про те, що 

«путін знову широко відкрив скриньку Пандори» останніми атаками на Запоріжжі та 

анексією чотирьох українських територій після «псевдореферендумів», які ще більше 

налаштували світ проти нього. У цьому контексті видання цитує Премʼєр-міністра 

Іспанії П. Санчеса, який наголосив, що «це референдум-пантоміма, ні Іспанія, ні 

Європа ніколи цього не визнають», і закликав російського президента припинити 

вторгнення «якнайшвидше». Схожу заяву, підкреслюється у статті, також оприлюднив 

Глава Білого дому та численні західні лідери, тим самим даючи росії чіткий сигнал, що 

вони не збираються йти на поступки за рахунок суверенітету України. Іспанські 

видання також активно висвітлюють перебіг бойових дій та останні успіхи Збройних 

Сил України. Робиться висновок про те, що успіхи досягаються завдяки технологічній 

перевазі та масовій залученості до опору усіх верств населення, зокрема цивільних. Як 

приклад наводиться український мобільний додаток «єППO». Журналісти пояснюють 

своїм читачам, що версія програми «єППО» для Android, розроблена технологічною 
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компанією в країні у співпраці із ЗСУ, доступна для завантаження і тепер усі 

громадяни України можуть долучитися до протиракетної та протиповітряної оборони 

своєї країни. Ця платформа дозволяє користувачам повідомляти про ракети і 

безпілотники. Завдяки «єППО» органи державної влади можуть переглядати 

інформацію та доповнювати її, оскільки інколи їхні радари мають проблеми із 

виявленням загроз такого типу. Іспанські ЗМІ багато пишуть про надання Україні 

військової, технічної й гуманітарної допомоги, а також про підготовку українських 

військовослужбовців. Зокрема, повідомляється про заплановане на листопад прибуття 

до Іспанії 400 українських військових для навчання з різних військових дисциплін як 

складову частину нової навчальної місії ЄС. Йдеться про пропозицію уряду Іспанії 

щодо військової навчальної місії для української армії, за допомогою якої європейські 

сили навчатимуть близько 15 тис. солдатів для боротьби з російським вторгненням. За 

словами міністерки оборони Іспанії М. Роблес, ці військові залишатимуться в Іспанії 

«стільки, скільки буде потрібно», оскільки не всім їм знадобиться однаковий період 

навчання. Крім того, 20 українських військових вже три тижні перебувають у Сарагосі 

та проходять інструктаж з поводження з протиракетною батареєю Aspide, яку Іспанія 

передасть Україні для протиповітряної оборони.  

Французькі видання – щоденна газета «Le Monde» та щотижневий журнал 

«L’Obs», – частка яких у висвітленні подій в Україні становить 6 %, пишуть про успіхи 

Збройних Сил України, які хоча й повільно, але поступово просуваються на східному 

та південному напрямках. «Le Monde» цитує Президента України В. Зеленського, який 

повідомив, що над адміністративним центром однойменної міської громади 

Краматорського району Донецької області м. Лиман «майорить український прапор». 

Видання відзначає важливість Лиману, який є потужним залізничним вузлом, а 

перебування міста під контролем росіян дозволяло їм здійснювати постачання власних 

військ на східному фронті України. Французький журналіст та публіцист Ж. Фоллору 

пише, що український спротив російській агресії та ефективні контрнаступи ЗСУ 

свідчать про те, що основні цінності демократичних режимів підживлюють 

боєготовність громадян. За його словами, сьогодні ще неможливо передбачити 

результат війни, над якою витає російська ядерна загроза, але слабкі сторони, 

притаманні тоталітарним режимам, уже виявилися. З іншого боку, французькі оглядачі 
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вказують на прорахунки в оцінці потенціалу й кількості озброєнь російської армії. Так, 

журналіст «Le Monde» С. П’єтралунга відзначає масовані бомбардування українських 

міст, які здивували своїми масштабами і поставили питання: чи зможе путін провести 

інші подібні операції? С. П’єтралунга нагадує, що в 2019 році фахівці шведського 

інституту FOI, які десятиріччями досліджували російську армію, оцінили запаси росії в 

сучасних балістичних і крилатих ракетах приблизно в 1300 одиниць («Іскандер», 

«Точка-У», «Х-101», «Х-555», «Калібр» та ін.). Проте росіяни, як повідомляється, 

випустили по Україні з лютого вже майже 3 тис. ракет, тож справжня їх кількість у 

росіян невідома. У цьому контексті «L’Obs» інформує, що росія завдала ракетних 

ударів по 30 % українських електростанцій трохи більше ніж за тиждень, спричинивши 

масові відключення електроенергії з наближенням зими. Французькі ЗМІ продовжують 

обговорювати тему постачання озброєнь для Збройних Сил України. Вказується, що 

Франція готує поставку в Україну нових гаубиць «Цезар», зокрема від 6 до 12 гаубиць, 

взятих із замовлення, призначеного для Данії. За інформацією ЗМІ, це безпрецедентна 

операція на фоні того, що Париж регулярно звинувачують у недостатніх зусиллях 

щодо поставок зброї Україні. Поставка ще буде предметом тривалих переговорів, хоча 

технічні обговорення вже завершуються. Угода є результатом принципової політичної 

домовленості між урядами Франції, України та Данії. Крім того, із посиланням на 

міністра оборони Франції С. Лекорню повідомляється про передачу Україні ЗРК і 

заплановане навчання для 2 тис. українських військових на території Франції. Окремо 

французькі ЗМІ відстежують вплив війни в Україні на світову економіку. Оглядачі 

звертають увагу на те, що Туреччина є єдиною країною – членом НАТО, яка не 

застосовує санкцій проти росії, завдяки чому зафіксувала зростання торгівлі з москвою 

на 42 % за шість місяців. Констатується намагання Туреччини грати «в небезпечну гру 

у балансі між росією та союзниками України, відмовляючись застосовувати санкції 

проти москви, домовляючись про нові комерційні угоди». 

Португальські щоденні газети «Público» та «Correio da Manhã», які також 

займають частку 6 % у висвітленні подій в Україні, повідомляють про успіхи 

українських військових одразу на кількох фронтах. Показовою у цьому плані є стаття в 

газеті «Público», авторка якої С. Лорена пише про початок звільнення Луганської 

області та нарощування переваги Збройних Сил України на херсонському напрямку. 
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Разом із тим журналістка наголошує, що не слід недооцінювати росію, а розпочата 

кремлем мобілізація може урівноважити сили і зупинити український контрнаступ. 

Португалія долучилася до військово-технічної допомоги Україні та спільної ініціативи 

західних держав щодо підготовки українських військових. У цьому контексті ЗМІ 

наводять слова міністерки оборони Португалії Г. Каррейрас, яка заявила, що почалася 

підготовка до відправки в Румунію снайперської роти та загону спецназу, «частини 

заходів посиленого спостереження» НАТО. За словами міністерки оборони, Португалія 

також братиме участь у майбутній тренувальній місії ЄС в Україні, яка має на меті 

реагувати на «нестабільну ситуацію у Східній Європі» та російську загрозу, 

враховуючи потреби в навчанні, визначені українськими військовими силами, і 

«важливість сухопутного компоненту в цьому сценарії війни». Португальські оглядачі 

помітну увагу приділяють гуманітарним і психологічним наслідкам бойових дій для 

цивільного населення. Використовуючи дані ООН, аналізується вплив завданих 

руйнувань, переживань і стресових ситуацій на загальний стан людини. Так, на 

брифінгу щодо гуманітарної ситуації в Україні, організованому Управлінням з 

координації гуманітарних питань (OCHA) у Нью-Йорку, помічниця Генерального 

секретаря ООН, гуманітарна координаторка в Україні Д. Браун сказала, що травма є 

одним із головних нових вимірів війни росії в Україні, і що близько 10 мільйонів 

людей потребуватимуть певної підтримки в цьому відношенні. Д. Браун зазначила, що 

ще однією проблемою, яка «забирає сон», є наближення зими та її наслідки для 

українців, які мають зруйновані будинки, не маючи можливості зігрітися, адже їм 

потрібен зимовий одяг, ковдри, матраци, продукти, генератори.  

Упродовж аналізованого періоду лідером серед зарубіжних ЗМІ щодо 

підготовки репортажів про події в Україні став американський журнал «Time», частка 

якого у висвітленні українського питання складає 4,29 %. Друге – четверте місця 

розділили між собою іспанська газета «El Mundo», газета Боснії і Герцеговини 

«Dnevni avaz» та португальська «Correio da Manhã» (по 3,61 %). Далі йдуть: 

австрійська «Die Presse» та іспанська «АВС» (по 3,39 %), американська «New York 

Post», угорська «Magyar Nemzet», японська «Japan Today» та турецька «Daily Sabah» 

(по 3,16 %) (див. діаграми 2, 3). 
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Оглядачі американського журналу «Time» (4,29 %) відзначають намагання 

російських військ знищити критичну інфраструктуру українських міст, особливо 

об’єкти енергозабезпечення, напередодні зими. Так, дописувачка видання 

С. Ньюджент інформує читачів, що лише протягом тижня інтенсивні російські атаки на 

енергетичну інфраструктуру України знищили 30 % електростанцій країни та 

викликали масові відключення електроенергії по всій країні. На її думку, тепер 

централізоване теплопостачання країни в зоні ризику – для його роботи необхідні вода, 

електрика та теплові електростанції, а також стабільне постачання природного газу або 

вугілля. Окремою темою аналізу американських журналістів є вплив війни на довкілля 

та екологічні збитки, яких зазнає Україна. Відзначається, що масові лісові пожежі 

поширювалися під час бойових дій, а атаки на паливні та промислові об’єкти 

спричинили вимивання хімікатів у річки та ґрунтові води. Оглядачі «Time» пишуть про 

активну діяльність в умовах війни Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України, яке розробило довгострокову юридичну стратегію, спрямовану на 

використання міжнародного права, щоб змусити росію заплатити за завдану екології 

шкоду після війни. 

Іспанська газета «El Mundo» аналізує причини поразки армії росії в Україні. На 

переконання оглядачів, «війська Z» страждають від застарілої доктрини, відсутності 

лідерства, корупції в ієрархії, недієвої розвідки та катастрофічних втрат, які їм 

наносять Збройні Сили України. «El Mundo» також активно висвітлює допомогу 

Україні з боку Іспанії. Окрім озброєння, Іспанія поставляє з Толедо продукти для 

сухпайків української армії. Зокрема, йдеться про сочевицю з ковбасою чорізо, 

консерви, що можуть зберігатися до п’яти років і швидко розігріваються. Як жест 

підтримки нашої держави подається відвідування міністеркою оборони Іспанії 

М. Роблес ескадрильї повітряного розгортання (EADA) на авіабазі Сарагоса, де вона 

зустрілася з 19-а українськими військовими, які з 19 вересня проходять військову 

підготовку в Іспанії. Іспанські журналісти продовжують відстежувати вплив російсько-

української війни на глобальну економіку, зокрема світові ціни на продовольство. 

Констатується, що заява росії про розірвання угоди щодо вивезення зерна з України 

через чорноморські порти, яка має вирішальне значення для пом’якшення світової 

продовольчої кризи та збалансування вартості продовольства, призвела до 
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подорожчання пшениці в Чикаго на 7,7 % за бушель. У Сінгапурі кукурудза 

подорожчала на 2,8 %, а соєва олія – на 3 %. Опитані ЗМІ експерти прогнозують, що 

вплив призупинення угоди на ринок може збільшити глобальну продовольчу інфляцію 

та загострити голод, якщо зростання цін триватиме.  

Газета Боснії і Герцеговини «Dnevni avaz» описує значні успіхи Збройних Сил 

України, які звільнили величезні території на Харківщині й активно просуваються на 

Херсонщині. Панічні втечі російських військових призвели до залишення на полі бою 

великої кількості бойової техніки, яку українці тепер використовують проти ворога, 

називаючи це російським «ленд-лізом». Відповіддю росіян, за висловом, журналістів, є 

удари по критичній інфраструктурі України якраз тоді, коли температура повітря 

почала знижуватися, а цивільне населення потерпає від холоду. Подібні кроки не 

можуть зломити українців, які налаштовані надто рішуче. «Dnevni avaz» цитує 

Президента нашої держави В. Зеленського, який підтвердив, що не має наміру вести 

переговори з президентом росії путіним. В. Зеленський не виключив можливості 

переговорів із росією, але зазначив, що можливі переговори з іншим президентом росії, 

який поважатиме Статут ООН й основні засади гуманності та територіальної цілісності 

України. Журналісти видання також відзначають жорстку реакцію лідерів багатьох 

держав на терористичні атаки росії. Так, наводиться інформація про те, що Президент 

Чорногорії М. Джуканович разом із президентами Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, 

Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Північної Македонії засудили 

нещодавні масові бомбардування українських міст росією, наголосивши, що це є 

військовими злочинами в рамках міжнародного права. 

Оглядачі португальської газети «Correio da Manhã» переважно інформують про 

різні види підтримки України португальською владою. Так, наводяться свідчення про 

те, що на українському фронті вже введені в дію 14 танків М113, які Португалія 

направила для підтримки України проти російського вторгнення. Також Португалія 

вже поставила в Україну 315 тонн летальних і нелетальних військових матеріалів, 

включаючи зброю та боєприпаси. Відзначаються заходи щодо підготовки українських 

військових португальськими фахівцями в Німеччині та Польщі. Крім того, Президент 

Португалії М. Ребелу де Соза виступив на захист того, що Європейський Союз має 

прийняти «винятковий режим», щоб впоратися із витратами на війну в Україні, як це 
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було під час пандемії COVID-19. Глава держави визнав, що «частина» цих витрат 

«починає діяти у сфері енергетики», але зазначив, що йдеться переважно про фінансові 

питання та бюджетні правила. З іншого боку, дописувач «Correio da Manhã» Е. Перейра 

наголошує, що санкції проти росії підняли ціни на газ до непристойного рівня. Він 

вважає, що припинення війни в Україні – це єдиний шлях, щоб вийти з економічного та 

соціального глухого кута, який переживає Європа, і який вже має політичні наслідки – 

від результатів виборів в Італії до вуличних протестів у Франції. Е. Перейра вважає, що 

висока інфляція та, як наслідок, підвищення відсоткових ставок є найбільшою 

загрозою для економічного зростання та рівня життя домогосподарств. 

Аналіз cпіввідношення сфер огляду української тематики в популярних 

світових медіа засвідчив, що за означений період закордонними оглядачами більш 

активно оцінювалися роль і місце нашої держави у світовій політиці (75 %). 

Безпосередньо російському вторгненню в Україну в оглядах зарубіжних ЗМІ 

приділено значно менше уваги (25 %) (див. діаграми 4, 5).  

Роль і місце нашої держави у світовій політиці за структурою висвітлених 

питань виглядає таким чином: реакція світових політиків, діячів та організацій – 48 %, 

збройна допомога Україні – 13 %, вплив російського вторгнення в Україну на світову 

економіку – 8 %, політика щодо біженців з України – 7 %, засудження воєнних 

злочинів росіян в Україні та підтримка росії – по 4 % відповідно (див. діаграму 8).  

Найчастіше роль і місце нашої держави у світовій політиці висвітлювали: 

португальська «Correio da Manhã» та австрійська «Die Presse» (по 4,53 %), турецька 

«Daily Sabah» та угорська «Magyar Nemzet» (по 4,23 %), іспанська «АВС» (3,93 %), 

іспанська «El Mundo» та польська «Rzeczpospolita» (по 3,63 %) (див. діаграму 9).  

Естонське видання «Eesti Päevaleht» розмірковує над діями путіна, який 

підписав «договори про включення до складу росії» анексованих українських 

територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що 

відтепер їхні мешканці – громадяни рф. І мобілізація, і анексія, на переконання 

естонських оглядачів, є явними ознаками відчаю кремля. Міланська газета «Avvenire» 

подає реакцію на цей крок росії Папи Римського Франциска. Понтифік засудив нову 

анексію росією українських територій, закликав поважати територіальну цінність та 

права меншин і висловив біль з приводу численних жертв війни, серед яких багато 
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дітей. Папа Франциск знову закликав до негайного припинення вогню в Україні, 

пославшись на побоювання ескалації та ядерної загрози під час своєї щотижневої 

недільної меси. Канадська «The Toronto Star» кроком у відповідь на анексію 

українських територій називає подання Президентом України В. Зеленським заявки на 

прискорене членство в НАТО. Лідери Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної 

Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Словаччини опублікували заяву, в якій 

підтримали шлях до членства України в очолюваному США альянсі безпеки та 

закликали всі 30 країн НАТО збільшити військову допомогу Києву. Однак не всі 

держави готові одразу підтримати Україну на шляху до НАТО. Так, відповідаючи на 

запитання щодо заявки В. Зеленського на прискорене членство в НАТО, радник 

президента США з національної безпеки Д. Салліван сказав, що процес подання 

заявки в Брюсселі «слід розглянути в інший час». Схожа реакція пролунала і з 

Берліна. Німецьке видання «Focus» у редакційній статті підкреслює, що федеральна 

міністерка закордонних справ Німеччини А. Бербок висловила застереження щодо 

запиту України на прискорений вступ до НАТО. А. Бербок заявляє про солідарність з 

Україною, проте зазначає, що «ми також чітко дали зрозуміти з першого дня, що 

несемо відповідальність за те, щоб війна не поширилася на інші країни і щоб НАТО 

не став стороною війни». Нідерландський «De Telegraaf» пише про зростання 

занепокоєності США щодо ядерної загрози кремля. При цьому Білий дім досі вірить, 

що президент росії путін блефує, погрожуючи застосувати ядерну зброю. Оглядачі 

більш імовірним вважають варіант, коли загнаний у кут путін спочатку зосередиться 

на можливій диверсійній кампанії в Європі, атаці на українську енергетичну 

інфраструктуру чи атаках на високопосадовців з Києва. Британська газета «The 

Guardian» цитує колишнього директора ЦРУ і генерала армії у відставці Д. Петраєуса, 

який попередив, що якщо президент росії путін застосує ядерну зброю в Україні, 

США та їхні союзники знищать російські війська та обладнання, а також потоплять 

Чорноморський флот. Попередження надійшло через кілька днів після того, як путін 

зробив коментарі, які багато людей розцінили як загрозу ескалації відносин між 

росією та Заходом до повномасштабної війни.  

Збройна допомога Україні залишається однією з головних тем обговорення у 

світових ЗМІ. Реакцією світової спільноти на терористичні атаки українських міст 
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стали рішення про надання Україні значної кількості протиповітряних ракет. За 

інформацією бельгійського «POLITICO», міністри оборони країн НАТО збираються в 

Брюсселі, де відправка систем протиповітряної оборони в Україну буде головною 

темою порядку денного. Альянс планує обговорити, як найкраще захистити 

українську інфраструктуру від смертельних ударів рф. Оглядач ізраїльської «The 

Times of Israel» С. Ґрінберг не сумнівається, що зброя ізраїльського виробництва вже 

знайшла свої обхідні шляхи на полі бою в Україні, але, на його думку, настав час 

почати давати українцям те, що їм потрібно, а саме – «Залізний купол» та інші 

оборонні ракетні системи. За словами журналіста німецької «Frankfurter Аllgemeine» 

Т. Гучкера, під час виступу перед главами держав і урядів країн G-7 у Президента 

України В. Зеленського найбільше прохання було у захисті від російських крилатих 

ракет і безпілотників. Своєю чергою, міністр оборони України О. Резніков подякував 

міністерці оборони Німеччини К. Ламбрехт за поставку першого з чотирьох 

комплексів ППО Iris-T. Для швидкої поставки інших трьох систем Німеччина 

пообіцяла «докласти всіх зусиль». Ряд інтернет видань повідомляє про черговий пакет 

військової допомоги нашій державі від американських партнерів. Так, польська 

«Rzeczpospolita» нагадує, що Президент США Джо Байден пообіцяв Україні новий 

пакет безпекової допомоги на 625 млн дол. Цей пакет допомоги включатиме пускові 

установки HIMARS, які були використані в успішному контрнаступі України, що 

змусив російські війська відступати. В іншій статті «Rzeczpospolita» цитує президента 

Франції Е. Макрона, який під час виступу на першому саміті Європейського 

політичного співтовариства зазначив, що Євросоюз надішле в Україну більше 

військової техніки, зокрема французьких гаубиць типу «Цезар». Видання нагадує, що 

з початку конфлікту Франція поставила до України 18 155-мм гаубиць «Цезар» із 

дальністю до 40 км. За інформацією словацького видання «Nový Čas», словацьке 

Державне акціонерне товариство «Konštrukta Defense» має виготовити для України ще 

16 одиниць самохідних гаубиць «Zuzana 2», а їх поетапні поставки очікуються з 

другої половини 2023 року. Як зауважують журналісти, такий рівень підтримки 

України завдячується спільному фінансуванню виробництва нової техніки Данією, 

Німеччиною та Норвегією, які виділили на це 92 млн євро.  
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російське вторгнення в Україну в іноземних ЗМІ за структурою висвітлених 

питань виглядає таким чином: дії російських окупантів та колаборантів в Україні – 

37 %, військові дії ЗСУ, ТРО, партизанів – 16 %, діяльність української влади – 13 %, 

екологічний тероризм росії в Україні – 11 %, реакція українського суспільства, плани 

повоєнного відновлення України, економічна та фінансова політика – по 4 % (див. 

діаграму 6). 

російське вторгнення в Україну найчастіше висвітлювалося американським 

журналом «Time» (8,93 %), британською газетою «The Guardiаn» (7,14 %), 

французьким щотижневим журналом «L’Obs» (5,36 %), газетою Боснії і Герцеговини 

«Dnevni avaz», американською газетою «New York Post», французькою газетою «Le 

Monde» та суспільно-політичним тижневиком української діаспори в Канаді «Міст» 

(по 4,46 %) (див. діаграму 7). 

Британські газети «The Independent» та «The Guardian», французькі «L’Obs» та 

«Le Monde», американські «New York Post» та «Time», японська «Japan Тoday» та 

багато інших світових видань пишуть про масовані бомбардування російськими 

ракетами та безпілотниками українських міст, зокрема й Києва, після удару по 

Кримському мосту. Журналіст японської «Japan Тoday» повідомляє, що атаки призвели 

до відключення від енергопостачання більшої частини України, позбавивши сотні 

тисяч людей електрики і створивши настільки серйозний її дефіцит, що українська 

влада оголосила про припинення експорту електроенергії до Європи. Більшість видань 

помістили інформацію про те, що путін визнав удари по інфраструктурних обʼєктах 

України, назвавши це помстою за удар по Кримському мосту. При цьому «Українська 

газета», яка виходить у Римі, звернувши увагу на визнання кремлем терористичних 

атак, інформує про чергові погрози путіна й надалі завдавати ударів по українських 

містах і об’єктах критичної інфраструктури. «Dnevni avaz» описує реакцію росіян на 

успіхи Збройних Сил України на південному фронті. Видання інформує про готування 

росіянами масованої акції з виселення мирного населення регіону на підконтрольну 

кремлю територію. Про наказ жителям херсонщини покинути власні оселі пише і 

пакистанська «The News». Таке рішення, за інформацією видання, було оголошене 

росією через день після того, як Київ заявив, що повернув собі п’ять населених пунктів 

на півдні Херсонської області, відвоювавши понад 400 квадратних кілометрів.  
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Військові дії Збройних Сил України, територіальної оборони та українських 

партизанів привертають увагу оглядачів багатьох світових інтернет видань. Переважно 

мова йде про успіхи українських військових на різних театрах бойових дій і 

визволення чергових населених пунктів, які були окуповані росіянами. Бельгійський 

«POLITICO», американські «New York Post» і «Time», французька «Le Monde», 

британська «The Guardian» особливо відзначають взяття м. Лиман, яке нещодовно було 

захоплене росіянами після кровопролитних боїв. При цьому бельгійський оглядач 

«POLITICO» відзначив той факт, що Україна витіснила війська москви з Лиману через 

день після того, як путін привітав анексію окупованих територій, що включали і це 

стратегічне місто. Реагуючи на цей успіх ЗСУ, міністр оборони США Л. Остін 

зазначив, що захоплення Лимана створить нові проблеми для російської армії. 

Кореспондент польської «Rzeczpospolita» А. Ломановський звертає увагу читачів на те, 

що кожне рішення про анексію, прийняте в москві, супроводжується втратою 

росіянами окупованих територій – нині російські війська панічно відступають з 

північної частини Херсонської області. За словами автора, всі вірять, що росіяни 

спробують створити нову лінію оборони, щоб не допустити втрати Херсонської 

області, однієї із чотирьох, щойно анексованих москвою. Військовий експерт та 

колишній генерал М. Раян у статті берлінському виданню «Focus» висловлює 

захоплення успіхами України й пояснює, що здатність України вражати російські сили 

продовжує зростати, Україна адаптується і може ефективно інтегрувати нову зброю. За 

словами М. Райана, атака на флот росії в Севастополі за допомогою дистанційно 

керованих бойових плавучих дронів дає зрозуміти, що Україна серйозно ставиться до 

повернення Криму. Як наголошує М. Райан, росіяни показують, що вони не 

сприймають свого супротивника всерйоз і нездатні швидко пристосуватися до таких 

явних і очевидних загроз. Зарубіжні видання також розкривають заходи української 

влади щодо розшуку військових злочинців та колаборантів на звільнених територіях. 

Так, іспанська «El Mundo» повідомляє, що на Херсонщині, на територіях, звільнених 

українською армією, ті, хто кілька місяців тому були колаборантами, сьогодні стали 

найбільш розшукуваними. Наголошується, що українці будуть їх шукати, судити і 

карати відповідно до законодавства. З іншого боку, спеціальний кореспондент 

французької «Le Monde» Р. Урдан у репортажі зі Святогірська та Ізюму розповідає про 
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те, що завданням української поліції на звільнених територіях, крім відстеження 

колаборантів і розслідування військових злочинів, є також розподіл гуманітарної 

допомоги, участь у повітряній розвідці та медичній евакуації населення. 

Зарубіжні ЗМІ активно відстежують дії та заяви української влади. Головним 

чином відзначається рішучість продовжувати боротьбу та неготовність йти на 

поступки ворогу. Так, італійська «Avvenire» інформує про введення в дію указом 

Президента України В. Зеленського рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 30 вересня, в якому підтверджується неможливість переговорів із путіним 

та необхідність зміцнення обороноздатності України. Китайська щоденна газета 

«People’s Daily» розкриває деталі виступу Президента України В. Зеленського на 

неформальному засіданні Ради Європи. Виокремлено ключові заяви Глави Української 

держави, серед яких основним завданням для України є фізичний захист її 

енергетичних об’єктів від ударів росії. Ще одним викликом для Києва є 

демілітаризація Запорізької АЕС та відновлення її функціонування. Ряд видань 

акцентує увагу на заходах України щодо посилення своєї обороноздатності в 

кооперації з іншими державами. У цьому контексті болгарські «Факти», турецька 

«Star» та інші ЗМІ висвітлюють візит Глави Офісу Президента України А. Єрмака 

разом із делегацією до Національного технологічного центру імені Оздеміра 

Байрактара, який виробляє безпілотні літальні апарати «Bayraktar». Підкреслюється, 

що Глава ОПУ став першим іноземним гостем, що побував у дослідницькому центрі 

компанії Baykar. 

Упродовж аналізованого періоду переважна більшість зарубіжних оглядачів у 

висвітленні української проблематики займала нейтральну позицію (72,46 %). 26,41 % 

повідомлень мали виражене позитивне спрямування, а лише 1,13 % – негативне (див. 

діаграму 10). 

Найчастіше зарубіжні ЗМІ з нейтральних позицій висвітлювали діяльність 

української влади, надання допомоги Україні, перебіг контрнаступальної операції 

Збройних Сил України тощо. Загалом у нейтральних тонах місце і роль України у 

світовій політиці представлені в 239 повідомленнях. 88 повідомлень носять чітко 

виражений позитивний контент, а лише 4 – негативний. Що стосується висвітлення 

безпосередньо російського вторгнення в Україну, то тут теж істотно переважали 
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нейтральні повідомлення (82 статті і повідомлення). 29 статей мали виражену 

позитивну тональність, при цьому негативна була лише одна стаття (див. діаграму 11). 

Лише нейтральна тональність статей прослідковується в матеріалах ЗМІ 

Нідерландів («De Telegraaf»), Чехії («Aktuálně.cz»), Словаччини («Nový Čas») та 

Естонії («Eesti Päevaleht») (див. діаграму 12). 

Нідерландський «De Telegraaf» на своїх шпальтах обговорює питання 

вирішення багатомісячної енергетичної кризи в Європі після російського вторгнення в 

Україну. Висвітлюються результати зустрічі європейських міністрів енергетики в 

Празі та спільна заява Нідерландів і Німеччини про те, що країни ЄС повинні 

припинити торги одна проти одної на газовому ринку та спільно купувати природний 

газ. Така узгодженість потрібна для уникнення взаємної конкуренції за дефіцитний 

газ, оскільки це підвищує ціну та ставить під загрозу безпеку поставок. В іншій статті 

«De Telegraaf» пише про зміну підходів до надання допомоги Україні після 

нещодавного російського ракетного удару по українських містах. Ідеться про заяву 

міністерки оборони Нідерландів К. Оллонгрен на зустрічі країн НАТО в Брюсселі про 

те, що Нідерланди поставлять Україні додаткові зенітні ракети, вартість яких 

становить 15 млн євро. За словами автора статті А. Баккера, зазвичай Гаага неохоче 

надає інформацію про конкретну допомогу Україні, але цього разу Кабмін робить 

виняток саме через жорстокість і цинічність російських ударів. Чеське видання 

«Aktuálně.cz» інформує своїх читачів про те, що російським військам вдається 

поповнювати свій арсенал зброєю з Ірану, через це українці звертаються по допомогу 

до Ізраїлю, який має ефективну систему захисту від ракетних атак із сусідніх 

мусульманських країн. За інформацією видання, у Києві вже ведеться співпраця з 

ізраїльськими експертами, які передають українцям інформацію про іранські 

безпілотники. Однак, за словами чеського політолога Й. Крауса, ситуація для Ізраїлю 

складна і він не може уявити собі більш значної участі, оскільки в Ізраїлю «історично 

склалися добрі відносини з росією». Також «Aktuálně.cz» пише про побут українських 

біженців у Чехії, яких налічується приблизно 280 тис. Близько 75 тис. біженців 

потребуватимуть допомоги психологів, психіатрів або терапевтів. Виходом, на думку 

чеських фахівців, має стати достатня кількість психіатрів, терапевтів і психологів, які 

володітимуть українською чи російською мовами. Тому наводяться рекомендації 
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пришвидшити визнання кваліфікації вихідцям з України. Дослідники також 

заохочують створити інформаційну кампанію українською мовою та рекомендують 

навчати вчителів і педіатрів для кращої роботи з дітьми-біженцями. Словацький 

«Nový Čas» повертається до питання енергетичної безпеки Європи. Наводиться заява 

Міненерго України, яке повідомило, що через російські ракетні удари по енергетичній 

інфраструктурі Україна призупиняє експорт електроенергії. Видання нагадує, що 

Україна експортувала електроенергію у тому числі і до Словаччини. Незважаючи на 

зазначені проблеми, йдеться в іншій статті словацького часопису, Словаччина 

сповнена рішучості продовжувати допомагати Україні, яка зазнає російської агресії, 

та підтримує її зусилля стати новим членом Північноатлантичного альянсу. Про це 

міністр закордонних справ Словаччини Р. Качер заявив після робочої зустрічі з 

Генеральним секретарем НАТО Є. Столтенбергом у Брюсселі. Обидва погодилися, що 

країни НАТО повинні залишатися єдиними у своїй відповіді на російську агресію та 

бути здатними відповісти на ядерні загрози з боку москви. Естонська щоденна газета 

«Eesti Päevaleht» цитує аналітика І. Рааги, який вважає, що у певному сенсі ракетний 

обстріл росіянами Києва – це відповідь на підрив Кримського мосту – російський 

президент просто мав зробити щось таке, що перевищило б поріг ментальних новин, 

особливо в росії. Але, вважає аналітик, більш важливою є загальна мета, на яку вказує 

саме існування інформаційної операції, – це розуміння, що ефект від мобілізації в 

росії можна побачити лише через пару місяців, навіть за належної підготовки, тому 

путіну потрібно виграти час.  

Позитивні оцінки щодо подій в Україні упродовж жовтня з’являлися переважно 

в інтернет ЗМІ Японії («Japan Тoday»), Бельгії («POLITICO»), Польщі 

(«Rzeczpospolita») та Італії («Аvvenire»).  

Японська «Japan Тoday» переймається питаннями ядерної загрози на території 

України. Видання нагадує, що росія захопила Запорізьку АЕС і не робить жодних 

кроків для деескалації ситуації. Навпаки, вона щодня обстрілює важливу 

інфраструктуру. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії 

Р. Гроссі вважає, що відключення зовнішнього джерела живлення на АЕС вдруге за 

п’ять днів знову показало «наскільки ненадійна ситуація», і він знову закликав до 

створення зони безпеки навколо АЕС. В іншій статті японське видання цитує Прем’єр-
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міністра Японії Ф. Кісіду, який у відеозверненні до Міжнародної експертної 

конференції з відновлення, реконструкції та модернізації України пообіцяв надати 

Україні опалювальне обладнання та інший захист від холоду. Ф. Кісіда заявив, що 

Японія «рішуче засуджує» ракетні удари росії по цивільних особах та цивільних 

об’єктах в Україні, а також погрози рф застосувати ядерну зброю. Японські журналісти 

також багато пишуть про підтримку України іншими державами. Так, наведено слова 

Прем’єрки Італії Д. Мелоні, яка заявила, що єдиний спосіб прискорити мирну угоду 

між росією та Україною – це допомогти Києву захистити себе. Оглядачі «Japan Тoday» 

підкреслюють, що Д. Мелоні неодноразово заявляла про підтримку України. На її 

думку, хоча поставки Італією Україні зброї не мають вирішального значення для 

закінчення війни, вони життєво важливі для Італії, щоб зберегти свій міжнародний 

авторитет. Бельгійське щотижневе видання «POLITICO» розкриває плани ЄС посилити 

свою військову підтримку Україні, надавши додаткові 500 млн євро для відшкодування 

пожертвувань зброї членами ЄС. Очікується, що цей крок буде завершено, коли 

міністри закордонних справ ЄС зберуться в Люксембурзі. Видання також із співчуттям 

пише про зростання енергетичної загрози для України з настанням холодів. Бельгійські 

журналісти інформують про те, що українці створюють нову ППО та зміцнюють 

електростанції, оскільки росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі. За словами 

репортера видання, Львів готується до гіршого, купуючи буржуйки, бо стає все більш 

очевидним, що стратегія росії полягає в тому, щоб вивести з ладу основну енергетичну 

інфраструктуру країни напередодні зими. Влада Львова вже закупила 600 чавунних 

пічок, а планує закупити кілька тисяч і також видавати дрова для них. Ідея полягає в 

тому, щоб кожен мешканець мав де зігрітися. Оглядач польської газети 

«Rzeczpospolita» П. Мазуркевич звертає увагу читачів, що у першому півріччі українці 

витратили в Польщі на магазини та послуги 2,1 млрд злотих, що вдвічі більше, ніж рік 

тому. Дані Головного управління статистики свідчать про зростання на 24 %, у 

порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, але все одно ця цифра нижча, ніж до 

пандемії COVID-19. Так, у 2016–2019 роках витрати українців становили в середньому 

3,4 млрд злотих, але все вказує на те, що можна очікувати продовження цієї тенденції. 

В іншій статті видання журналістка К. Вуйцік звертає увагу, що в цьому році у 

польських вишах навчатиметься рекордна кількість іноземців, переважно українців. В 
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минулому навчальному році у польських університетах навчалося майже 86 тис. 

іноземців, більше половини з них приїхали з України (36 тис.). Цього року українських 

студентів стане більше, але, на жаль, не всі українські студенти, які навчалися в 

минулому навчальному році, зможуть продовжити навчання, бо після початку війни 

багато хлопців повернулися в Україну. Італійська щоденна газета «Аvvenire» пише про 

солідарність з українцями представників єпископатів Європейського Союзу, які 

закликали припинити бойові дії та знайти рішення, що приведуть до справедливого 

миру, у пошані до міжнародного права та територіальної цілісності України. Комісія 

єпископатів ЄС приєднується до численних закликів Папи Франциска та Святого 

Престолу та, своєю чергою, звертається із закликом до відповідальних за агресію, 

щоби вони негайно зупинили бойові дії, а до всіх сторін – щоб були відкритими «до 

серйозних пропозицій щодо справедливого миру». Також «Аvvenire» інформує читачів 

про заклик Папи Франциска до політиків запобігти ядерній війні в Україні. Цей заклик 

пролунав під час церемонії закриття у римському Колізеї триденної конференції, 

організованої італійською спільнотою Сант-Егідіо, всесвітньою групою миру та 

благодійності. Порівнявши нинішню ситуацію у світі з Карибською кризою 60-ї річної 

давнини, Папа Франциск очолив мирне звернення лідерів світових релігій до політиків, 

щоб запобігти загрозі ядерної війни у світі через війну в Україні. 

Негативна тональність інформаційних повідомлень про Україну 

прослідковувалася передусім у ЗМІ Угорщини («Magyar Nemzet», «Nepszava»), Боснії і 

Герцеговини («Dnevni avaz») та Італії («La Presse»).  

Угорська «Magyar Nemzet» наводить слова Прем’єр-міністра Угорщини 

В. Орбана, який під час дискусії з головним редактором політичного журналу «Cicero» 

у Берліні заявив, що політика антиросійських санкцій Брюсселя через війну проти 

України є примітивною у своєму виконанні та катастрофічною за своїм ефектом. На 

його думку, санкційна політика Брюсселя нехтує європейськими інтересами та руйнує 

економіки Німеччини й Угорщини, але допомагає москві заробити за півроку на 

продажу енергоносіїв стільки ж, скільки раніше вони заробляли за рік. За словами 

В. Орбана, перемир'я у війні в Україні має встановлюватися не між Україною та 

росією, а між Сполученими Штатами Америки та росією. Виходячи з реалій сили, про 

це слід домовитися з американцями. Своєю чергою, угорська «Nepszava» цитує 
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міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини П. Сіярто, який після 

засідання керівників міністерств закордонних справ Європейського Союзу зазначив, 

що Угорщина не витрачатиме кошти на навчальну місію для Збройних Сил України й 

не розміщуватиме на своїй території її учасників. При цьому П. Сіярто додав, що 

угорська сторона використала варіант конструктивного перебування – не перешкоджає 

запуску такої місії, але не бере в ній участі. За його словами, через тренувальну місію є 

ризик втягнення Європи у війну між Україною та рф. Противником навчання 

українських військових у країнах ЄС є й президент Хорватії З. Миланович, який 

відомий симпатіями до рф. Газета Боснії і Герцеговини «Dnevni avaz» публікує його 

заяву, в якій політик виступив проти навчання українських військових на території 

Хорватії і наголосив, що блокуватиме такі рішення. Він зазначив, що не 

підтримуватиме цю ідею, тому що не підтримує участь Хорватії у цій війні. Італійське 

видання «La Presse» опублікувало черговий аудіозапис виступу лідера партії «Вперед, 

Італіє!» та колишнього багаторічного прем’єр-міністра Італії С. Берлусконі, в якому він 

критикує Президента України В. Зеленського. На опублікованому аудіозаписі 

С. Берлусконі також викладає власну версію того, як почалася війна України з росією у 

2014 році.  

Незважаючи на наведені критичні повідомлення, аналіз статей і повідомлень 

зарубіжних інтернет видань за жовтень 2022 року свідчить про їх здебільшого 

нейтральний та позитивний контекст. Оглядачі світових ЗМІ та опитані ними 

експерти загалом позитивно ставляться до України та поважають її суверенітет, а 

відповідно – право захищати свою землю від російських окупантів. Найбільше 

занепокоєння зарубіжних ЗМІ викликають повідомлення про можливу ядерну загрозу 

у звʼязку із захопленням росіянами Запорізької АЕС, а також прямими погрозами 

окремих російських політиків застосувати проти України чи її союзників ядерну 

бомбу. Крім того, занепокоєння світової спільноти викликає загострення економічної 

ситуації та продовольча криза, спровоковані війною в Україні, а також енергетична 

криза напередодні та під час опалювального сезону в Європі. Водночас аналіз 

повідомлень зарубіжних ЗМІ свідчить про готовність більшості світових лідерів 

підтримувати Україну, надавати їй військову й економічну допомогу.  
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ВІЗУАЛЬНА АНАЛІТИКА (висвітлення в зарубіжній пресі подій в Україні за 1–31 

жовтня 2022 року) 

 

Федорчук А. Г., наук. співроб.  

відділу формування інформаційних ресурсів Фонду Президентів України 

 

АКТИВНІСТЬ ПРЕСИ У ВИСВІТЛЕННІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ 

 
Діаграма 1. Активність країн у висвітленні України (доля публікацій ЗМІ країни за період 1–

31 жовтня 2022 року)  
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Діаграма 2. Активність видань світу у висвітленні України (доля публікацій за період 1–31 

жовтня 2022 року) 
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України (за період 1–31 жовтня 2022 року) 
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Діаграма 4. Співвідношення сфер огляду України світовими ЗМІ (доля публікацій за період 

1–31 жовтня 2022 року)  
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Діаграма 5. Розподіл тематики публікацій про Україну в найбільш інформативних іноземних 

ресурсах (1–31 жовтня 2022 року)  
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УКРАЇНА ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ 

 
Діаграма 6. російське вторгнення в Україну в іноземних ЗМІ: структура висвітлених питань 

(за період 1–31 жовтня 2022 року)  

 
Діаграма 7. російське вторгнення в Україну в найбільш інформативних іноземних ресурсах 

(доля публікацій 10 найбільш інформативних видань за період 1–31 жовтня 2022 року)  
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УКРАЇНА У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ 

 
Діаграма 8. Реакція міжнародної спільноти на російське вторгнення в Україну в іноземних 

ЗМІ: структура висвітлених питань (за період 1–31 жовтня 2022 року)  

 
Діаграма 9. Реакція міжнародної спільноти на російське вторгнення в Україну в найбільш 

інформативних іноземних ресурсах (доля публікацій 10 найбільш інформативних видань за 

період 1–31 жовтня 2022 року) 
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ТОНАЛЬНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО УКРАЇНУ 

 
Діаграма 10. Співвідношення тональності матеріалів про Україну в світових ЗМІ (доля 

публікацій за період 1–31 жовтня 2022 року)  

 
Діаграма 11. Модальність публікацій про Україну в іноземних ЗМІ в ракурсі загальних 

рубрик (питома вага публікацій за період 1–31 жовтня 2022 року)  
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Діаграма 12. Розподіл тональності публікацій про Україну в ресурсах окремих країн, 

відсортованих за загальною кількістю публікацій (питома вага публікацій за період 1–31 

жовтня 2022 року) 
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ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 

УКРАЇНА ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ  

ВІЗИТИ ІНОЗЕМНИХ ВИСОКОПОСАДОВЦІВ ДО УКРАЇНИ  

Zimmermann, Niklas. Lymans Befreiung erzürnt Russlands «wütende Patrioten» 

[Звільнення Лимана розлютило «патріотів» росії] / N. Zimmermann // Frankfurter 

Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 02.10. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/vorruecken-der-ukrainer-lymans-befreiung-

erzuernt-russlands-wuetende-patrioten-18358203.html. 

Міністерка оборони Німеччини К. Ламбрехт прибула з неоголошеним візитом в 

Україну і відвідала Одесу. К. Ламбрехт наголосила на тому, що її країна продовжить 

підтримку України. Зокрема, вона побіцяла поставки системи ППО IRIS-T SLM вже 

найближчими днями. Крім того, Німеччина спільно з США та Великою Британією 

координуватимуть дії щодо надання Україні реактивних систем залпового вогню. 

Міністерка оборони назвала взяття міста Лиман Донецької області великим успіхом 

для України, але додала, що поворотного моменту у війні ще не досягнуто. 

*** 

Галицький, Станіслав. Саманта Пауер відвідала Україну / С. Галицький // 

Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 06.10. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/swa/113222.html. 

Глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер 6 

жовтня прибула до Києва. Під час свого перебування в столиці України C. Пауер 

зустрілася з представниками влади України, журналістами, аграріями, молодими 

підприємцями, працівниками енергетичного сектору. Головною темою цих зустрічей 

стала допомога USAID українцям для подальшої підтримки під час розпочатої росією 

брутальної війни. USAID допомагає пом’якшити жахливі наслідки російської агресії 

та співпрацює зі своїми українськими партнерами, аби створити умови для потужної 

відбудови країни. 

ВІЙСЬКОВІ ДІЇ ЗСУ, ТРО, ПАРТИЗАНІВ  

Ourdan, Rémy. Guerre en Ukraine : des policiers en renfort pour encercler Lyman 

[Війна в Україні: поліцейські підкріплення оточують Лиман] / R. Ourdan // Le Monde. – 

Paris, 2022. – 01.10. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/01/a-svyatogirsk-pres-du-front-de-

lyman-l-engagement-des-forces-de-police-ukrainiennes-aupres-de-l-

armee_6143925_3210.html. 

Спеціальний кореспондент Le Monde Ремі Урдан у репортажі зі Святогірська та 

Ізюму розповідає як поліцейські України допомагають ЗСУ. За його словами, крім 

відстеження колаборантів, розслідування військових злочинів, а також розподілу 

гуманітарної допомоги, вони беруть участь у повітряній розвідці та медичній 

евакуації. 

*** 

Kijewski, Leonie. Russia retreats from Lyman a day after Putin’s annexation [росія 

відступає з Лиману через день після «путінської анексії»] / L. Kijewski // POLITICO. – 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/vorruecken-der-ukrainer-lymans-befreiung-erzuernt-russlands-wuetende-patrioten-18358203.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/vorruecken-der-ukrainer-lymans-befreiung-erzuernt-russlands-wuetende-patrioten-18358203.html
https://www.ukrslovo.net/swa/113222.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/01/a-svyatogirsk-pres-du-front-de-lyman-l-engagement-des-forces-de-police-ukrainiennes-aupres-de-l-armee_6143925_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/01/a-svyatogirsk-pres-du-front-de-lyman-l-engagement-des-forces-de-police-ukrainiennes-aupres-de-l-armee_6143925_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/01/a-svyatogirsk-pres-du-front-de-lyman-l-engagement-des-forces-de-police-ukrainiennes-aupres-de-l-armee_6143925_3210.html
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Brussels, 2022. – 01.10. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/ukrainian-forces-

close-in-on-lyman-in-donetsk-region-kyiv-says/. 

Міністерство оборони України повідомило, що українські війська входять в 

адміністративний центр однойменної міської громади Краматорського району 

Донецької області м. Лиман, опублікувавши відео, на якому українські солдати 

піднімають прапор своєї країни на околиці міста. Лиман був важливим центром 

логістики та постачання для російських військ, які воюють на сході України. Його 

втрата ще більше підірве лінії постачання ворога саме тоді, коли українські війська 

посилюють контрнаступ на сході, який витіснив російські війська з Харківської 

області. Відхід із ключового міста Донецької області є черговою невдачею москви, 

оскільки українці повертають собі величезні частини території на сході України, 

окуповані росією. 

*** 

Gambrell, Jon. Russia withdraws troops from key city in annexed region after 

ukrainian forces surround it [росія виводить війська з ключового міста в анексованому 

регіоні після того, як його оточили українські війська] / J. Gambrell // Time. – New York, 

2022. – 01.10. – Режим доступу : https://time.com/6219058/russia-withdraws-troops-from-

key-city-in-annexed-region-after-ukrainian-forces-surround-it/. 

Після оточення українськими військами росія вивела війська зі 

східноукраїнського міста Лиман, яке вона використовувала як передовий вузол 

постачання. Це була ще одна перемога українського контрнаступу, яка принизила і 

розлютила кремль. Лиман був важливою ланкою на лінії фронту росіян як наземного 

зв’язку, так тилового забезпечення. Президент України В. Зеленський пообіцяв 

продовжувати бойові дії, щоб звільнити регіони, які, за твердженнями в. путіна, були 

анексовані росією.  

*** 

Guerre en Ukraine: l’armée ukrainienne est entrée dans la ville de Lyman [Війна в 

Україні: українська армія увійшла до міста Лиман] // Le Monde. – Paris, 2022. – 02.10. – 

Режим доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/02/guerre-en-ukraine-

les-forces-de-kiev-sont-entrees-dans-lyman_6144037_3210.html. 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що над 

адміністративним центром однойменної міської громади Краматорського району 

Донецької області м. Лиман «майорить український прапор», уточнивши, що в цьому 

стратегічному місті ще тривають бої. Окупований росіянами в кінці травня, Лиман є 

важливим залізничним вузлом, який, зокрема дозволяв здійснювати постачання 

російських вояків. 

*** 

Hayden, Jones. Zelenskyy vows to retake more areas after pushing Russia out of key 

Donetsk city [В. Зеленський обіцяє повернути більше територій після того, як витіснив 

росію з ключового міста Донецької області] / J. Hayden // POLITICO. – Brussels, 2022. – 

02.10. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/zelenskyy-vows-to-retake-more-

areas-after-pushing-russia-out-of-lyman/. 

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв відвоювати більше 

території на сході України після того, як ЗСУ витіснили росію з ключового міста 

https://www.politico.eu/article/ukrainian-forces-close-in-on-lyman-in-donetsk-region-kyiv-says/
https://www.politico.eu/article/ukrainian-forces-close-in-on-lyman-in-donetsk-region-kyiv-says/
https://time.com/6219058/russia-withdraws-troops-from-key-city-in-annexed-region-after-ukrainian-forces-surround-it/
https://time.com/6219058/russia-withdraws-troops-from-key-city-in-annexed-region-after-ukrainian-forces-surround-it/
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/02/guerre-en-ukraine-les-forces-de-kiev-sont-entrees-dans-lyman_6144037_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/02/guerre-en-ukraine-les-forces-de-kiev-sont-entrees-dans-lyman_6144037_3210.html
https://www.politico.eu/article/zelenskyy-vows-to-retake-more-areas-after-pushing-russia-out-of-lyman/
https://www.politico.eu/article/zelenskyy-vows-to-retake-more-areas-after-pushing-russia-out-of-lyman/
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Лиман. В. Зеленський пообіцяв, що через тиждень у східних областях буде «ще 

більше українських прапорів». Україна витіснила війська москви з Лиману через день 

після того, як путін привітав анексію окупованих територій, що включали і це 

стратегічне місто. Міністерство оборони в москві послалося на «загрозу оточення» 

при відведенні своїх військ з Лиману «на більш вигідні рубежі». 

*** 

Harding, Luke. Ukraine declares full control of Lyman after Russian forces pull out 

[Україна заявляє про повний контроль над Лиманом після виходу російських військ] / 

L. Harding // The Guardian. – London, 2022. – 02.10. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/oct/02/ukraine-declares-full-control-of-lyman-after-

russian-forces-pull-out. 

Україна заявила, що вона повністю контролює східний логістичний центр 

Лиман на Донеччині, який, за словами високопоставленого чиновника, може стати 

плацдармом для подальших здобутків ЗСУ на сході. Остання гостра невдача для 

російського президента сталася після того, як він оголосив про анексію чотирьох 

областей, що охоплюють майже п’яту частину території України, включаючи Лиман. 

Контроль над Лиманом може допомогти Україні повернути втрачені території. 

Міністр оборони США Л. Остін зазначив, що захоплення Лимана створить нові 

проблеми для російської армії. 

*** 

Ukraine claims control of Russian logistics hub, seeks to cut more supply lines 

[Україна претендує на контроль над російським логістичним центром і прагне 

скоротити більше ліній постачання] // New York Post. – New York, 2022. – 03.10. – Режим 

доступу : https://nypost.com/2022/10/03/ukraine-claims-control-of-russian-logistics-hub-

seeks-to-cut-more-supply-lines/. 

Збройні сили України повністю звільнили Лиман у Донецькій області. 

Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг зазначив, що звільнення міста 

продемонструвало, що Україна здатна витіснити російські війська і показало, який 

вплив на хід війни має отримання Україною передової західної зброї. Президент 

України В. Зеленський зазначив, що успіхи українських воїнів не обмежуються 

Лиманом. За його словами, українські війська також звільнили невеликі селища 

Архангельське та Миролюбівка Херсонської області. 

*** 

Middleton, Joe. Ukraine forces advance south and make gains in Kherson [Українські 

війська наступають на південь в районі Херсона] / J. Middleton // The Independent. – 

London, 2022. – 03.10. – Режим доступу : 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-kherson-advance-russia-war-

b2191388.html. 

Українські війська продовжують просуватися на південь і, як повідомляється, 

здійснили прорив у Херсонській області та взяли під контроль деякі населені пункти. 

У Києві замовчують подробиці штурму півдня країни, але російські військові блогери 

описали просування українських танків десятками кілометрів території вздовж берега 

Дніпра. 

https://www.theguardian.com/world/2022/oct/02/ukraine-declares-full-control-of-lyman-after-russian-forces-pull-out
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/02/ukraine-declares-full-control-of-lyman-after-russian-forces-pull-out
https://nypost.com/2022/10/03/ukraine-claims-control-of-russian-logistics-hub-seeks-to-cut-more-supply-lines/
https://nypost.com/2022/10/03/ukraine-claims-control-of-russian-logistics-hub-seeks-to-cut-more-supply-lines/
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-kherson-advance-russia-war-b2191388.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-kherson-advance-russia-war-b2191388.html
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*** 

Łomanowski, Andrzej. Ukraińcy kontynuują wyścig do wolności [Українці 

продовжують шлях до свободи] / A. Łomanowski // Rzeczpospolita. – Warszawa, 2022. – 

04.10. – Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37182541-ukraincy-

kontynuuja-wyscig-do-wolnosci. 

Багаторічний кореспондент Rzeczpospolita в москві та Києві Анджей 

Ломановський звертає увагу читачів на те, що кожне рішення про анексію, прийняте в 

москві, супроводжується втратою росіянами окупованих територій так, як російські 

війська досить панічно відступають з північної частини Херсонської області. За 

словами автора, всі вірять, що росіяни спробують створити нову лінію оборони, щоб 

не допустити втрати Херсонської області, однією із чотирьох, щойно анексованих 

москвою. 

*** 

L’Ukraine gagne du terrain et reprend 400 kilomètres carrés en deux semaines 

[Україна завойовує позиції та за два тижні відвоювала 400 квадратних кілометрів] // 

L’Obs. – Paris, 2022. – 06.10. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/monde/20221006.OBS64211/l-ukraine-gagne-du-terrain-et-

reprend-400-kilometres-carres-en-deux-semaines.html. 

Президент України В. Зеленський заявив про відвоювання ЗСУ трьох нових сіл 

на Херсонщині. Україна вперше підрахувала свої територіальні здобутки на півдні, 

заявивши, що за два тижні вона повернула 400 кв. км своєї території. З початку 

вересня українські війська ведуть наступ на всіх фронтах і вже звільнили більшу 

частину Харківської області на північному сході та важливі матеріально-технічні 

вузли такі, як Ізюм, Куп’янськ і Лиман. 

*** 

Lorena, Sofia. Ucrânia soma sucessos no terreno, numa «corrida contra o tempo» 

[Україна має успіхи на місцях у «гонці за часом»] / S. Lorena // Público. – Lisboa, 2022. – 

06.10. – Режим доступу : https://www.publico.pt/2022/10/06/mundo/noticia/ucrania-soma-

sucessos-terreno-corrida-tempo-2023082. 

Автор розповідає про успіхи, які має Україна на фронтах, зокрема про те, що, 

згідно з заявою голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергія 

Гайдая, звільнення Луганської області почалося. Автор зазначає, що ця заява може 

здатися перебільшеною – зрештою, Луганськ залишається майже повністю під 

контролем росії – але вона все одно є такою ж фактологічною, як і всі останні наступи 

ЗСУ. Автор наголошує, що незабаром Україна може відвоювати стратегічні точки на 

Донбасі й навіть оточити Херсон. Хоча і, на думку автора, цілком імовірно, що 

москва в кінцевому підсумку виграє від мобілізації за наказом путіна і зможе 

зупинити контрнаступ. 

*** 

Клен, Євген. Аби не загинути, мобілізовані росіяни масово здаються в полон 

українцям / Є. Клен // Міст. – Торонто, 2022. – 06.10. – Режим доступу : https://meest-

online.com/ukraine/vijsko/aby-ne-zahynuty-mobilizovani-rosiyany-masovo-zdayutsya-v-

polon-ukrajintsyam. 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37182541-ukraincy-kontynuuja-wyscig-do-wolnosci
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37182541-ukraincy-kontynuuja-wyscig-do-wolnosci
https://www.nouvelobs.com/monde/20221006.OBS64211/l-ukraine-gagne-du-terrain-et-reprend-400-kilometres-carres-en-deux-semaines.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20221006.OBS64211/l-ukraine-gagne-du-terrain-et-reprend-400-kilometres-carres-en-deux-semaines.html
https://www.publico.pt/2022/10/06/mundo/noticia/ucrania-soma-sucessos-terreno-corrida-tempo-2023082
https://www.publico.pt/2022/10/06/mundo/noticia/ucrania-soma-sucessos-terreno-corrida-tempo-2023082
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/aby-ne-zahynuty-mobilizovani-rosiyany-masovo-zdayutsya-v-polon-ukrajintsyam
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/aby-ne-zahynuty-mobilizovani-rosiyany-masovo-zdayutsya-v-polon-ukrajintsyam
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/aby-ne-zahynuty-mobilizovani-rosiyany-masovo-zdayutsya-v-polon-ukrajintsyam
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Восьмий місяць триває гаряча фаза російсько-української війни. Аналітики 

американського аналітичного центру «Інститут вивчення війни» заявили, що 

контрнаступ українських військових підриває і без того низький моральний дух 

навіть, так званих, елітних російських підрозділах, не те, що в необстріляних 

рекрутів, і викликає паніку у впливових осіб із кремля. 

*** 

Kako putin «časti» Ukrajinu za svoj 70. rođendan [Як путін «вшановує» Україну до 

свого 70-и річчя] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 07.10. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/777745/kako-putin-casti-ukrajinu-za-svoj-70-rodendan. 

Заступник начальника штабу батальйону «Карпатська січ» Р. Андрійко заявив, 

що більш ніж 400 танків, 600 бронемашин і 44 багатоствольних реактивних систем 

росіяни залишили на полях битв в Україні. Таким чином росія стала найбільшим 

постачальником зброї ЗСУ. Найсучасніша російська бронетехніка була захоплена 

ЗСУ під Ізюмом у Харківській області. До них відносяться танки Т-90 та бойові 

машини БРТ-82 з автоматичними гарматами. Все це озброєння українці 

використовують проти росіян у контрнаступі. 

*** 

Beaumont, Peter. Vladimir Putin calls blast on Crimea-Russia bridge an ‘act of terror’ 

[володимир путін назвав вибух на мосту Крим-росія «терактом»] / Р. Beaumont // The 

Guardian. – London, 2022. – 09.10. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/oct/09/russia-ukraine-war-attack-housing-

zaporizhzhia. 

путін звинуватив Україну в причетності до нападу на міст, що сполучає Крим з 

росією, назвавши це «терористичним актом». Вибух на Кримському мосту порушив 

найважливішу лінію постачання для російських військ, що воюють на півдні України, 

і завдав неприємного удару по кремлю, який стикається з постійними втратами на 

полі бою та зростанням критики. Уряд у Києві публічно не взяв на себе 

відповідальність за атаку. Але високопоставлений український чиновник, який 

говорив на умовах анонімності через заборону уряду обговорювати вибух, 

підтвердив, що за вибухом стоять українські спецслужби, і сказав, що вибухівка була 

завантажена у вантажівку, яку загнали на міст і підірвали. 

*** 

Follorou, Jacques. Ukraine: les vertus guerrières de la démocratie [Україна: воїнські 

чесноти демократії] / J. Follorou // Le Monde. – Paris, 2022. – 13.10. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/10/13/ukraine-les-vertus-guerrieres-de-la-

democratie_6145570_3232.html. 

В аналітичній статті французький журналіст та публіцист Жак Фоллору пише, 

що український спротив російській агресії та ефективні контрнаступи ЗСУ свідчать 

про те, що основні цінності демократичних режимів підживлюють боєготовність 

громадян. За словами автора, зупинка російського наступу на Київ та українські 

контратаки наприкінці літа розвалили всі прогнози, а сім місяців війни свідчать про 

придатність демократичних систем до боротьби. Автор наголошує, якщо сьогодні 

неможливо ще передбачити результат війни, над якою витає російська ядерна загроза, 

то слабкі сторони, притаманні тоталітарним режимам, уже виявилися. 

https://avaz.ba/globus/svijet/777745/kako-putin-casti-ukrajinu-za-svoj-70-rodendan
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/09/russia-ukraine-war-attack-housing-zaporizhzhia
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/09/russia-ukraine-war-attack-housing-zaporizhzhia
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/10/13/ukraine-les-vertus-guerrieres-de-la-democratie_6145570_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/10/13/ukraine-les-vertus-guerrieres-de-la-democratie_6145570_3232.html
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*** 

AlonsoLa nueva arma del pueblo ucraniano para detectar los misiles y los drones 

[Нова зброя українського народу для виявлення ракет і безпілотників] / R. Alonso // 

ABC. – Madrid, 2022. – 18.10. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/tecnologia/moviles/aplicaciones/nueva-arma-pueblo-ucraniano-detectar-

misiles-drones-20221018112738-nt.html. 

Технології продовжують допомагати Україні та її громадянам захищатися від 

нападів росії. Серед інструментів, які зараз використовують жителі країни для 

боротьби з атаками безпілотників і ракет, є «додаток» під назвою єППO. Платформа, 

розроблена технологічною компанією в країні у співпраці з ЗСУ, дозволяє 

користувачам повідомляти про ракети і безпілотники. Завдяки єППО органи 

державної влади можуть переглядати інформацію та доповнювати її, оскільки інколи 

їхні радари мають проблеми з виявленням загроз такого типу. Версія програми єППО 

для Android доступна для завантаження і тепер усі громадяни України можуть 

долучитися до протиракетної та протиповітряної оборони своєї країни. 

*** 

Cremonesi, Lorenzo. Ucrania, a la caza de los colaboracionistas: «Hay que buscarlos, 

juzgarlos y castigarlos» [Україна про полювання на колаборантів: «Їх треба шукати, 

судити і карати»] / L. Cremonesi // El Mundo. – Madrid, 2022. – 20.10. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/10/20/6351398e21efa0a40d8b45d6.html. 

На Херсонщині, на територіях, звільнених українською армією, ті, хто кілька 

місяців тому були колаборантами, сьогодні стали найбільш розшукуваними. Цивільні 

українці, іноді навіть важливі фігури такі, як мери та поліцейські стали зрадниками, 

почавши працювати на армію окупантів, і після деокупації українці будуть їх шукати, 

судити і карати відповідно до законодавства. 

*** 

Как чешките «Вампири» и кучето Барман отблъскват руската армия в Донбас 

[Як чеські «Вампіри» та пес Бармен дають відсіч російській армії на Донбасі] // 

Дневник. – София, 2022. – 30.10. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/10/30/4408337_kak_cheshkite_vampiri_i_kucheto_bar

man_otbluskvat/. 

Українська армія використовує модернізовану версію чеської реактивної 

системи залпового вогню RM-70 Vampire на передовій Донецькій області, де 

відбуваються одні з найзапекліших боїв з російськими загарбниками. Дальність дії 

системи становить 20 км. RM-70 має 40 стволів і стріляє залпом із 122-мм реактивних 

снарядів. RM-70 Vampire інтегрований у шасі потужної вантажівки Tatra, що 

забезпечує більшу мобільність. З цим ракетним комплексом неодноразово 

відбивались атаки російської армії. В українських солдатів на передовій на Донеччині 

є свій талісман – пес Бармен завжди з ними, навіть на передовій. 

*** 

Ryan, Mick. Sieben Lehren aus dem spektakulären Schwimmdrohnen-Angriff der 

Ukraine [Сім уроків захоплюючої української атаки плавучих дронів] / M. Ryan // Focus. 

– Berlin, 2022. – 31.10. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-

https://www.abc.es/tecnologia/moviles/aplicaciones/nueva-arma-pueblo-ucraniano-detectar-misiles-drones-20221018112738-nt.html
https://www.abc.es/tecnologia/moviles/aplicaciones/nueva-arma-pueblo-ucraniano-detectar-misiles-drones-20221018112738-nt.html
https://www.elmundo.es/internacional/2022/10/20/6351398e21efa0a40d8b45d6.html
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/10/30/4408337_kak_cheshkite_vampiri_i_kucheto_barman_otbluskvat/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/10/30/4408337_kak_cheshkite_vampiri_i_kucheto_barman_otbluskvat/
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/militaerexperte-mick-ryan-erklaert-sieben-punkte-warum-der-angriff-auf-sewastopol-den-krieg-veraendert_id_173935506.html
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krise/militaerexperte-mick-ryan-erklaert-sieben-punkte-warum-der-angriff-auf-sewastopol-

den-krieg-veraendert_id_173935506.html. 

Військовий експерт та колишній генерал М. Райан пояснює, що здатність 

України вражати російські сили продовжує зростати, Україна адаптується і може 

ефективно інтегрувати нову зброю. За словами М. Райана, атака на флот росії в 

Севастополі за допомогою дистанційно керованих бойових плавучих дронів дає 

зрозуміти, що Україна серйозно ставиться до повернення Криму. М. Райан 

наголошує, що росіяни показують, що вони не сприймають свого супротивника 

всерйоз і нездатні швидко пристосуватися до таких явних і очевидних загроз. 

ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА ТА ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ 

Equipas humanitárias na Ucrânia alarmadas com traumas e chegada do Inverno 

[Гуманітарні команди в Україні стривожені травмами та приходом зими] // Público. – 

Lisboa, 2022. – 19.10. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/10/19/mundo/noticia/equipas-humanitarias-ucrania-alarmadas-

traumas-chegada-inverno-2024556. 

За словами помічниці Генерального секретаря ООН, гуманітарної 

координаторки в Україні Деніз Браун, травма, спричинена війною, є однією з 

головних проблем гуманітарних команд в Україні разом із наближенням холодної 

зими. На брифінгу щодо гуманітарної ситуації в Україні, організованому 

Управлінням з координації гуманітарних питань (OCHA) у Нью-Йорку, Д. Браун 

сказала, що травма є одним із головних нових вимірів війни росії в Україні, і що 

близько 10 мільонів люди потребуватимуть певної підтримки в цьому відношенні. Д. 

Браун зазначила, що ще однією проблемою, яка «забирає сон», є наближення зими та 

її наслідки для українців, які мають зруйновані будинки, не маючи можливості 

зігрітися, адже їм потрібен зимовий одяг, ковдри, матраци, продукти, генератори. 

Вона також попередила, що необхідно гарантувати доступ до гуманітарної допомоги 

людям, які перебувають на непідконтрольних українському уряду територіях. 

*** 

Mignot, Elisa. En Ukraine, le crowdfunding en première ligne [В Україні 

краудфандинг на передовій] / Е. Mignot // Le Monde. – Paris, 2022. – 20.10. – Режим 

доступу : https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/10/21/en-ukraine-le-crowdfunding-

en-premiere-ligne_6146761_4500055.html. 

В статті французької журналістки йдеться про українського гумориста, 

волонтера Сергія Притулу, благодійний фонд якого з початку вторгнення росії в 

Україну зібрав майже 3 млрд грн (близько 83 млн євро) на користь ЗСУ, які 

дозволили українській армії придбати безпілотники та навіть супутник. Майже 

двадцять років ця людина із заходу країни була радіо- та телевізійною зіркою в 

перших ефірах, які змішували розваги та новини українською мовою – тоді російська 

ще домінувала в медіаландшафті. С. Притула, пояснюючи популярність свого фонду, 

зазначає, що має відпрацьовану логістику і менше бюрократії – «я можу купити і 

доставити на фронт». 

*** 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/militaerexperte-mick-ryan-erklaert-sieben-punkte-warum-der-angriff-auf-sewastopol-den-krieg-veraendert_id_173935506.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/militaerexperte-mick-ryan-erklaert-sieben-punkte-warum-der-angriff-auf-sewastopol-den-krieg-veraendert_id_173935506.html
https://www.publico.pt/2022/10/19/mundo/noticia/equipas-humanitarias-ucrania-alarmadas-traumas-chegada-inverno-2024556
https://www.publico.pt/2022/10/19/mundo/noticia/equipas-humanitarias-ucrania-alarmadas-traumas-chegada-inverno-2024556
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/10/21/en-ukraine-le-crowdfunding-en-premiere-ligne_6146761_4500055.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/10/21/en-ukraine-le-crowdfunding-en-premiere-ligne_6146761_4500055.html
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Шиян, Орися. У музеї Франка виростили картоплю для ЗСУ / О. Шиян // Міст. – 

Торонто, 2022. – 25.10. – Режим доступу : https://meest-online.com/ukraine/events/u-muzeji-

franka-vyrostyly-kartoplyu-dlya-zsu/. 

Персонал Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» на 

Дрогобиччині засіяв поле біля садиби Франків картоплею і зібрав 1,3 тонн врожаю. 

Картоплю через волонтерів передали для польових кухонь військових ЗСУ. Це 

перший такий досвід музею, але у планах є продовжити традицію у наступні роки. 

ДІЇ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ ТА КОЛАБОРАНТІВ В УКРАЇНІ  

Forsberg, Emil. Kärnkraftsverkschefen bortförd – ryssland anklagas för kidnappning 

[Викрадено директора атомної станції – росія звинувачується у викраденні] / E. 

Forsberg // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 01.10. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/wAO3eP/chefen-for-zaporizjzjas-karnkraftverk-gripen. 

російські окупанти затримали генерального директора Запорізької АЕС І. 

Мурашова та вивезли його в невідомому напрямку. Керівництво ДП «НАЕК 

"Енергоатом"» звернулося до генерального директора МАГАТЕ Р. Гроссі з закликом 

задіяти всі можливі заходи для термінового звільнення І. Мурашова із полону 

російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов’язків. 

*** 

Gambrell, Jon. Russia detains head of ukraine’s zaporizhzhia nuclear power plant 

[росія затримала генерального директора Запорізької АЕС] / J. Gambrell // Time. – New 

York, 2022. – 01.10. – Режим доступу : https://time.com/6219054/russia-nuclear-power-plant-

ukraine/. 

На шпальтах журналу «Time» автор статті висловлює думку, що у спробі 

закріпити за москвою контроль над нещодавно анексованою територією, російські 

війська захопили генерального директора Запорізької АЕС. І. Мурашова, який був 

проти передачі Запорізької АЕС в підпорядкування «Росатому». За словами 

представників ДП «НАЕК "Енергоатом"», І. Мурашов мав доступ до кодів безпеки, 

координував всю роботу на станції, стежив за дотриманням протоколів та доповідав у 

Київ. Українська влада призначила його керівником ЗАЕС за кілька днів до введення 

російських військ в Україну.  

*** 

Rojas, Alberto. Las razones de la catástrofe militar rusa en Ucrania [Причини 

російської військової катастрофи в Україні] / A. Rojas // El Mundo. – Madrid, 2022. – 

05.10. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/10/04/633c6065fc6c8316468b45e9.html. 

Автор статті наголошує, що армії росії важко подолати повний розвал ще 

одного зі своїх фронтів, адже за три тижні росія постраждала вже на двох фронтах. До 

падіння всієї її оборони в районі Харкова тепер додається прорив Херсонського 

фронту на півдні України. Автор вважає, що такий провал відбувається через те, що 

«війська Z» страждають від застарілої доктрини, відсутності лідерства, корупції в 

ієрархії, недієвої розвідки та катастрофічних втрат, які їм наносять ЗСУ. 

*** 

https://meest-online.com/ukraine/events/u-muzeji-franka-vyrostyly-kartoplyu-dlya-zsu/
https://meest-online.com/ukraine/events/u-muzeji-franka-vyrostyly-kartoplyu-dlya-zsu/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/wAO3eP/chefen-for-zaporizjzjas-karnkraftverk-gripen
https://time.com/6219054/russia-nuclear-power-plant-ukraine/
https://time.com/6219054/russia-nuclear-power-plant-ukraine/
https://www.elmundo.es/internacional/2022/10/04/633c6065fc6c8316468b45e9.html


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–31 жовтня 2022 р. 
 

40 

Rusi pripremaju evakuaciju civila iz Hersona: Očekuju teška vremena [росіяни 

готуються до евакуації мирних жителів із Херсона: на них чекають важкі часи] // 

Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 08.10. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/777967/rusi-pripremaju-evakuaciju-civila-iz-hersona-ocekuju-

teska-vremena. 

Під тиском швидких успіхів української армії російські окупанти на 

Херсонщині готуються евакуювати десятки тисяч мирних жителів. Призначений 

головою окупаційної адміністрації Херсона гауляйтер В. Сальдо повідомив, що 

російські південні регіони Краснодар та Ставрополь готові прийняти українських 

дітей та дорослих. 

*** 

Russia says three killed in Crimea bridge blast, army leadership changed [У росії 

заявили про трьох загиблих під час вибуху на Кримському мосту, змінилося 

керівництво армії] // The News. – Islamabad, 2022. – 09.10. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/998479-russia-says-three-killed-in-crimea-bridge-blast-

army-leadership-changed. 

росія повідомила, що троє людей загинули після вибуху вантажівки на 

Кримському мосту. Вибух уразив 19-и кілометровий міст понад сім місяців після 

початку наступу росії на Україну, хоча місцева влада заявила, що міст знову 

відкритий для автомобільного руху, а транспортні засоби підлягають суворому 

контролю. Міст, урочисто відкритий особисто президентом путіним у 2018 р., є 

життєво важливим транспортним сполученням для перевезення військової техніки 

російським солдатам, які воюють в Україні. 

*** 

Explosions rock central Kyiv in apparent missile strikes [У центрі Києва прогриміли 

вибухи через ракетні удари] // New York Post. – New York, 2022. – 10.10. – Режим доступу 

: https://nypost.com/2022/10/10/russia-unloads-missile-strike-attack-on-ukraine-in-kyiv/. 

Два вибухи прогриміли в Києві 10.10. після місяців відносного спокою в 

українській столиці. Мер Києва В. Кличко повідомив про вибухи в Шевченківському 

районі міста. Повідомлень про жертви не надходило. Останні бойові дії були 

зосереджені в регіонах на північ від Криму, включаючи Запоріжжя, де в ніч на 08.10. 

було запущено шість ракет з окупованих росією районів Запорізької області. 

*** 

Beaumont, Peter. Ukraine: multiple explosions hit central Kyiv and other cities 

[Україна: в центрі Києва та інших містах прогриміли численні вибухи] / Р. Beaumont // 

The Guardian. – London, 2022. – 10.10. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/oct/10/explosions-kyiv-ukraine-war-russia-crimea-

putin-bridge. 

Вибухи 10.10. сколихнули кілька міст України, включно з ракетними ударами 

по столиці України. У Києві, за попередньою інформацією, загинули щонайменше 8 

людей, 24 отримали поранення. В інших місцях росія обстрілювала цивільні райони 

та енергетичну інфраструктуру. Україна повідомили про вибухи в у Львові, а також у 

Харкові, Тернополі, Хмельницькому, Житомирі та Кропивницькому. Війна росії в 

https://avaz.ba/globus/svijet/777967/rusi-pripremaju-evakuaciju-civila-iz-hersona-ocekuju-teska-vremena
https://avaz.ba/globus/svijet/777967/rusi-pripremaju-evakuaciju-civila-iz-hersona-ocekuju-teska-vremena
https://www.thenews.com.pk/print/998479-russia-says-three-killed-in-crimea-bridge-blast-army-leadership-changed
https://www.thenews.com.pk/print/998479-russia-says-three-killed-in-crimea-bridge-blast-army-leadership-changed
https://nypost.com/2022/10/10/russia-unloads-missile-strike-attack-on-ukraine-in-kyiv/
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/10/explosions-kyiv-ukraine-war-russia-crimea-putin-bridge
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/10/explosions-kyiv-ukraine-war-russia-crimea-putin-bridge
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Україні наближається до свого восьмимісячного рубежу, а кремль відчуває 

принизливі невдачі на полі бою в районах, які він намагається анексувати. 

*** 

Rai, Rai. Russia-Ukraine news – live: Eight dead in Kyiv strikes as Putin’s invasion 

continues [Новини «росія-Україна» – наживо: вісім загиблих у Києві на тлі вторгнення 

путіна] / А. Rai // The Independent. – London, 2022. – 10.10. – Режим доступу : 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-news-war-kyiv-

b2199258.html. 

По всій Україні пролунали вибухи через кілька днів після вибуху на 

ключовому російському мосту до Криму. Столиця України також постраждала від 

російських ракетних ударів. Офіційні особи заявили, що внаслідок вибухів загинули 

щонайменше 8 осіб і 24 отримали поранення. За словами українських чиновників, 

атак зазнали 7 інших міст, багато з яких знаходяться на заході України. 

*** 

Масований обстріл України: кількість загиблих та поранених зростає // 

Українська газета. – Рим, 2022. – 10.10. – Режим доступу : 

https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/масований-обстріл-україни-кількість/. 

російські окупанти влаштували масований обстріл українських міст вранці 10 

жовтня. Були зафіксовані «прильоти» по центру Києва, Вінницькій, Львівській, 

Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, Житомирській та інших областях. 

російський диктатор володимир путін визнав завдання удару по українських містах і 

об’єктах критичної інфраструктури. Він пригрозив Україні новими ударами, 

фактично визнавши, що ранковий терор українських міст пов’язаний з підривом 

Кримського мосту. Відомо, що Україну атакували високоточними ракетами. Зокрема, 

ракети Х101 і Х555 запускали зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського 

регіону. Також застосували ракети «Калібр» з Чорного моря, «Іскандер», «С-300» та 

«Торнадо». 

*** 

19 personnes tuées en Ukraine dans les frappes russes lundi [19 людей загинули в 

Україні внаслідок російських ударів у понеділок] // L’Obs. – Paris, 2022. – 11.10. – Режим 

доступу : https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20221011.OBS64414/19-personnes-

tuees-en-ukraine-dans-les-frappes-russes-lundi.html. 

10 жовтня російські війська масовано обстріляли українські міста. За даними 

Генштабу, рф запустила по Україні 83 ракети, 43 з них збили. Окрім ракетних атак 

росіяни завдали авіаційних ударів із застосуванням 17 БПЛА типу «Шахед» з 

території Білорусі та АР Крим. Понад сто об'єктів пошкоджено в 12 областях. В 

деяких регіонах тимчасові перебої з електро- та водопостачанням.  

*** 

Pietralunga, Cédric. Guerre en Ukraine: les stocks de missiles de la Russie en question, 

après les bombardements massifs en Ukraine [Війна в Україні: російські ракетні запаси 

під питанням після масштабних бомбардувань України] / C. Pietralunga // Le Monde. – 

Paris, 2022. – 11.10. – Режим доступу : 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-news-war-kyiv-b2199258.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-news-war-kyiv-b2199258.html
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/масований-обстріл-україни-кількість/
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20221011.OBS64414/19-personnes-tuees-en-ukraine-dans-les-frappes-russes-lundi.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20221011.OBS64414/19-personnes-tuees-en-ukraine-dans-les-frappes-russes-lundi.html
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https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/11/guerre-en-ukraine-apres-les-frappes-

massives-les-stocks-de-missiles-russes-en-question_6145309_3210.html. 

За словами французького журналіста Седріка П’єтралунги, масовані 

бомбардування українських міст здивували своїми масштабами і поставили питання, 

чи зможе путін провести інші подібні операції. росія запустила за один день по 

Україні 84 ракети та 24 безпілотника-смертника. У 2019 р. дослідники шведського 

інституту FOI, що десятиріччями досліджували російську армію, оцінили запаси росії 

сучасних балістичних і крилатих ракет приблизно в 1300 одиниць («Іскандер», 

«Точка-У», «Х-101», «Х-555», «Калібр» та ін.). Проте росіяни, як повідомляється, 

випустили по Україні з лютого вже майже 3 тис. ракет. 

*** 

Schreck, Adam. Russia unleashes biggest attacks in Ukraine in months [росія 

здійснила найбільші теракти в Україні за останні місяці] / A. Schreck // Japan Тoday. – 

Tokyo, 2022. – 11.10. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/world/Russia-

unleashes-biggest-attacks-in-Ukraine-in-months. 

росія відповіла на обстріл Керченського мосту, який, за її твердженнями, був 

скоєний Україною, завдавши наймасовіших ударів за останні кілька місяців. Атаки 

призвели до відключення від енергопостачання більшої частини України, позбавивши 

сотні тисяч людей електрики і створивши настільки серйозний дефіцит, що 

українська влада оголосила, що припинить експорт електроенергії до Європи. 

Відключення електроенергії також частково позбавили мешканців води з огляду на 

залежність системи від електрики для роботи насосів та іншого обладнання. Керівник 

Офісу Президента України А. Єрмак заявив, що удари не мали «практичного 

військового сенсу» і що метою росії було спричинити «гуманітарну катастрофу». 

*** 

Boffey, Daniel. Russia announces Kherson evacuation, raising fears city will become 

frontline [росія оголосила про евакуацію з Херсона, викликаючи побоювання, що місто 

стане прифронтовим] / D. Boffey // The Guardian. – London, 2022. – 13.10. – Режим 

доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/oct/13/russia-announces-kherson-

evacuation-raising-fears-city-will-become-frontline. 

росія оголосила про евакуацію жителів з Херсона після того, як призначений 

росією глава регіону гауляйтер в. сальдо звернувся за допомогою до російської армії, 

що викликало побоювання, що місто стане новою лінією фронту. Україна заявляла, 

що сподівалася повернути місто до Різдва, однак оголошення про евакуацію дещо 

змінює ситуацію. Це означає, що Херсон може спіткати та ж доля, що й Маріуполь, 

який був майже зруйнований російським вторгненням. 

*** 

Ayres, Sabra. Iranian-made kamikaze drones strike Kyiv region, as russian 

bombardment of ukraine continues [Іранські безпілотники-камікадзе завдали ударів по 

Київській області, росія продовжує бомбардувати Україну] / S. Ayres // Time. – New 

York, 2022. – 13.10. – Режим доступу : https://time.com/6221655/iranian-kamikaze-drones-

kyiv-ukraine-russia/. 

Заступник керівника Офісу Президента України К. Тимошенко заявив, що 

столичний регіон України був обстріляний безпілотниками-камікадзе іранського 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/11/guerre-en-ukraine-apres-les-frappes-massives-les-stocks-de-missiles-russes-en-question_6145309_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/11/guerre-en-ukraine-apres-les-frappes-massives-les-stocks-de-missiles-russes-en-question_6145309_3210.html
https://japantoday.com/category/world/Russia-unleashes-biggest-attacks-in-Ukraine-in-months
https://japantoday.com/category/world/Russia-unleashes-biggest-attacks-in-Ukraine-in-months
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/13/russia-announces-kherson-evacuation-raising-fears-city-will-become-frontline
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/13/russia-announces-kherson-evacuation-raising-fears-city-will-become-frontline
https://time.com/6221655/iranian-kamikaze-drones-kyiv-ukraine-russia/
https://time.com/6221655/iranian-kamikaze-drones-kyiv-ukraine-russia/
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виробництва 13 жовтня, були вражені «об’єкти критичної інфраструктури» в цьому 

районі. Українські військові заявили, що нинішні засоби протиповітряної оборони 

збили десятки російських ракет і безпілотників «Шахед-136», які відіграють все більш 

смертоносну роль у війні. 

*** 

Russia to help people leave annexed Ukraine region as Kyiv advances [росія 

допомагає людям виїхати з анексованого регіону України, коли Київ наступає] // The 

News. – Islamabad, 2022. – 14.10. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/999732-russia-to-help-people-leave-annexed-ukraine-

region-as-kyiv-advances. 

росія оголосила мешканцям Херсонської області залишити регіон, який вона 

«анексувала», що є новим знаком того, що контрнаступ ЗСУ просувається. Це 

рішення росії було оголошене через день після того, як Київ заявив, що повернув собі 

п’ять населених пунктів на півдні Херсонської області, відвоювавши понад 400 

квадратних кілометрів.  

*** 

Britanci: Rusi napreduju kod grada Bahmuta u Donjeckoj oblasti zahvaljujući 

članovima Wagner grupe [Британці: росіяни просуваються в районі міста Бахмут 

Донецької області завдяки членам ПВК Вагнера] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 14.10. – 

Режим доступу : https://www.vecernji.hr/vijesti/ukrajinci-tvrde-da-su-oslobodili-vise-od-600-

naselja-merkel-brani-svoje-odluke-o-ruskom-plinu-1625196. 

Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило звіт, у якому йдеться про 

наступ росіян поблизу міста Бахмут Донецької області. Зазначається, що за останні 

три дні проросійські сили просунулися до центру міста Бахмут Донецької області.  

*** 

Wintour, Patrick. Iran breaching nuclear deal by providing Russia with armed drones, 

says UK [Велика Британія вважає, що Іран порушує ядерну угоду, надаючи росії 

озброєні безпілотники] / Р. Wintour // The Guardian. – London, 2022. – 17.10. – Режим 

доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/oct/17/iran-breaching-nuclear-deal-by-

providing-russia-with-armed-drones-says-uk. 

17.10 Україна зазнала ударів іранських безпілотників. Британія приєдналася до 

Франції в тому, що постачання Іраном озброєних безпілотників до росії для 

руйнівного використання в Україні є порушенням зобов’язань Ірану за ядерною 

угодою 2015 р. Однак росія заперечує, що Іран постачає безпілотники російській 

армії, заперечуючи заяви США, України та багатьох військових фахівців про те, що 

вироблені в Ірані безпілотники «Shahed-136» явно використовувалися для 

бомбордування українських територій. 

*** 

Keane, Isabel. Russia launches deadly new attacks on Kyiv with ‘kamikaze’ drones 

[росія завдала нових смертоносних ударів по Києву за допомогою безпілотників-

камікадзе] / I. Keane // New York Post. – New York, 2022. – 17.10. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/10/17/russia-launches-deadly-new-attacks-on-kyiv-using-drones/. 

https://www.thenews.com.pk/print/999732-russia-to-help-people-leave-annexed-ukraine-region-as-kyiv-advances
https://www.thenews.com.pk/print/999732-russia-to-help-people-leave-annexed-ukraine-region-as-kyiv-advances
https://www.vecernji.hr/vijesti/ukrajinci-tvrde-da-su-oslobodili-vise-od-600-naselja-merkel-brani-svoje-odluke-o-ruskom-plinu-1625196
https://www.vecernji.hr/vijesti/ukrajinci-tvrde-da-su-oslobodili-vise-od-600-naselja-merkel-brani-svoje-odluke-o-ruskom-plinu-1625196
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/17/iran-breaching-nuclear-deal-by-providing-russia-with-armed-drones-says-uk
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/17/iran-breaching-nuclear-deal-by-providing-russia-with-armed-drones-says-uk
https://nypost.com/2022/10/17/russia-launches-deadly-new-attacks-on-kyiv-using-drones/
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17.10 росія завдала удару по Києву безпілотниками-камікадзе, убивши 

щонайменше трьох людей. Мер Києва В. Кличко заявив, що п’ять із 28 безпілотників 

спичинили вибухи в столиці, причому один був націлений на тепломережу міста, а 

інший – на чотириповерховий житловий будинок.  

*** 

30 % des centrales électriques d’Ukraine détruites en une semaine par la Russie [росія 

за тиждень знищила 30 % українських електростанцій] // L’Obs. – Paris, 2022. – 18.10. – 

Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20221018.OBS64792/30-des-

centrales-electriques-d-ukraine-detruites-en-une-semaine-par-la-russie.html. 

росія завдала ракетних ударів по 30 % українських електростанцій трохи 

більше ніж за тиждень, спричинивши масові відключення електроенергії з 

наближенням зими. Влада України попередила, що всій країні потрібно готуватися до 

того, що може бути відсутня електроенергія, вода та тепло. 

*** 

Rai, Arpan. Ukraine Russia war – live: Russian strikes hit key energy facilities amid 

renewed attacks on Kyiv [Війна між Україною та росією – наживо: російські удари по 

ключових енергетичних об’єктах на тлі нових атак на Київ] / А. Rai // The Independent. 

– London, 2022. – 18.10. – Режим доступу : 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-ukraine-war-strikes-putin-latest-

b2204962.html. 

російські війська 18.10 знову завдали ударів по енергетичним об’єктам в 

Україні та спричинили кілька вибухів у районі північного Києва, де знаходиться 

теплова електростанція. Заступник голови Офісу Президента України К. Тимошенко 

заявив, що росія завдала три удари по неназваному ним енергетичному об’єкту. 

*** 

Arhirova, Hanna. Missiles, exploding drones again hit Ukraine’s power, water 

[Авіаудари по енергетиці України] / H. Arhirova // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 

18.10. – Режим доступу : https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/10/18/missiles-

exploding-drones-again-hit-ukraines-power-water.html. 

Президент України В. Зеленський заявив, що за останній тиждень було 

зруйновано майже третину українських електростанцій, що викликало масові 

відключення електроенергії по всій країні. Кореспондент Associated Press в Україні Г. 

Архірова пише, що позбавлення людей води, електрики та опалення і використання, 

так званих, дронів-самогубців, які пікірують прямо на цілі, відкрили новий етап у 

війні президента росії володимира путіна. 

*** 

Forsberg, Oskar. Рutin inför krigslagar [путін запроваджує військовий стан] / O. 

Forsberg // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 19.10. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Knnl54/putin-infor-krigslagar. 

Репортер швецького видання «Aftonbladet» О. Форсберг пише, що президент 

рф в. путін запровадив воєнний стан на окупованих територіях Донецької, 

Луганської, Херсонської та Запорізької областей. За новими законами російські 

керівники в регіонах набувають додаткових повноважень. Можливості поїздок між 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20221018.OBS64792/30-des-centrales-electriques-d-ukraine-detruites-en-une-semaine-par-la-russie.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20221018.OBS64792/30-des-centrales-electriques-d-ukraine-detruites-en-une-semaine-par-la-russie.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-ukraine-war-strikes-putin-latest-b2204962.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-ukraine-war-strikes-putin-latest-b2204962.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/10/18/missiles-exploding-drones-again-hit-ukraines-power-water.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/10/18/missiles-exploding-drones-again-hit-ukraines-power-water.html
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Knnl54/putin-infor-krigslagar
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росією та Україною формально дуже обмежені. Це також стосується поїздок на 

анексований Кримський півострів і на материк. 

*** 

Hunder, Max. Russia destroys power and water infrastructure across Ukraine [росія 

руйнує енергетичну та водну інфраструктуру по всій Україні] / M. Hunder // Japan 

Тoday. – Tokyo, 2022. – 19.10. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/russia-destroys-power-and-water-infrastructure-

across-ukraine2. 

росія відкрито визнала, що обстріляла енергетичну інфраструктуру України 

ракетами та безпілотниками, що, за словами президента в. путіна, було відплатою за 

вибух на Кримському мосту. Україна та Захід заявляють, що навмисний напад на 

громадянську інфраструктуру є військовим злочином, а атаки, спрямовані на те, щоб 

залишити українців без тепла та електрики з настанням зими, – це остання тактика в. 

путіна щодо ескалації війни, яку його війська програють.  

*** 

Diepen, Mischa. Poetin: staat van beleg in bezet gebied [путін: військовий стан на 

окупованій території] / M. Diepen // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 19.10. – Режим 

доступу : https://www.telegraaf.nl/nieuws/963979476/poetin-staat-van-beleg-in-bezet-gebied. 

путін оголосив військовий стан на окупованих територіях України і цей указ 

також стосується Криму та шести регіонів росії, що межують з Україною, що, за 

словами автора, дозволяє окупантам отримати ще більше влади для контролю над 

населенням. Автор зазначає, що під час оголошеня воєнного стану путін поводився 

так, ніби нічого страшного в цьому немає тому, що до анексії на територіях російської 

окупації діяв би воєнний стан, але оскільки, згідно з російським законодавством, 

території зараз фактично належать росії, то він зараз також фіксує ситуацію на папері. 

Автор підкреслює, що після вибуху на Кримському мосту та наступу українських 

військ на Херсон, свідчить про те, що це не просто «розчерк пера». 

*** 

Arhirova, Hanna. Рutin declares martial law in occupied Ukraine as battle for 

Kherson intensifies [путін оголосив воєнний стан на окупованих територіях України 

через загострення боїв за Херсон] / H. Arhirova // Japan Тоday. – Tokyo, 2022. – 20.10. – 

Режим доступу : https://japantoday.com/category/world/Putin-escalates-war-with-martial-

law-as-he-faces-threats. 

президент росії в. путін оголосив воєнний стан у чотирьох незаконно 

анексованих регіонах України. Оголошення воєнного стану санкціонувало створення 

сил громадянської оборони; можливе введення комендантської години; обмеження на 

поїздки та масові збори; посилення цензури; та ширші повноваження правоохоронних 

органів у Херсоні та анексованих регіонах у Донецькій, Луганській та Запорізькій 

областях. Міністерство закордонних справ України визнало указ в. путіна 

незаконним, назвавши його частиною зусиль позбавити мешканців тимчасово 

окупованих територій України навіть основних прав людини. 

*** 

https://japantoday.com/category/world/russia-destroys-power-and-water-infrastructure-across-ukraine2
https://japantoday.com/category/world/russia-destroys-power-and-water-infrastructure-across-ukraine2
https://www.telegraaf.nl/nieuws/963979476/poetin-staat-van-beleg-in-bezet-gebied
https://japantoday.com/category/world/Putin-escalates-war-with-martial-law-as-he-faces-threats
https://japantoday.com/category/world/Putin-escalates-war-with-martial-law-as-he-faces-threats
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Fakahany, Tamer. Analysis: The ripples of the war russia says isn’t a war [Аналіз: 

хвилі війни, яку росія не називає війною] / T. Fakahany // The Toronto Star. – Toronto, 

2022. – 20.10. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/10/20/analysis-the-ripples-of-the-war-

russia-says-isnt-a-war.html. 

Заступник директора з глобальної координації новин в Associated Press Т. 

Факахані в статті пише, що через вісім місяців війни, яку росія називає «спеціальна 

військова операція» в Україні було вбито десятки тисяч людей, мільйони змушені 

залишити свої будинки. Наукова співробітниця програми «росія та Євразія» 

аналітичного центру з міжнародних справ Chatham House С. де Бендерн зазначила, що 

ще однією проблемою війни, яку москва не називає війною, це її важкі наслідки, які 

можуть тривати покоління. 

*** 

Nugent, Ciara. Soviet-era centralized heating systems were ukraine’s secret weapon 

for cutting emissions. Now they’re a vulnerability [Централізовані системи опалення 

радянських часів були секретною зброєю для скорочення викидів. Тепер вони вразливі] 

/ C. Nugent // Time. – New York, 2022. – 20.10. – Режим доступу : 

https://time.com/6223183/ukraine-heating-soviet-russia-attacks/. 

Штатна оглядачка «Time» С. Ньюджент зазначає в статті, що системи 

централізованого теплопостачання, які розташовані під багатьма українськими 

містами, є великою перевагою в епоху зміни клімату, але зараз, під час війни вони 

вразливі. С. Ньюджент пише, що протягом останнього тижня росіяни провели 

інтенсивні атаки на енергетичну інфраструктуру України, знищивши 30 % 

електростанцій країни та викликавши масові відключення електроенергії по всій 

країні. На її думку, тепер централізоване теплопостачання країни в зоні ризику – для 

його роботи необхідні вода, електрика та теплові електростанції, а також стабільне 

постачання природного газу або вугілля. 

*** 

Syed, Armani. What to know about the ‘kamikaze’ drones russia is using to attack 

Ukraine [Що потрібно знати про дрони-камікадзе, які росія використовує для атаки в 

Україні] / A. Syed // Time. – New York, 2022. – 20.10. – Режим доступу : 

https://time.com/6223204/iran-kamikaze-drones-russia-ukraine/. 

Американська репортерка А. Сайєд в статті пише про безпілотні літальні 

апарати, які вперше були помічені в Україні два місяці тому, коли вони 

використовувалися для знищення гаубиці M777, яку поставили США. Експерти 

вважають це ознакою того, що росії не вистачає високоточних ракет, здатних вражати 

гаубиці, розгорнуті Україною з великим успіхом. Але це також показує, що зв’язки 

росії з Іраном залишаються міцними, незважаючи на те, що Тегеран заперечує, що він 

їх постачав. «Шахед-136» – це автономна зброя, яка дає росії можливість завдавати 

шкоди українській інфраструктурі та цивільним об’єктам без прямого ризику для 

військовослужбовців. 

*** 

Bönke, Alexander. Rysk manöver kan va ha varit avledning – tecken på reträtt i 

Cherson [російський маневр міг бути відволікаючим маневром – ознакою відступу в 

https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/10/20/analysis-the-ripples-of-the-war-russia-says-isnt-a-war.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/10/20/analysis-the-ripples-of-the-war-russia-says-isnt-a-war.html
https://time.com/6223183/ukraine-heating-soviet-russia-attacks/
https://time.com/6223204/iran-kamikaze-drones-russia-ukraine/
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Херсоні] / A. Bönke // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 22.10. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/APPmqz/lettland-tror-ej-pa-ny-rysk-front. 

Американський аналітичний центр «Інститут вивчення війни» у звіті зазначив, 

що російське посилення лінії фронту в Херсоні було спробою прикрити відступ. Зараз 

російські війська відступають, але є ризик, що по дорозі вони висадять у повітря 

Каховську ГЕС. Аналітичний центр підкреслює, що в цьому випадку росія, швидше за 

все, покладе провину за напад на Україну. 

*** 

Russian-installed authorities in Kherson order people to leave ‘immediately’ 

[Встановлена росією влада в Херсоні наказала людям «негайно» виїхати] // The 

Guardian. – London, 2022. – 22.10. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/oct/22/russian-installed-authorities-in-kherson-

order-people-to-leave-immediately. 

Встановлена росією влада на тимчасово окуплованих територіях в Україні 

закликала всіх мешканців міста Херсон негайно покинути місто. За даними Генштабу 

української армії, кремль перекинув в околиці до 2 тис. призовників. Українські та 

західні офіційні особи висловили стурбованість можливим примусовим 

переміщенням жителів до росії або на окуповану росією територію. Українські 

чиновники закликали херсонців протистояти спробам їх переселення. 

*** 

Meldrum, Andrew. russian authorities advise civilians to leave Kherson [Влада росії 

радить мирним жителям покинути Херсон] / A. Meldrum // Time. – New York, 2022. – 

22.10. – Режим доступу : https://time.com/6224112/ukraine-civilians-kherson/. 

Встановлена росією влада наказала всім жителям міста Херсон «негайно» 

залишити місто напередодні очікуваного наступу українських військ. Херсон 

перебуває в руках росії із перших днів майже 8-и місячної війни. Через його ключові 

галузі промисловості та порти росія хотіла перетворити Херсон на фортецю. Взяття 

під контроль Херсона дозволило росії відновити постачання прісної води з Дніпра до 

Криму, яке було перерізане Україною після анексії москвою Кримського півострова. 

Українські та західні офіційні особи висловили стурбованість можливим примусовим 

переміщенням жителів Херсонщини до росії чи окупованих росією територій. 

*** 

Pro-Russian officials tell Kherson residents to leave [Проросійські чиновники 

наказали херсонцям евакуюватися] // The News. – Islamabad, 2022. – 23.10. – Режим 

доступу : https://www.thenews.com.pk/print/1002699-pro-russian-officials-tell-kherson-

residents-to-leave. 

Проросійська влада в тимчасово окупованому Херсоні закликала жителів 

півдня Херсонської області покинути місто «негайно» перед лицем контрнаступу 

ЗСУ. Крім того росія продовжила випускати ракети під час «масованої атаки» на 

Україну, що призвело до відключень електроенергії по всій країні. 

*** 

Rusija priprema ‘Wagnerovu liniju’ obrane koja bi trebala usporiti ofenzivu, Britanci 

otkrili detalje [росія готує «лінію оборони Вагнера», яка має уповільнити наступ, 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/APPmqz/lettland-tror-ej-pa-ny-rysk-front
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/22/russian-installed-authorities-in-kherson-order-people-to-leave-immediately
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/22/russian-installed-authorities-in-kherson-order-people-to-leave-immediately
https://time.com/6224112/ukraine-civilians-kherson/
https://www.thenews.com.pk/print/1002699-pro-russian-officials-tell-kherson-residents-to-leave
https://www.thenews.com.pk/print/1002699-pro-russian-officials-tell-kherson-residents-to-leave
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британці розкрили подробиці] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 23.10. – Режим доступу : 

https://www.vecernji.hr/vijesti/rusija-priprema-wagnerovu-liniju-obrane-koja-bi-trebala-

usporiti-ofenzivu-britanci-otkrili-detalje-162755. 

Міністерство оборони Великобританії оприлюднило останні дані розвідки про 

війну в Україні, в якому зазначено, що росія готує лінію оборони в Луганській 

області, яка має уповільнити наступ. Форт складається з чотирьох рядів цементних 

пірамід, які, як сподіваються росіяни, зупинять будь-які українські машини та танки 

від просування на схід. У своєму звіті Міністерство оборони Великобританії зазначає, 

що якщо плани настільки масштабні, то роботи, ймовірно, спрямовані на інтеграцію 

річки Сіверський Донецьк в зону оборони, частково слідуючи лінії контролю 2015 р. 

*** 

Симеонова, Антония. Поразена е енергийната мрежа на Украйна [Постраждала 

енергомережа України] / А. Симеонова // Факти. – София, 2022. – 23.10. – Режим доступу 

: https://fakti.bg/world/723718-porazena-e-energiinata-mreja-na-ukraina. 

росія знову завдала ударів по енергомережі України під час яких майже 

третина українських електростанцій та інших енергетичних об’єктів була зруйнована 

хвилею авіаударів. Україна скоротила маршрути електротранспорту, автобуси 

замінили тролейбуси, Харків збільшив інтервали руху в метро, а Львівщина офіційно 

заборонила підсвітку реклами. 

*** 

Baker, Aryn. Russia’s war in Ukraine could jeopardize Antarctic wildlife [Війна росії 

в Україні може поставити під загрозу дику природу Антарктиди] / A. Baker // Time. – 

New York, 2022. – 27.10. – Режим доступу : https://time.com/6225638/antarctic-wildlife-

russia-war-ukraine/. 

Кореспондентка журналу «Time» Е. Бейкер в статті пише про зустріч 

представників 26 країн в Хобарті (Австралія), щоб вирішити майбутнє антарктичних 

морів, за умови, що політики не втручатимуться. Зустрічі проходять на тлі 

напруженості, що зберігається у відносинах між росією та Україною. Унаслідок 

російських ракетних обстрілів 10 жовтня у Києві було пошкоджено офіс 

Національного антарктичного наукового центру. Ця наукова установа розробляє та 

виконує програми українських досліджень в Антарктиці, зокрема міждисциплінарних 

досліджень у сфері захисту навколишнього природного середовища. Це, на думку 

автора, без сумніву, задасть тон серії напружених зустрічей. 

*** 

Zelenski pored srušenog drona: Podrezat ćemo krila ruskoj avijaciji [Зеленський 

поруч із збитим дроном: Підріжемо крила російської авіації] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 

2022. – 28.10. – Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/782456/zelenski-pored-

srusenog-drona-podrezat-cemo-krila-ruskoj-avijaciji. 

Президент України В. Зеленський у відеозверненні зазначив, що лише за два 

дні росія здійснила понад 30 атак безпілотників на Україну, а загалом москва завдала 

близько 4500 ракетних обстрілів та понад 8 тис. авіаударів. Він додав, що російські 

атаки в останні тижні були спрямовані на цивільну інфраструктуру України, 

https://www.vecernji.hr/vijesti/rusija-priprema-wagnerovu-liniju-obrane-koja-bi-trebala-usporiti-ofenzivu-britanci-otkrili-detalje-162755
https://www.vecernji.hr/vijesti/rusija-priprema-wagnerovu-liniju-obrane-koja-bi-trebala-usporiti-ofenzivu-britanci-otkrili-detalje-162755
https://fakti.bg/world/723718-porazena-e-energiinata-mreja-na-ukraina
https://time.com/6225638/antarctic-wildlife-russia-war-ukraine/
https://time.com/6225638/antarctic-wildlife-russia-war-ukraine/
https://avaz.ba/globus/svijet/782456/zelenski-pored-srusenog-drona-podrezat-cemo-krila-ruskoj-avijaciji
https://avaz.ba/globus/svijet/782456/zelenski-pored-srusenog-drona-podrezat-cemo-krila-ruskoj-avijaciji
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завдавши шкоди електропостачанню та водопостачанню країни якраз у той момент, 

коли температура повіря почала падати. 

*** 

Une «attaque massive» russe en cours contre des installations énergétiques en Ukraine, 

des quartiers de Kiev privés d’électricité [Триває російська «масована атака» на 

енергетичні об’єкти в Україні, Київ і околиці без електрики] // L’Obs. – Paris, 2022. – 

31.10. – Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/guerre-en-

ukraine/20221031.OBS65330/une-attaque-massive-russe-en-cours-contre-des-installations-

energetiques-en-ukraine-des-quartiers-de-kiev-prives-d-electricite.html. 

Столиця України 31 жовтня зазнала ударів з російських безпілотників. В 

результаті обстрілів, більшість районів Києва були знеструмлені. Столиця вже 

зазнавала ударів 10 і 17 жовтня, зокрема з російських безпілотників іранського 

виробництва. Ці удари вразили енергетичну інфраструктуру столиці, що призвело до 

відключень електроенергії. 

*** 

Harding, Luke. Russia targets Ukraine energy and water infrastructure in missile 

attacks [Ракетними ударами росія завдає ударів по енергетичній та водній 

інфраструктурі України] / L. Harding // The Guardian. – London, 2022. – 31.10. – Режим 

доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/oct/31/russian-missiles-kyiv-ukraine-

cities. 

Енерго- та водопостачання по всій Україні сильно постраждало після того, як 

росія запустила понад 50 ракет по критично важливих об’єктах 31.10. Згідно з 

останніми даними, у Києві 40 % жителів без води, а 270 тис. квартир не мають світла. 

Також постраждали енергетичні об’єкти на північному сході Харкова. У Міноборони 

України додали, що всі «зазначені об’єкти були уражені» високоточною зброєю 

дальньої дії.  

*** 

Ал-Ахмед, Оля. Нови руски удари оставиха Киев без ток [Нові російські удари 

залишили Київ без світла] / О. Ал-Ахмед // Факти. – София, 2022. – 31.10. – Режим 

доступу : https://fakti.bg/world/726153-novi-ruski-udari-ostaviha-kiev-bez-tok. 

Влада Київської, Запорізької, Кіровоградської, Харківської та Одеської 

областей повідомила про російські бомбордування. Вибухи пролунали і в столиці 

Києві 31.10. Внаслідок ударів по об’єктах критичної інфраструктури частина столиці 

знеструмлена. У деяких районах відсутнє водопостачання. В українській столиці 

введене аварійне відключення електроенергії. 

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ  

Baykar’ı ziyaret ettiler: Selçuk Bayraktar’a devlet nişanı [Вони відвідали Baykar: 

Державне замовлення Selçuk Bayraktar] // Star. – Istanbul, 2022. – 03.10. – Режим доступу 

: https://www.star.com.tr/teknoloji/baykari-ziyaret-ettiler-selcuk-bayraktara-devlet-nisani-

haber-1740435/. 

Глава Офісу Президента України А. Єрмак разом із делегацією відвідав 

Національний технологічний центр імені Оздеміра Байрактара під час візиту в 

Туреччину. А. Єрмак відвідав виробничі потужності компанії Baykar, що виробляє 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20221031.OBS65330/une-attaque-massive-russe-en-cours-contre-des-installations-energetiques-en-ukraine-des-quartiers-de-kiev-prives-d-electricite.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20221031.OBS65330/une-attaque-massive-russe-en-cours-contre-des-installations-energetiques-en-ukraine-des-quartiers-de-kiev-prives-d-electricite.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20221031.OBS65330/une-attaque-massive-russe-en-cours-contre-des-installations-energetiques-en-ukraine-des-quartiers-de-kiev-prives-d-electricite.html
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/31/russian-missiles-kyiv-ukraine-cities
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/31/russian-missiles-kyiv-ukraine-cities
https://fakti.bg/world/726153-novi-ruski-udari-ostaviha-kiev-bez-tok
https://www.star.com.tr/teknoloji/baykari-ziyaret-ettiler-selcuk-bayraktara-devlet-nisani-haber-1740435/
https://www.star.com.tr/teknoloji/baykari-ziyaret-ettiler-selcuk-bayraktara-devlet-nisani-haber-1740435/
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безпілотні літальні апарати «Bayraktar». Глава ОПУ став першим іноземним гостем, 

що побував у дослідницькому центрі компанії Baykar, «підтвердивши його фактичне 

відкриття». 

*** 

Стайков, Анатоли. Украйна иска да произвежда бойни дронове на свой терен 

[Україна хоче виробляти на своїй території бойові безпілотники] / А. Стайков // Факти. 

– София, 2022. – 03.10. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/717679-ukraina-iska-da-

proizvejda-boini-dronove-na-svoi-teren. 

Глава Офісу Президента України А. Єрмак в Туреччині зустрівся з 

керівництвом компанії Baikar, яка виробляє бойові безпілотники «Bayraktar». 

Сторони обговорили поточні та перспективні проєкти співпраці, зокрема 

виробництво дронів в Україні. 

*** 

Zelensky firma il decreto: mai negoziati con putin. E avanza verso Kherson 

[Зеленський підписав указ: ніколи не вести переговори з путіним. І просувається до 

Херсона] // Avvenire. – Milano, 2022. – 04.10. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-4-10-kiev-avanza-times-putin-prepara-test-

nucleare-al-confine. 

Президент України В. Зеленський ратифікував рішення Ради національної 

безпеки і оборони від 30 вересня, в якому підтверджується неможливість переговорів 

із в. путіним та необхідність зміцнення обороноздатності України. На Заході зростає 

побоювання, що загнаний у кут кремль може застосувати стратегічну ядерну зброю. 

Директор ЦРУ В. Бернс заявив, що в. путін може бути «досить небезпечним і 

безрозсудним», якщо його загнати у кут, додавши, що, незважаючи на обіцянку 

Китаю у лютому «дружби без кордонів», Пекін відмовився запропонувати росії 

військову підтримку. 

*** 

Schreck, Adam. Ukraine aims to restart occupied reactors [Україна прагне 

перезапустити окуповані реактори] / A. Schreck // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 

04.10. – Режим доступу : https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/10/04/the-ap-

interview-ukraine-aims-to-restart-occupied-reactors.html. 

Президент ДП «НАЕК "Енергоатом"» П. Котін заявив, що компанія може 

перезапустити два реактори Запорізької АЕС, яка знаходиться в одній із чотирьох 

областей України, які росія незаконно оголосила своєю територією, щоб захистити 

об’єкти безпеки через наближення зими та падіння температури. За словами П. 

Котіна, ця станція є єдиним джерелом тепла у місті. Президент Американського 

ядерного товариства С. Арндт зазначив, що на американських електростанціях часто 

використовуються обігрівачі, щоб запобігти замерзанню обладнання і він не мав 

достатньо інформації, щоб сказати, чи потрібен перезапуск реакторів на Запорізькій 

АЕС. 

*** 

https://fakti.bg/world/717679-ukraina-iska-da-proizvejda-boini-dronove-na-svoi-teren
https://fakti.bg/world/717679-ukraina-iska-da-proizvejda-boini-dronove-na-svoi-teren
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-4-10-kiev-avanza-times-putin-prepara-test-nucleare-al-confine
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-4-10-kiev-avanza-times-putin-prepara-test-nucleare-al-confine
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/10/04/the-ap-interview-ukraine-aims-to-restart-occupied-reactors.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/10/04/the-ap-interview-ukraine-aims-to-restart-occupied-reactors.html
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Зеленський обговорив з Джоржею Мелоні вступ у НАТО, посилення санкцій і 

запросив її в Україну // Українська газета. – Рим, 2022. – 05.10. – Режим доступу : 

https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/зеленський-обговорив-з-джоржею-мелон/. 

Президент України В. Зеленський привітав лідера політичної сили «Брати 

Італії» з перемогою на виборах та обговорив подальший розвиток українсько-

італійських відносин. Основними темами переговорів були: поступовий розвиток 

українсько-італійських відносин, допомога Україні з боку Італії та необхідність 

жорсткої реакції міжнародної спільноти на нові злочинні дії російського агресора 

проти суверенітету й територіальної цілісності Української держави. 

*** 

Xi, Shi. Zelensky outlines key challenges for Ukraine [Зеленський окреслив ключові 

виклики для України] / S. Xi // People’s Daily. – Beijing, 2022. – 08.10. – Режим доступу : 

http://en.people.cn/n3/2022/1008/c90000-10155198.htmlп. 

Президент України В. Зеленський, виступаючи на неформальному засіданні 

Ради Європи, наголосив на ключових викликах для України в умовах війни з росією. 

В. Зеленський заявив, що основним завданням для України є фізичний захист її 

енергетичних об’єктів від ударів росії. Ще одним викликом для Києва є 

демілітаризація Запорізької АЕС та відновлення її функціонування. Український лідер 

зазначив, що постконфліктне відновлення є третім важливим завданням для уряду, 

висловивши вдячність тим країнам, які вже почали працювати в рамках плану 

швидкого відновлення України. 

*** 

Kuznetsov, Sergei. Ukraine digs in for the winter war [Україна готується до зимової 

війни] / S. Kuznetsov // POLITICO. – Brussels, 2022. – 11.10. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/ukraine-digs-in-for-winter-war/. 

Українці створюють нову ППО та зміцнюють електростанції, оскільки росія 

завдає ударів по цивільній інфраструктурі. Львів готується до гіршого, купуючи 

буржуйки, оскільки стає все більш очевидним, що стратегія росії полягає в тому, щоб 

вивести з ладу основну енергетичну інфраструктуру країни напередодні зими. Влада 

Львова вже закупила 600 чавунних пічок, а планує закупити кілька тисяч і також 

видавати дрова для них. Ідея полягає в тому, щоб кожен мешканець мав де зігрітися. 

*** 

Leszerelteti a munkácsi Turul-emlékművet a városi tanács, ukrán címert állítanak a 

helyére [Пам’ятник Турулу в Мукачеві міська рада демонтує, на його місці встановлять 

український герб] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 14.10. – Режим доступу : 

https://nepszava.hu/3172267_az-izraeli-kampany-fo-temaja-lett-a-libanonnal-kotott-alku. 

У замку «Паланок» у Мукачеві замість монумента «Птах Турул», містичного 

птаха, який є угорським національним символом, встановлять тризуб. Відповідне 

рішення 13 жовтня прийняв виконавчий комітет Мукачівської міської ради. 

«Товариство угорської культури Закарпаття» вважає, що це рішення може значною 

мірою сприяти розпалу міжнаціональної напруженості як на міському, так і на 

районному рівні. Держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в 

угорському уряді А. Я. Потапі назвав це рішення «шокуючим і обурливим» тоді, як, 

https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/зеленський-обговорив-з-джоржею-мелон/
http://en.people.cn/n3/2022/1008/c90000-10155198.htmlп
https://www.politico.eu/article/ukraine-digs-in-for-winter-war/
https://nepszava.hu/3172267_az-izraeli-kampany-fo-temaja-lett-a-libanonnal-kotott-alku
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за його словами, Угорщина провела найбільшу операцію з надання гуманітарної 

допомоги у своїй історії, щоб допомогти біженцям з України. 

*** 

Ukrayna’dan Türk Akımı iddiası [Турецький потік вимагає від України] // Star. – 

Istanbul, 2022. – 14.10. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/ukraynadan-turk-

akimi-iddiasi-haber-1742721/. 

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що рф готує диверсію на 

газопроводі «Турецький потік». росія намагається шантажувати європейські країни, 

завдаючи ударів по їхній енергетичній інфраструктурі, а Україна постійно 

попереджає своїх партнерів про терористичні плани росії проти її енергетичної 

інфраструктури. росія, з одного боку, намагається перекрити шляхи постачання 

енергоносіїв до Європи, а з іншого – переконати її відкрити газопровід «Північний 

потік-2». 

*** 

Bergengruen, Vera. The battle for control over ukraine’s Internet [Битва за контроль 

над українським Інтернетом] / V. Bergengruen // Time. – New York, 2022. – 18.10. – Режим 

доступу : https://time.com/6222111/ukraine-internet-russia-reclaimed-territory/. 

Керівник відділу розвитку мобільного широкосмугового зв’язку Міністерства 

цифрової трансформації України С. Прибитько розповідає «Time», що битва за 

контроль над українським Інтернетом показує онлайн-доступ як критичну зброю у 

війні ХХ ст. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України 

повідомила, що понад 4 тис. базових станцій українських телекомунікаційних 

провайдерів були захоплені або знищені російськими військовими з початку 

вторгнення, а понад 60 тис. кілометрів волоконно-оптичних ліній, які 

використовуються для Інтернету, були захоплені або пошкоджені. російські війська 

також знищили 18 трансляційних антен, які забезпечували теле- та радіосигнал. 

Згідно з даними Міністерства цифрової трансформації України, з березня українські 

зв’язківці відновили 1232 базові станції на окупованих росіянами територіях. Поки 

війна триває українські інтернет-провайдери кажуть, що вони вже виграли на 

цифровому фронті.  

*** 

Lock, Samantha. Prisoner swap with Russia sees 108 Ukrainian women released 

[Обмін полоненими з росією призвів до звільнення 108 українок] / S. Lock // The 

Guardian. – London, 2022. – 18.10. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/oct/18/prisoner-swap-with-russia-sees-108-

ukrainian-women-released. 

Глава Офісу Президента України А. Єрмак повідомив, що 17.10 відбувся обмін 

полонених, в результаті якого було звільнено 108 українських жінок. Серед 

звільнених ув’язнених було 37 осіб, які перебували на металургійному комбінаті 

«Азовсталь» в українському портовому місті Маріуполь протягом тижнів боїв у місті, 

поки російські сили не захопили його в травні. Більшість жінок є військовими ЗСУ. 

Деякі з жінок були захоплені до того, як росія почала вторгнення 24 лютого і 

утримувалися за «надзвичайну проукраїнську позицію». 

https://www.star.com.tr/dunya/ukraynadan-turk-akimi-iddiasi-haber-1742721/
https://www.star.com.tr/dunya/ukraynadan-turk-akimi-iddiasi-haber-1742721/
https://time.com/6222111/ukraine-internet-russia-reclaimed-territory/
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/18/prisoner-swap-with-russia-sees-108-ukrainian-women-released
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/18/prisoner-swap-with-russia-sees-108-ukrainian-women-released
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*** 

Espinosa, Javier. Refat Chubarov: «La política de Putin respecto a los tártaros es una 

continuación de la de Stalin» [Рефат Чубаров: «Політика путіна щодо татар є 

продовженням сталінської»] / J. Espinosa // El Mundo. – Madrid, 2022. – 21.10. – Режим 

доступу : https://www.elmundo.es/internacional/2022/10/20/63516d6e21efa04d768b45ee.html. 

Офіс голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова в Києві 

прикрашений українським прапором і блакитним прапором із тамгою – печаткою 

монгольського походження, яку століттями використовувало Кримське ханство. В 

інтерв’ю El Mundo Р. Чубаров наголосив, що політика путіна щодо кримських татар є 

продовженням сталінської. Крім того, він стверджує, що москва мобілізує кримських 

татар, щоб змусити їх воювати проти українських співвітчизників. 

*** 

Le Premier ministre ukrainien met en garde contre un «tsunami migratoire» 

[Прем’єр-міністр України попередив про «міграційне цунамі»] // L’Obs. – Paris, 2022. – 

22.10. – Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/guerre-en-

ukraine/20221022.OBS64995/le-premier-ministre-ukrainien-met-en-garde-contre-un-

tsunami-migratoire-si-les-frappes-russes-continuent.html. 

Прем’єр-міністр України Д. Шмигаль напередодні участі в Німецько-

українському економічному форумі в Берліні, звинуватив москву в бажанні «втягнути 

Україну в гуманітарну катастрофу». Прем’єр-міністр має провести двосторонню 

зустріч у Берліні з О. Шольцом і взяти участь разом із канцлером Німеччини в 

економічному форумі представників німецьких та українських компаній. Він 

закликав Берлін доставити Україні нові боєприпаси для відбиття російських 

авіаударів. 

*** 

Zelenski traži od Izraela da pomogne Ukrajini [Зеленський просить Ізраїль 

допомогти Україні] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 26.10. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/781607/zelenski-trazi-od-izraela-da-pomogne-ukrajini. 

Президент України В. Зеленський закликав Ізраїль приєднатися до боротьби 

проти росії. Ізраїль обмежив свою допомогу Україні постачанням гуманітарної 

допомоги та оборонної техніки, а нещодавно запропонував допомогти українцям 

розробити цивільні системи попередження про повітряний наліт. В. Зеленський 

сказав, що цього недостатньо і попросив ізраїльське керівництво також розглянути 

питання щодо відправлення системи протиповітряної оборони. Він звертався з таким 

самим закликом до Ізраїлю багато разів з початку війни. 

*** 

Stefančuk se obratio zastupnicima: ‘Ukrajina nikada neće zaboraviti da se Hrvatska 

među prvima odazvala’ [Р. Стефанчук звернувся до представників: «Україна ніколи не 

забуде, що Хорватія відгукнулася однією з перших»] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 

26.10. – Режим доступу : https://www.vecernji.hr/vijesti/ruslan-stefancuk-obratit-ce-se-

zastupnicima-jandrokovic-summit-je-prosao-jako-dobro-1628354. 

Голова Верховної Ради України Р. Стефанчук висловив глибоку вдячність 

Голові хорватського Сабору Гордану Яндроковичу та «усім нашим хорватським 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/10/20/63516d6e21efa04d768b45ee.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20221022.OBS64995/le-premier-ministre-ukrainien-met-en-garde-contre-un-tsunami-migratoire-si-les-frappes-russes-continuent.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20221022.OBS64995/le-premier-ministre-ukrainien-met-en-garde-contre-un-tsunami-migratoire-si-les-frappes-russes-continuent.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20221022.OBS64995/le-premier-ministre-ukrainien-met-en-garde-contre-un-tsunami-migratoire-si-les-frappes-russes-continuent.html
https://avaz.ba/globus/svijet/781607/zelenski-trazi-od-izraela-da-pomogne-ukrajini
https://www.vecernji.hr/vijesti/ruslan-stefancuk-obratit-ce-se-zastupnicima-jandrokovic-summit-je-prosao-jako-dobro-1628354
https://www.vecernji.hr/vijesti/ruslan-stefancuk-obratit-ce-se-zastupnicima-jandrokovic-summit-je-prosao-jako-dobro-1628354
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друзям і партнерам» за послідовну підтримку України у цей непростий час та за 

організацію унікального потужного саміту «Кримська платформа». За словами Р. 

Стефанчука, Україна переконана, що Хорватія зробить усе, щоб якомога швидше 

отримати повноправне членство в ЄС і НАТО, а Хорватія зробила все залежне, щоб 

надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Р. Стефанчук передав слова 

вдячності Хорватії та хорватському народу за сталу підтримку України від 

Президента України В. Зеленського. 

*** 

Myroshnychenko, Vasyl. To the Australian people, thank you from all Ukrainians 

[Австралійському народу подяка від усіх українців] / V. Myroshnychenko // The Sydney 

Morning Herald. – Sydney, 2022. – 31.10. – Режим доступу : 

https://www.smh.com.au/national/to-the-australian-people-thank-you-from-all-ukrainians-

20221027-p5btjp.html. 

Посол України в Австралії В. Мирошниченко висловлює подяку народу і уряду 

Австралії від іменні всіх українців. Посол зазначив, що Україна глибоко цінує 

практичну допомогу, яку надала Австралія – чи то допомогу біженцям, які рятуються 

від насильства з боку росії, чи допомогу в припиненні цього насильства за допомогою 

військової допомоги. В. Мирошниченко наголосив, що Австралію по праву називають 

найбільшим союзником України поза НАТО. 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ТЕРОРИЗМ РОСІЇ  

Aizsardzība ministrija: Varētu pieaugt Krievijas īstenotā publiskā šantāža par 

kodolieroču aktivitātēm [Міноборони: Публічний шантаж з боку росії щодо ядерної зброї 

може посилитися] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 04.10. – Режим доступу : 

https://nra.lv/latvija/393479-aizsardziba-ministrija-varetu-pieaugt-krievijas-istenota-

publiska-santaza-par-kodolierocu-aktivitatem.htm. 

В пресрелізі Міністерства оборони Латвії йдеться, що публічний шантаж з боку 

росії щодо ядерної зброї може посилитися. Відповідно до російської військової 

доктрини, загроза ядерної зброї не є чимось новим і повторюється росією на різних 

рівнях протягом багатьох років. Не виключено, що відбудуться військові навчання 

стратегічних ядерних сил росії «Гром», які традиційно проходять у жовтні. Таким 

чином росія намагається боротися зі своїми військовими невдачами та впливати на 

ситуацію на українських фронтах. 

*** 

Рutyin elvette Ukrajnától a Zaporizzsja Atomerőművet is [путін забрав в України 

Запорізьку АЕС] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 05.10. – Режим доступу : 

https://nepszava.hu/3171513_putyin-ukrajna-zaporizzsja-atomeromu. 

президент росії в. путін доручив уряду створити ФДУП «Запорізька атомна 

електростанція», а керівною компанією став «Росенергоатом». Метою нової 

організації є забезпечення безпечної експлуатації атомних електростанцій та 

професійної діяльності чинного персоналу електростанції. Державна компанія ДП 

«НАЕК "Енергоатом"», яка експлуатує атомні електростанції в Україні, висловила 

жаль з приводу спроби втягнути в це обслуговуючий персонал АЕС, які продовжують 

забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку України та Європи. 

https://www.smh.com.au/national/to-the-australian-people-thank-you-from-all-ukrainians-20221027-p5btjp.html
https://www.smh.com.au/national/to-the-australian-people-thank-you-from-all-ukrainians-20221027-p5btjp.html
https://nra.lv/latvija/393479-aizsardziba-ministrija-varetu-pieaugt-krievijas-istenota-publiska-santaza-par-kodolierocu-aktivitatem.htm
https://nra.lv/latvija/393479-aizsardziba-ministrija-varetu-pieaugt-krievijas-istenota-publiska-santaza-par-kodolierocu-aktivitatem.htm
https://nepszava.hu/3171513_putyin-ukrajna-zaporizzsja-atomeromu
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*** 

Chuyi, Sheng. Ukrainian president, IAEA chief meet on situation at Zaporizhzhia 

nuclear plant [Президент України та гендиректор МАГАТЕ зустрілися щодо ситуації на 

Запорізькій АЕС] / S. Chuyi // People’s Daily. – Beijing, 2022. – 07.10. – Режим доступу : 

http://en.people.cn/n3/2022/1007/c90000-10155062.html. 

Президент України В. Зеленський зустрівся з генеральним директором 

Міжнародного агентства з атомної енергії Р. Гроссі, щоб обговорити ситуацію на 

Запорізькій АЕС та рішення росії передати станцію до російської «федеральної 

власності». В. Зеленський заявив, що вважає це рішення незаконним поглинанням, а 

Р. Гроссі зазначив, що передача ЗАЕС у власність росії є порушенням міжнародного 

права. В. Зеленський закликав до демілітаризації Запорізької АЕС для забезпечення 

ядерної безпеки об’єкта. 

*** 

Quién es Rafael Mariano Grossi, el argentino que negocia con Vladimir Putin y 

Volodimir Zelensky [Хто такий Рафаель Мар’яно Гроссі, аргентинець, який веде 

переговори з путіним і Володимиром Зеленським] // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 

12.10. – Режим доступу : https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/quien-es-rafael-mariano-

grossi-el-argentino-que-negocia-con-vladimir-putin-y-volodimir-zelensky-nid12102022/. 

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 

аргентинець Рафаель Гроссі у розпал російсько-української війни веде переговори з 

лідерами росії та України, путіним і Володимиром Зеленським для створення вільної 

зони, яка захистить одну з найбільших атомних електростанцій у Європі від 

бомбардувань. Ще в березні він запропонував виступити посередником між росією та 

Україною, оскільки Запорізька АЕС перебуває під окупацією кремлівської армії. 

Головне побоювання МАГАТЕ полягає в тому, що буде припинено 

електропостачання зовнішньої мережі станції, що іноді трапляється через 

бомбардування, а брак енергії може бути фатальним, оскільки при цьому 

підтримується охолодження реакторів і постійний їх перегрів може спричинити 

ядерну катастрофу. 

*** 

Schreck, Adam. West to bolster Ukraine air defense; nuclear plant loses power [Захід 

посилить протиповітряну оборону України; атомна станція втрачає потужність] / A. 

Schreck // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 13.10. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/West-to-bolster-Ukraine-air-defense-nuclear-plant-

loses-power. 

ДП «НАЕК "Енергоатом"» повідомила, що на окупованій росією Запорізькій 

АЕС сталося відключення електроенергії, коли ракета пошкодила віддалену 

електричну підстанцію. росія захопила ЗАЕС і не робить жодних кроків по 

деескалації. Навпаки, вона щодня обстрілює важливу інфраструктуру. Генеральний 

директор Міжнародного агентства з атомної енергії Р. Гроссі вважає, що відключення 

зовнішнього джерела живлення на АЕС вдруге за п’ять днів знову показало 

«наскільки ненадійна ситуація», і він знову закликав до створення зони безпеки 

навколо АЕС. 

*** 

http://en.people.cn/n3/2022/1007/c90000-10155062.html
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/quien-es-rafael-mariano-grossi-el-argentino-que-negocia-con-vladimir-putin-y-volodimir-zelensky-nid12102022/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/quien-es-rafael-mariano-grossi-el-argentino-que-negocia-con-vladimir-putin-y-volodimir-zelensky-nid12102022/
https://japantoday.com/category/world/West-to-bolster-Ukraine-air-defense-nuclear-plant-loses-power
https://japantoday.com/category/world/West-to-bolster-Ukraine-air-defense-nuclear-plant-loses-power
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Castillo, María del Pilar. Rafael Grossi, jefe del OIEA: «Hay una disposición de Putin 

y Zelensky a trabajar conmigo» [Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі: «путін і В. Зеленський 

готові зі мною працювати»] / M. P. Castillo // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 18.10. – 

Режим доступу : https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/rafael-grossi-jefe-del-oiea-hay-una-

disposicion-de-putin-y-zelensky-a-trabajar-conmigo-nid17102022/. 

Генеральний директор МАГАТЕ аргентинець Рафаель Гроссі відвідав 

Аргентину вперше після вступу на посаду. Він має надважливу місію: відновити мир 

на найбільшій атомній електростанції в Європі, Запорізькій АЕС, яка в березні була 

захоплена російськими військами і з тих пір стала об’єктом атак, які посилилися після 

того, як Україна розпочала потужний контрнаступ. Хоча, за його словами, ядерні 

реактори здатні витримати авіакатастрофу, ситуація на ЗАЕС «надзвичайно 

небезпечна». Р. Гроссі веде переговори з путіним та Президентом України 

Володимиром Зеленським і наголошує, що і путін і В. Зеленський готові з ним 

співпрацювати. 

*** 

De La Garza, Alejandro. Ukraine wants russia to pay for the war’s environmental 

impact [Україна хоче, щоб росія заплатила за вплив війни на навколишнє середовище] / 

A. De La Garza // Time. – New York, 2022. – 18.10. – Режим доступу : 

https://time.com/6222865/ukraine-environmental-damage-russia/. 

Навколишнє середовище також стало жертвою війни з росією, оскільки це 

вплинуло як на здоров’я людей, так і на місцеві екосистеми. Масові лісові пожежі 

поширювалися під час бойових дій, а атаки на паливні та промислові об’єкти 

спричинили вимивання хімікатів у річки та ґрунтові води. Міністерство захисту 

довкілля та природних ресурсів України розробило довгострокову юридичну 

стратегію, яка спрямована на використання міжнародного права, щоб змусити росію 

заплатити за цю шкоду після війни. Підрозділ Міністерства – екологічна інспекція – 

почав збирати докази шкоди навколишньому середовищу, спричиненої війною, 

беручи проби зі складів палива, зруйнованих російськими нападами, 

сільськогосподарських полів, забруднених бензином, і річок, де риба задихнулася від 

нафти. 

*** 

Paleckis, Rimvydas. Žaidžia abejonių žaidimą? Paaiškino, kodėl S. Šoigu skambučiai 

turėtų kelti didelį susirūpinimą [Граєте в гру сумнівів? Він пояснив, чому дзвінки с. 

шойгу повинні викликати велике занепокоєння] / R. Paleckis // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 

2022. – 25.10. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/10/25/news/zaidzia-abejoniu-zaidima-

paaiskino-kodel-s-soigu-skambuciai-turetu-kelti-dideli-susirupinima-24972141. 

Міністр оборони росії шойгу поговорив по телефону з керівниками оборонних 

відомств найважливіших країн НАТО, обговорив ситуацію в Україні та висловив 

«занепокоєння» можливими українськими провокаціями з використанням «брудної 

бомби». Полковник запасу литовської армії В. Малініоніс стверджує, що шойгу 

намагається напустити «такий собі туман», який би змусив Захід поставити під сумнів 

дії українців і переглянути надання їм підтримки. Він не виключив, що росіяни самі 

готуються використати «брудну бомбу». 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/rafael-grossi-jefe-del-oiea-hay-una-disposicion-de-putin-y-zelensky-a-trabajar-conmigo-nid17102022/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/rafael-grossi-jefe-del-oiea-hay-una-disposicion-de-putin-y-zelensky-a-trabajar-conmigo-nid17102022/
https://time.com/6222865/ukraine-environmental-damage-russia/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/10/25/news/zaidzia-abejoniu-zaidima-paaiskino-kodel-s-soigu-skambuciai-turetu-kelti-dideli-susirupinima-24972141
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/10/25/news/zaidzia-abejoniu-zaidima-paaiskino-kodel-s-soigu-skambuciai-turetu-kelti-dideli-susirupinima-24972141
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*** 

Nelson, Steven. Biden says Russia would make ‘serious mistake’ with ‘false flag’ nuke 

on Ukraine [Д. Байден заявив, що росія зробить «серйозну помилку», завдавши ядерного 

удару по Україні під «чужим прапором»] / S. Nelson // New York Post. – New York, 2022. – 

25.10. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/10/25/false-flag-ukraine-nuke-a-serious-

mistake-for-russia-biden/. 

кремль заявив, що Україна планує застосувати проти російських військ 

радіоактивну «брудну бомбу». Президент Д. Байден заявив, що росія зробить 

«серйозну помилку», застосувавши тактичну ядерну зброю» проти України. На 

брифінгу, який відбувся в Пентагоні генерал П. Райдер сказав, що з точки зору США, 

звинувачення в тому, що Україна створює «брудну бомбу», є неправдивими. 

*** 

‘Dirty bomb’ warning fits Russia record of deception: Nato chief [Попередження про 

«брудну бомбу» відповідає російській історії обману: глава НАТО] // The News. – 

Islamabad, 2022. – 26.10. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/1003607-

dirty-bomb-warning-fits-russia-record-of-deception-nato-chief. 

За словами Генерального секретаря НАТО Є. Столтенберга, попередження 

росії про те, що Україна готується використати «брудну бомбу» відповідає 

послужному списку москви в обмані, коли вона «звинувачує інших у тому, що вона 

має намір зробити сама». кремль, який зіткнувся з великими невдачами під час 

вторгнення в Україну, готує операцію під «фальшивим прапором» та звинувачує в 

цьому Україну. Союзники по НАТО перебувають у стані «підвищеної пильності від 

Балтійського до Середземного – і Чорного моря», яке знаходиться на півдні України. 

*** 

Navys, Aurimas. Karo analitikai: ukrainiečiai turi duomenų, kad Rusijos kariuomenė 

panaudoto branduolinio kuro saugykloje vykdo neleistinus, slaptus darbus [Військові 

аналітики: в українців є інформація, що російські військові проводять несанкціоновані 

секретні роботи зі сховищами відпрацьованого ядерного палива] / A. Navys // Lietuvos 

rytas. – Vilniaus, 2022. – 27.10. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2022/10/27/news/karo-analitikai-ukrainieciai-turi-duomenu-

kad-rusijos-kariuomene-panaudoto-branduolinio-kuro-saugykloje-vykdo-neleistinus--

24992651. 

На думку військових аналітиків, заяви москви про нібито готовність Києва 

підірвати «брудну бомбу» можуть означати лише одне – росія насправді розглядає 

можливість самостійного проведення акту ядерного тероризму, під час якого може 

використати радіоактивні відходи, що зберігаються на українській території. Хоча, за 

словами аналітиків, в кремлі кажуть, що це Україна готується підірвати «брудну 

бомбу», щоб звинуватити в цьому росію і змусити розгорнути війну, яка йде вже 

дев’ятий місяць, світ уже не вірить словам москви. Аналітики вважають, що мета 

рсійського тероризму цілком зрозуміла – сіяти страх і паніку. 

*** 

Farberov, Snejana. Putin denies plan to nuke Ukraine, says US playing ‘dangerous, 

bloody’ game [путін заперечує план ядерного удару по Україні, каже, що США грають у 

«небезпечну, криваву» гру] / S. Farberov // New York Post. – New York, 2022. – 27.10. – 

https://nypost.com/2022/10/25/false-flag-ukraine-nuke-a-serious-mistake-for-russia-biden/
https://nypost.com/2022/10/25/false-flag-ukraine-nuke-a-serious-mistake-for-russia-biden/
https://www.thenews.com.pk/print/1003607-dirty-bomb-warning-fits-russia-record-of-deception-nato-chief
https://www.thenews.com.pk/print/1003607-dirty-bomb-warning-fits-russia-record-of-deception-nato-chief
https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2022/10/27/news/karo-analitikai-ukrainieciai-turi-duomenu-kad-rusijos-kariuomene-panaudoto-branduolinio-kuro-saugykloje-vykdo-neleistinus--24992651
https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2022/10/27/news/karo-analitikai-ukrainieciai-turi-duomenu-kad-rusijos-kariuomene-panaudoto-branduolinio-kuro-saugykloje-vykdo-neleistinus--24992651
https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2022/10/27/news/karo-analitikai-ukrainieciai-turi-duomenu-kad-rusijos-kariuomene-panaudoto-branduolinio-kuro-saugykloje-vykdo-neleistinus--24992651
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Режим доступу : https://nypost.com/2022/10/27/putin-denies-planning-to-nuke-ukraine-hits-

out-at-us/. 

Виступаючи на конференції міжнародних експертів із зовнішньої політики в 

москві, путін заявив, що росії немає потреби завдавати ударів по Україні атомною 

зброєю. Він розкритикував США та їхніх союзників звинувативши їх у «небезпечній, 

кривавій і брудній» грі глобального панування – і заперечив, що росія коли-небудь 

розглядала можливість використання ядерної зброї в Україні. 

ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА 

Wenxing, Zhong. Ukraine’s foodstuff exports to reach 6 mln tons after key deal 

[Експорт продуктів харчування з України досягне 6 млн тонн після ключової операції] / 

Z. Wenxing // People’s Daily. – Beijing, 2022. – 05.10. – Режим доступу : 

http://en.people.cn/n3/2022/1005/c90000-10154835.html. 

Міністерство інфраструктури України повідомило, що Україна відвантажила 

через свої морські порти 77,4 тис. тонн продовольства, внаслідок чого загальний 

обсяг експорту в рамках ключової зернової угоди, підписаної в липні 2022 р., досяг 

5,9 млн тонн. Всього з 1 серпня, коли угода набула чинності, з портів Одеса, 

Чорноморськ та Південний вийшло 261 судно. 

*** 

Musia myslieť na seba: Ukrajina pre ruské útoky pozastavuje tento vývoz! Dovážali i 

nám [Вони мають подумати про себе: Україна призупиняє цей експорт через напади 

росії! До нас теж імпортували] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 10.10. – Режим доступу : 

https://www.cas.sk/clanok/2725977/musia-mysliet-na-seba-ukrajina-pre-ruske-utoky-

pozastavuje-tento-vyvoz-dovazali-i-nam/. 

Міненерго України повідомило, що через російські ракетні удари по 

енергетичній інфраструктурі Україна призупиняє експорт електроенергії. 

Повідомляється, що зараз країна повинна стабілізувати власну енергетичну систему. 

Україна експортувала електроенергію, зокрема і до Словаччини. 

*** 

Троценко, Людмила. В Україні змінилася модель економіки / Л. Троценко // 

Міст. – Торонто, 2022. – 13.10. – Режим доступу : https://meest-

online.com/ukraine/economy/v-ukrajini-zminylasya-model-ekonomiky/. 

Війна стала фактором прискорення експорту молочної продукції в Україні. 

Також у державі стало активно розвиватися виробництво м’яса, сфери 

альтернативних джерел енергії та переробки зернових культур. За результатами 

серпня, експорт молочної продукції показав рекордний показник за останні два роки. 

В Україні також збільшується поголів’я промислового свинарства, птахівництва. 

Українські аграрії спрямовують інвестиції у біоенергетику. За час повномасштабної 

війни в Україні відкрилось 146 тис. підприємств і їхня кількість щомісяця зростає. 

Найчастіше реєструються приватні підприємці, які займаються гуртовою та 

роздрібною торгівлею. 

*** 

https://nypost.com/2022/10/27/putin-denies-planning-to-nuke-ukraine-hits-out-at-us/
https://nypost.com/2022/10/27/putin-denies-planning-to-nuke-ukraine-hits-out-at-us/
http://en.people.cn/n3/2022/1005/c90000-10154835.html
https://www.cas.sk/clanok/2725977/musia-mysliet-na-seba-ukrajina-pre-ruske-utoky-pozastavuje-tento-vyvoz-dovazali-i-nam/
https://www.cas.sk/clanok/2725977/musia-mysliet-na-seba-ukrajina-pre-ruske-utoky-pozastavuje-tento-vyvoz-dovazali-i-nam/
https://meest-online.com/ukraine/economy/v-ukrajini-zminylasya-model-ekonomiky/
https://meest-online.com/ukraine/economy/v-ukrajini-zminylasya-model-ekonomiky/
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Міжнародні резерви України знизилися // Міст. – Торонто, 2022. – 23.10. – Режим 

доступу : https://meest-online.com/news/ekonomika/mizhnarodni-rezervy-ukrajiny-

znyzylysya/. 

Міжнародні резерви України зараз складають 23 929,6 млн дол. У вересні вони 

знизилися на 5,9 %. Минулого місяця резерви знизилися з огляду на продаж валюти 

регулятором на міжбанківському ринку, в т. ч. для забезпечення оборонних потреб і 

платежів українців за кордоном. Водночас стійкі надходження від міжнародних 

партнерів і надалі дозволяють утримувати міжнародні резерви на достатньому рівні, 

попри повномасштабну війну. 

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА РОСІЇ 

Institut za proučavanje rata: Dramatične promjene u moskvi, putin u jako opasnoj 

situaciji [Інститут вивчення війни: драматичні зміни в москві, путін у дуже небезпечній 

ситуації] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 03.10. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/776663/institut-za-proucavanje-rata-dramaticne-promjene-u-

moskvi-putin-u-jako-opasnoj-situaciji. 

Американський аналітичний центр «Інститут вивчення війни» опублікував 

новий аналіз війни в Україні, де зазначає, що поразка росії у Харківській області та 

Лимані у поєднанні з нездатністю кремля ефективно та справедливо провести 

часткову мобілізацію докорінно змінює російський інформаційний простір. ЗМІ, що 

спонсуються кремлем, і російські військові блогери – відома Telegram-спільнота 

російських військових кореспондентів, колишніх чиновників і націоналістів 

оплакують втрату Лимана і критикують бюрократичні провали часткової мобілізації. 

Згідно з висновками американського аналітичного центру, інформаційний хаос 

потенційно дуже небезпечний для в. путіна, бо він покладається на контроль над 

російським інформаційним простором для захисту свого режиму набагато більше, ніж 

на масивний репресивний апарат. 

*** 

Rusia amenaza con destruir satélites civiles occidentales por la ayuda logística a 

Ucrania [росія погрожує знищити західні цивільні супутники, що використовуються 

для матеріально-технічної допомоги Україні] // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 27.10. – 

Режим доступу : https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/rusia-amenaza-con-destruir-

satelites-civiles-occidentales-por-la-ayuda-logistica-a-ucrania-nid27102022/. 

росія підняла ймовірність збиття західних цивільних супутників, які 

використовуються для допомоги Україні, в черговому намаганні припинити все більш 

плавну та ефективну іноземну допомогу контрнаступу України для відбиття 

російського вторгнення. Якщо російська погроза здійсниться, вона неминуче 

посилить страх ескалації конфлікту і ризик прямої конфронтації між росією та 

Заходом. Заступник директора департаменту з питань нерозповсюдження та 

контролю над озброєннями МЗС росії воронцов назвав використання західних 

супутників для допомоги ЗСУ «надзвичайно небезпечною тенденцією». Згідно з його 

скаргою, країни НАТО та їхні партнери використовують свою телекомунікаційну 

інфраструктуру в космосі, щоб підпорядкувати росію правлінню Заходу. воронцов не 

згадав жодної конкретної супутникової компанії, хоча раніше Ілон Маск заявив, що 

його ракетна компанія SpaceX продовжить фінансувати його інтернет-сервіс Starlink в 

Україні. 

https://meest-online.com/news/ekonomika/mizhnarodni-rezervy-ukrajiny-znyzylysya/
https://meest-online.com/news/ekonomika/mizhnarodni-rezervy-ukrajiny-znyzylysya/
https://avaz.ba/globus/svijet/776663/institut-za-proucavanje-rata-dramaticne-promjene-u-moskvi-putin-u-jako-opasnoj-situaciji
https://avaz.ba/globus/svijet/776663/institut-za-proucavanje-rata-dramaticne-promjene-u-moskvi-putin-u-jako-opasnoj-situaciji
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/rusia-amenaza-con-destruir-satelites-civiles-occidentales-por-la-ayuda-logistica-a-ucrania-nid27102022/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/rusia-amenaza-con-destruir-satelites-civiles-occidentales-por-la-ayuda-logistica-a-ucrania-nid27102022/
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ПЛАНИ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ  

Staķis: Visu Eiropas pilsētu pienākums ir atbalstīt Ukrainu [Стакіс: Підтримувати 

Україну – обов’язок усіх європейських міст] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 14.10. 

– Режим доступу : https://nra.lv/pasaule/394337-stakis-visu-eiropas-pilsetu-pienakums-ir-

atbalstit-ukrainu.htm. 

Голова міської ради Риги М. Стакіс разом із мерами Флоренції, Києва, 

Гданська та Ліона зустрілися з президенткою Європейської комісії Урзулою фон дер 

Ляєн у Брюсселі, щоб обговорити співпрацю між європейськими містами та ЄС у 

відбудові України, а також нинішню енергетичну кризу Під час зустрічі 

обговорювалась допомога, яку міста надали Україні дотепер, та майбутня підтримка, 

яку може надати вступ України до ЄС. М. Стакіс підкреслив, що «обов’язок Риги та 

всіх європейських міст» – підтримати Україну. 

*** 

Gutschker, Thomas. Wer hat beim Wiederaufbau der Ukraine das Sagen? [Хто 

відповідає за відбудову України?] / T. Gutschker // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt 

am Main, 2022. – 25.10. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-wiederaufbau-bedarf-wird-auf-750-

milliarden-dollar-geschaetzt-18411237.html. 

На Міжнародній конференції з питань відновлення, реконструкції та 

модернізації України канцлер Німеччини О. Шольц та президентка Єврокомісії 

Урсула фон дер Ляєн закликали створити «план Маршалла» для відновлення України, 

в якому ЄС відіграватиме особливу роль. В роботі конфененції взяли участь 

представники держав-партнерів України, міжнародних організацій та експертного 

середовища, щоб показати, що вони серйозно налаштовані на довгострокову 

підтримку країни. 

*** 

La reconstruction de l’Ukraine «doit commencer maintenant», affirme Scholz [О. 

Шольц каже, що відбудова України «має початися зараз»] // L’Obs. – Paris, 2022. – 25.10. 

– Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/monde/20221025.AFP4882/la-reconstruction-

de-l-ukraine-doit-commencer-maintenant-affirme-scholz.html. 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на відкритті Міжнародної експертної 

конференції щодо відновлення, відбудови й модернізації України назвав відбудову 

України «завданням покоління, виконання якого має розпочатися зараз». Він також 

вказав, що рішення ЄС підтримувати Україну як майбутнього члена є «одним із 

найбільш значущих геополітичних рішень нашого часу». 

*** 

Germany, E.U. launch work on ‘new Marshall plan’ for Ukraine’s post-war 

reconstruction [ЄС та G7 розпочинають роботу над «планом Маршалла» для України] // 

Time. – New York, 2022. – 25.10. – Режим доступу : https://time.com/6224651/new-marshall-

plan-ukraine-eu/. 

Країни «Великої сімки» та Європейський Союз розпочали розробку плану 

допомоги Україні у відновленні після закінчення війни, розв’язаної проти неї росією. 

Відкриваючи Міжнародну експертну конференцію з питань відновлення, 

https://nra.lv/pasaule/394337-stakis-visu-eiropas-pilsetu-pienakums-ir-atbalstit-ukrainu.htm
https://nra.lv/pasaule/394337-stakis-visu-eiropas-pilsetu-pienakums-ir-atbalstit-ukrainu.htm
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-wiederaufbau-bedarf-wird-auf-750-milliarden-dollar-geschaetzt-18411237.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-wiederaufbau-bedarf-wird-auf-750-milliarden-dollar-geschaetzt-18411237.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20221025.AFP4882/la-reconstruction-de-l-ukraine-doit-commencer-maintenant-affirme-scholz.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20221025.AFP4882/la-reconstruction-de-l-ukraine-doit-commencer-maintenant-affirme-scholz.html
https://time.com/6224651/new-marshall-plan-ukraine-eu/
https://time.com/6224651/new-marshall-plan-ukraine-eu/
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реконструкції та модернізації України, канцлер Німеччини О. Шольц заявив, що мета 

цієї конференції – створення «плану Маршалла XXI століття». Його здійснення він 

назвав «завданням цілого покоління», зазначивши, що починати відновлювати 

Україну необхідно вже зараз – незважаючи на те, що війна ще триває. За словами 

глави німецького уряду, історія ФРН показала, що відновлення можливе навіть після 

спустошливої війни. 

*** 

Hairuo, Cai. Ukraine needs 4 bln euros to go through winter season: minister [Україні 

потрібно 4 млрд євро на зимовий сезон] / C. Hairuo // People’s Daily. – Beijing, 2022. – 

26.10. – Режим доступу : http://en.people.cn/n3/2022/1026/c90000-10163640.html. 

Міністр розвитку громад і територій України О. Чернишов на Міжнародній 

експертній конференції з відновлення, реконструкції та модернізації України в 

Берліні заявив, що Україні необхідно 4 млрд євро, щоб пережити зимові холоди – на 

ремонт будинків, підтримку охорони здоров’я та енергопостачання. 

РЕАКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  

Ucrânia usa humor na comunicação de guerra [Україна використовує гумор у 

військовій комунікації] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 09.10. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/ucrania-usa-humor-

na-comunicacao-de-guerra. 

«Меми», фотографії котиків, щоб посміхнутися, або постійні посилання на поп-

культуру є частиною повсякденного життя в Twitter та інших соціальних мережах, що 

є свідченням того, що Україна під час російського вторгнення ввела гумор у 

комунікацію війни. Дослідник з Оксфордського університету називає це ризикованою 

стратегію, яка контрастує з жорстокістю конфлікту, але, в той же час, він називає її 

успішною та «спланованою до дрібниць». 

*** 

Cremonesi, Lorenzo. Búnkeres, pastillas de yodo y orgullo nacionalista: así resiste 

Zaporiyia [Бункери, таблетки йоду та націоналістична гордість: так протистоїть 

Запоріжжя] / L. Cremonesi // El Mundo. – Madrid, 2022. – 13.10. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/10/13/6347adcf21efa0b6478b45c3.html. 

В репортажі іспанського журналіста з міста Запоріжжя зазначається, що на 

вулицях Запоріжжя можна побачити людей, які час від часу зупиняються, щоб зі 

сльозами на очах сфотографувати уламки зруйнованих будівель і надсилають 

фотографії рідним і друзям, які залишили місто. Автор статті пише, що у цьому 

зруйнованому ракетами регіоні мирні жителі впевнені, що переможуть у війні, але 

наразі вони продовжують жити у кошмарі можливої ядерної атаки. 

*** 

Lucas, Isabel. Yuryevich Kurkov: «Os ucranianos sempre acreditaram em finais 

felizes» [Юрійович Курков: «Українці завжди вірили в щасливий кінець»] / I. Lucas // 

Público. – Lisboa, 2022. – 13.10. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/10/13/culturaipsilon/entrevista/yuryevich-kurkov-ucranianos-

acreditaram-finais-felizes-2023745. 

http://en.people.cn/n3/2022/1026/c90000-10163640.html
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/ucrania-usa-humor-na-comunicacao-de-guerra
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/ucrania-usa-humor-na-comunicacao-de-guerra
https://www.elmundo.es/internacional/2022/10/13/6347adcf21efa0b6478b45c3.html
https://www.publico.pt/2022/10/13/culturaipsilon/entrevista/yuryevich-kurkov-ucranianos-acreditaram-finais-felizes-2023745
https://www.publico.pt/2022/10/13/culturaipsilon/entrevista/yuryevich-kurkov-ucranianos-acreditaram-finais-felizes-2023745


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–31 жовтня 2022 р. 
 

62 

Подорож Андрія Куркова, одного з найвідоміших українських письменників, 

керується адреналіном його нового статусу: біженця від війни, який перебуває в 

Португалії. Саме про причини свого новго статусу він хоче донести і розповісти в тих 

місцях, де він буває, в газетах, де він пише. Наразі останній роман А. Куркова «Сірі 

бджоди» переведений португальською мовою і скоро буде опублікований в 

Португалії. 

*** 

Ayestaran, Mikel. Un ejército de camioneros se juega la vida todos los días para 

transportar el grano ucraniano [Армія далекобійників щодня ризикує життям, щоб 

возити українське зерно] / M. Ayestaran // ABC. – Madrid, 2022. – 16.10. – Режим доступу 

: https://www.abc.es/internacional/ejercito-camioneros-juega-vida-dias-transportar-grano-

20221016205509-nt.html. 

До закінчення угоди між Києвом і москвою про експорт зерна через Чорне 

море залишився місяць і українці побоюються, що путін не продовжить її через 

проблеми його військ на південному фронті. Дорога, що сполучає Одесу з 

Миколаєвом, є прямою магістраллю до південного фронту війни, найактивнішого за 

останні тижні, на якому українська армія не припиняє здобувати позиції. Крім 

військових, ще одна армія, цього разу далекобійників, щодня ризикує життям, щоб 

возити українське зерно для відправки його морським шляхом. 

*** 

Putin ‘wants to kill us and we want to live’ [путін «хоче нас убити, а ми хочемо 

жити»] // eKathimerini. – Αθήνα, 2022. – 22.10. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1196164/putin-wants-to-kill-us-and-we-

want-to-live. 

Експрезидент України В. Ющенко розповів Kathimerini про невідомі аспекти 

російського вторгнення, наголосив на критичності ситуації та дав аналіз ядерній 

загрозі президента путіна. Він зазначив, що Україна планує повернути кожен 

сантиметр української землі. В. Ющенко привітав чудові відносини між Грецією та 

Україною. 

РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

I vescovi europei (Comece): un accorato appello alla pace in Ucraina [Комісія 

Єпископатів ЄС: закликаємо агресора негайно зупинити бойові дії] // Avvenire. – 

Milano, 2022. – 14.10. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/i-vescovi-del-

comece-appello-per-la-pace. 

Представники єпископатів Європейського Союзу висловили солідарність з 

українцями, які страждають від війни, закликавши припинити бойові дії та знайти 

вирішення, які приведуть до справедливого миру, в пошані до міжнародного права та 

територіальної цілісності України. Комісія єпископатів ЄС приєднується до 

численних закликів Папи Франциска та Святого Престолу та в свою чергу звертається 

із закликом до відповідальних за агресію, щоби вони негайно зупинили бойові дії, а 

до всіх сторін – щоб були відкритими на серйозні пропозиції щодо справедливого 

миру. 

*** 

https://www.abc.es/internacional/ejercito-camioneros-juega-vida-dias-transportar-grano-20221016205509-nt.html
https://www.abc.es/internacional/ejercito-camioneros-juega-vida-dias-transportar-grano-20221016205509-nt.html
https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1196164/putin-wants-to-kill-us-and-we-want-to-live
https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1196164/putin-wants-to-kill-us-and-we-want-to-live
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/i-vescovi-del-comece-appello-per-la-pace
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/i-vescovi-del-comece-appello-per-la-pace
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Falasca, Stefania. Al Colosseo. Papa Francesco: «Chi governa ascolti il grido della 

pace» [У Колізеї. Папа Франциск: «Нехай ті, хто керує, слухають поклик миру»] / S. 

Falasca // Avvenire. – Milano, 2022. – 25.10. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-francesco-la-preghiera-per-la-pace-sant-egidio. 

Під час церемонії закриття у римському Колізеї триденної конференції, 

організованої італійською спільнотою Сант-Егідіо, всесвітньою групою миру та 

благодійності, Папа Франциск закликав політиків запобігти ядерній війні в Україні. 

Порівнявши нинішню ситуацію у світі з Карибською кризою 60-ї річної давнини, 

Папа Франциск очолив мирне звернення лідерів світових релігій до політиків, щоб 

запобігти загрозі ядерної війни у світі через війну в Україні. 

РОБОТА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

СБУ перевіряє, чи допомагали росії працівники «Антонова» знищити «Мрію» // 

Гомін України. – Торонто, 2022. – 18.10. – Режим доступу : 

http://www.homin.ca/news.php/news/25794/group/5. 

Працівники Служби безпеки України в рамках кримінального провадження 

перевіряють службовців Державного підприємства «Антонов» щодо імовірної 

співпраці з росією, що могло призвести до знищення найбільшого у світі літака Ан-

225 «Мрія» на початку повномасштабного російського вторгнення. 

*** 

Поляковська, Тетяна. Знешкодили банду ексдепутата Іллі Киви / Т. 

Поляковська // Міст. – Торонто, 2022. – 21.10. – Режим доступу : https://meest-

online.com/ukraine/policy/zneshkodyly-bandu-eksdeputata-illi-kyvy/. 

Служба безпеки України знешкодила у Києві банду, якою з рф керував Ілля 

Кива, колишній народний депутат України, який утік до москви. Ватажок 

угрупування зараз перебуває у міжнародному розшуку за скоєння особливо тяжких 

злочинів, серед яких – державна зрада та посягання на територіальну цілісність 

України. За даними слідства, до складу злочинної групи входило, щонайменше, 12 

осіб, причетних до кримінальних кіл. 

  

https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-francesco-la-preghiera-per-la-pace-sant-egidio
http://www.homin.ca/news.php/news/25794/group/5
https://meest-online.com/ukraine/policy/zneshkodyly-bandu-eksdeputata-illi-kyvy/
https://meest-online.com/ukraine/policy/zneshkodyly-bandu-eksdeputata-illi-kyvy/
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УКРАЇНА У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ  

ВІЙСЬКОВО-ТРЕНУВАЛЬНА МІСІЯ КРАЇН СВІТУ ДЛЯ ЗСУ  

Pina, Marina. España formará a más militares ucranianos: «Les apoyaremos hasta 

que ganen esta guerra» [Іспанія навчатиме більше українських військових: «Ми 

підтримуватимемо їх, доки вони не виграють цю війну»] / M. Pina // El Mundo. – Madrid, 

2022. – 07.10. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/10/07/634009e8fdddffe7048b45cb.html. 

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес відвідала ескадрилью підтримки 

повітряного розгортання (EADA) на авіабазі Сарагоса, де зустрілася з 19-а 

українськими військовими, які з 19 вересня проходять військову підготовку в Іспанії. 

М. Роблес мала змогу зустрітися з командувачем українських військ Дмитром 

Шелеховим, якому вона ще раз передала прихильність Іспанії. 

*** 

Knott, Matthew. Australia considers sending Defence staff to train Ukrainian troops 

[Австралія розглядає можливість відправлення військовослужбовців для навчання 

українських військових] / М. Knott // The Sydney Morning Herald. – Sydney, 2022. – 11.10. 

– Режим доступу : https://www.smh.com.au/politics/federal/australia-considers-sending-

defence-staff-to-train-ukrainian-troops-20221011-p5bovw.html. 

Персонал міністерства оборони Австралії відправиться в Європу, щоб 

допомогти в навчанні українських солдатів згідно з планом, який розглядає 

федеральний уряд після того, як росія обрушила ракетний шквал на Київ та інші 

українські міста. Уряд готується надати ще один транш військової допомоги Україні 

на додаток до 388 млн дол., які вже виділив Україні. 

*** 

Barigazzi, Jacopo. EU to OK more money for Ukraine weapons, soldier training [ЄС 

виділив більше грошей на зброю для України та навчання солдатів] / J. Barigazzi // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 14.10. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/eu-

money-ukraine-weapon-soldier-training/. 

ЄС планує посилити свою військову підтримку Україні, надавши додаткові 500 

млн євро для відшкодування пожертвувань зброї членами ЄС та новою ініціативою з 

навчання 15 тис. українських солдат на території ЄС. Очікується, що цей крок буде 

завершено, коли міністри закордонних справ ЄС зберуться в Люксембурзі. Додаткове 

фінансування озброєнь збільшить загальну суму ЄС до 3,1 млрд євро з початку війни 

росії в Україні – все це надходить з «Європейського фонду миру», який діє поза 

межами звичайного бюджету ЄС та якому заборонено оплачувати військові потреби. 

*** 

Cook, Lorne. EU to unveil Ukraine training mission, weapons fund support [ЄС 

оголосить, що організує військову навчальну місію України та підтримку фонду 

озброєнь] / L. Cook // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 14.10. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/10/14/eu-to-unveil-ukraine-training-

mission-weapons-fund-support.html. 

Європейський Союз організує військову навчальну місію в Європі для тисяч 

українських військовослужбовців і надасть ще близько півмільярда євро для покупки 

https://www.elmundo.es/espana/2022/10/07/634009e8fdddffe7048b45cb.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/australia-considers-sending-defence-staff-to-train-ukrainian-troops-20221011-p5bovw.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/australia-considers-sending-defence-staff-to-train-ukrainian-troops-20221011-p5bovw.html
https://www.politico.eu/article/eu-money-ukraine-weapon-soldier-training/
https://www.politico.eu/article/eu-money-ukraine-weapon-soldier-training/
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/10/14/eu-to-unveil-ukraine-training-mission-weapons-fund-support.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/10/14/eu-to-unveil-ukraine-training-mission-weapons-fund-support.html
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зброї для України. За словами офіційних осіб, мета полягає в тому, щоб навчити 

майже 15 тис. українських військовослужбовців у низці країн ЄС, переважно у 

Польщі та Німеччині. 

*** 

La France va former jusqu’à 2 000 soldats ukrainiens sur son sol [Франція 

навчатиме на своїй території до 2 тисяч українських військових] // L’Obs. – Paris, 2022. 

– 16.10. – Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/guerre-en-

ukraine/20221016.OBS64685/la-france-va-former-jusqu-a-2-000-soldats-ukrainiens-sur-son-

sol.html. 

Міністр оборони Франції С. Лекорню повідомив, що країна проведе навчання 

для 2 тис. українських військових та підтвердив передачу ЗРК для ЗСУ. С. Лекорню 

підкреслив, що французькі військові вже навчали українських артилеристів, коли 

відбувалася передача САУ Caesar, але це буде зовсім інший масштаб. Підготовка буде 

зосереджена на трьох рівнях: «загальна бойова підготовка», «потім – на конкретних 

потребах, про які повідомляють українці, таких, як логістика» і «третій рівень 

навчання за наданими засобами». 

*** 

Militares portugueses vão integrar missão de treino de soldados ucranianos 

[Португальські військові інтегруватимуть навчальну місію для українських 

військових] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 17.10. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/militares-portugueses-vao-integrar-missao-de-treino-

de-soldados-ucranianos. 

Міністр закордонних справ Португалії Жуан Гомес Кравіньйо оголосив, що 

португальські військові візьмуть участь у схваленій тренувальній місії Європейського 

Союзу для українських солдатів, яка проходитиме в Польщі та Німеччині. Глава 

португальської дипломатії наголосив, що було прийняте важливе рішення щодо 

створення місії військової навчальної місії для підтримки України, яка, 

базуватиметься в Німеччині, а також в ній братимуть участь Польща та Португалія та 

інші європейські країни. Міністр додав, що планується поїздка українських 

військових до Польщі та Німеччини для проведення «специфічних, короткострокових 

навчань», а також передбачається «участь португальських військових у цих діях і 

участь українських військових у навчанні в Португалії, зокрема в освоєнні танків. 

*** 

Gutschker, Thomas. Eine kleine ukrainische Armee lernt in der EU [Маленька 

українська армія вчиться в ЄС] / T. Gutschker // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am 

Main, 2022. – 17.10. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-will-

15-000-ukrainer-fuer-den-kampf-schulen-18393264.html. 

ЄС прийняв рішення про найбільшу в своїй історії навчальну місію для 

українських військових, країни-учасниці на робочому рівні домовилися, що хочуть 

провести підготовку 15 тис. українських солдатів. За словами автора, Німеччина 

відіграє центральну роль, що країна запропонувала ЄС до весни 2023 р. підготувати 

повну бойову бригаду чисельністю до 5 тис. солдатів. З початку війни Німеччина 

навчила 800 українців на зенітній системі «Гепард», самохідній гаубиці «2000» і 

реактивній системі залпового вогню «MARS». 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20221016.OBS64685/la-france-va-former-jusqu-a-2-000-soldats-ukrainiens-sur-son-sol.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20221016.OBS64685/la-france-va-former-jusqu-a-2-000-soldats-ukrainiens-sur-son-sol.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20221016.OBS64685/la-france-va-former-jusqu-a-2-000-soldats-ukrainiens-sur-son-sol.html
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/militares-portugueses-vao-integrar-missao-de-treino-de-soldados-ucranianos
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/militares-portugueses-vao-integrar-missao-de-treino-de-soldados-ucranianos
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-will-15-000-ukrainer-fuer-den-kampf-schulen-18393264.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-will-15-000-ukrainer-fuer-den-kampf-schulen-18393264.html
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*** 

400 militares ucranianos serán entrenados en la Academia de Infantería de Toledo [У 

Толедській піхотній академії навчатимуть 400 українських військових] // ABC. – 

Madrid, 2022. – 21.10. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/castilla-la-

mancha/toledo/ciudad/militares-ucranianos-entrenados-academia-infanteria-toledo-

20221021135303-nt.html. 

У листопаді загалом 400 українських військових прибудуть до Іспанії для 

навчання з різних військових дисциплін у відповідь на нову місію ЄС, створену для 

навчання українських військових. Планується, що українські військові прибудуть до 

Іспанії 1 листопада та пройдуть навчання в Піхотній академії Толедо. Йдеться про 

пропозицію уряду Іспанії щодо військової навчальної місії для української армії, за 

допомогою якої європейські сили навчатимуть близько 15 тис. солдатів для боротьби 

з російським вторгненням. За словами міністерки оборони Іспанії М. Роблес, ці 

військові залишатимуться в Іспанії «стільки, скільки буде потрібно», оскільки не всім 

їм знадобиться однаковий період навчання в кожній із сфер. Крім того, 20 

українських військових вже три тижні перебувають у Сарагосі та проходять 

інструктаж з поводження з протиракетною батареєю Aspide, яку Іспанія передасть 

Україні для протиповітряної оборони. Цей вантаж додається до військового, 

гуманітарного та матеріально-технічного забезпечення, які Іспанія відправила в 

останні тижні. Міністерка також оголосила про поставку п’яти генераторів для 

усунення можливих збоїв в електриці, які можуть виникнути внаслідок російських 

атак, особливо в лікарнях чи іншій критичній інфраструктурі. 

*** 

Portugal vai enviar Companhia de Atiradores e forças especiais para a Roménia 

[Португалія відправить до Румунії снайперську роту та спецназ] // Público. – Lisboa, 

2022. – 23.10. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/10/23/sociedade/noticia/portugal-vai-enviar-companhia-

atiradores-forcas-especiais-romenia-2025089. 

Міністерка оборони Португалії Гелена Каррейрас виступила на військовій 

церемонії з нагоди Дня армії, на якій відбувся парад і демонстрація можливостей 

оперативного компоненту армії. Вона заявила, що почалася підготовка до відправки в 

Румунію снайперської роти та загону спецназу, «частини заходів посиленого 

спостереження» НАТО. За словами міністерки, Португалія також братиме участь у 

майбутній тренувальній місії ЄС в Україні, яка має на меті реагувати на «нестабільну 

ситуацію у Східній Європі» та російську загрозу, враховуючи потреби в навчанні, 

визначені українськими військовими силами, і «важливість сухопутного компоненту 

в цьому сценарії війни». 

*** 

Knott, Matthew. Australians to train ‘Ukrainian mates’ for first time in new military 

package [Австралійці вперше навчатимуть «українських товаришів»] / М. Knott // The 

Sydney Morning Herald. – Sydney, 2022. – 26.10. – Режим доступу : 

https://www.smh.com.au/politics/federal/australians-to-train-ukrainian-mates-for-first-time-

in-new-military-package-20221026-p5bt8d.html. 

https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/ciudad/militares-ucranianos-entrenados-academia-infanteria-toledo-20221021135303-nt.html
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/ciudad/militares-ucranianos-entrenados-academia-infanteria-toledo-20221021135303-nt.html
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/ciudad/militares-ucranianos-entrenados-academia-infanteria-toledo-20221021135303-nt.html
https://www.publico.pt/2022/10/23/sociedade/noticia/portugal-vai-enviar-companhia-atiradores-forcas-especiais-romenia-2025089
https://www.publico.pt/2022/10/23/sociedade/noticia/portugal-vai-enviar-companhia-atiradores-forcas-especiais-romenia-2025089
https://www.smh.com.au/politics/federal/australians-to-train-ukrainian-mates-for-first-time-in-new-military-package-20221026-p5bt8d.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/australians-to-train-ukrainian-mates-for-first-time-in-new-military-package-20221026-p5bt8d.html
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Австралійські військовослужбовці вперше навчатимуть українських військових 

у рамках нового пакету військової допомоги вартістю 87 млн дол. для допомоги 

країні у війні проти росії. Австралія збільшить свою допомогу Україні, надіславши 

країні додаткові 30 Bushmaster, які отримали широку оцінку за їхній внесок у 

військові дії, на додаток до 60, які вже були обіцяні. 

*** 

Jose, Renju. Australia to train Ukrainian troops, ship more armoured vehicles 

[Австралія навчатиме українських військових і постачатиме більше бронетехніки] / R. 

Jose // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 27.10. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/australia-to-train-ukrainian-troops-ship-more-

armoured-vehicles. 

Австралія заявила, що направить 70 солдатів до Великобританії для допомоги в 

навчанні там українських військових та відправить ще 30 бронетранспортерів для 

України. Міністр оборони країни Р. Марлес заявив, що згідно з останнім пакетом, 

австралійська підтримка України становить близько 655 млн австралійських доларів 

(425 млн доларів США) з моменту початку конфлікту. Австралія постачає 

гуманітарну допомогу та оборонне обладнання і заборонила експорт глинозему та 

алюмінієвих руд, включаючи боксити, до росії.  

ВПЛИВ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ  

Mazurkiewicz, Piotr. Wydatki Ukraińców zasilają polski handel [Кошти українців 

забезпечують польську торгівлю] / P. Mazurkiewicz // Rzeczpospolita. – Warszawa, 2022. – 

03.10. – Режим доступу : https://www.rp.pl/handel/art37169331-wydatki-ukraincow-zasilaja-

polski-handel. 

Польський журналіст і оглядач Пьотр Мазуркевич звертає увагу поляків, що у 

першому півріччі українці витратили в Польщі на магазини та послуги 2,1 млрд 

злотих, що вдвічі більше, ніж рік тому. Дані Головного управління статистики 

свідчать про зростання на 24 %, ніж за аналогічний період 2020 р., але все одно ця 

цифра нижче, ніж до пандемії COVID-19. У 2016-2019 рр. трати українців становили 

в середньому 3,4 млрд злотих, але все вказує на те, що можна очікувати продовження 

цієї тенденції. Експерти кадрової служби повідомляють, що, за даними Прикордонної 

служби, східний кордон з Польщею перетнули понад 6,6 мільйонів українців. 

*** 

Котее, Мартин. Мартин Котее: За Путин би било истински триумф да 

дестабилизира България [Мартін Котеє: Для путіна було б справжнім тріумфом 

дестабілізувати Болгарію] / М. Котее // Дневник. – София, 2022. – 03.10. – Режим доступу 

: https://www.dnevnik.bg/izbori-

2022/2022/10/03/4398290_martin_kotee_za_putin_bi_bilo_istinski_triumf_da/. 

Регіональний директор німецького ліберального фонду Фрідріха Науманна 

Мартін Котеє в інтерв’ю для видання зазначив, що Болгарія є бідною країною, а 

загарбницька війна росії проти України має прямий і важкий вплив на життя багатьох 

людей. За його словами, інфляція та зростання цін на енергоносії призвели до 

відчутних злиднів для людей і послався на слова Бертольда Брехта: «Спочатку їжа, а 

потім мораль». 

https://japantoday.com/category/world/australia-to-train-ukrainian-troops-ship-more-armoured-vehicles
https://japantoday.com/category/world/australia-to-train-ukrainian-troops-ship-more-armoured-vehicles
https://www.rp.pl/handel/art37169331-wydatki-ukraincow-zasilaja-polski-handel
https://www.rp.pl/handel/art37169331-wydatki-ukraincow-zasilaja-polski-handel
https://www.dnevnik.bg/izbori-2022/2022/10/03/4398290_martin_kotee_za_putin_bi_bilo_istinski_triumf_da/
https://www.dnevnik.bg/izbori-2022/2022/10/03/4398290_martin_kotee_za_putin_bi_bilo_istinski_triumf_da/
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*** 

Lowe, Airielle. Pandemic and War Reversed Decades of Global Poverty Reduction: 

World Bank [Пандемія та війна перевернули десятиліття глобального скорочення 

бідності: Світовий банк] / A. Lowe // Time. – New York, 2022. – 05.10. – Режим доступу : 

https://time.com/6219769/global-poverty-covid-19-pandemic-war-ukraine/. 

За даними Світового банку, пандемія COVID-19 і вторгнення росії в Україну 

звели нанівець тридцятилітній прогрес у скороченні бідності. Президент Світового 

банку Д. Малпасс попередив, що глобальна мета викорінення крайньої бідності до 

2030 р. зараз недосяжна. У звіті Свтіового банку йдеться, що близько 70 мільйонів 

людей опинилися в стані крайньої бідності в 2020 р., що є найбільшим зростанням з 

початку моніторингу в 1990 р. За нинішніх економічних тенденцій до кінця цього 

десятиліття понад 570 мільйонів, або близько 7 % населення світу, залишаться нижче 

цього порогу. 

*** 

Marcelo defende «regimes excecionais» na UE para lidar com custos da guerra [М. 

Ребелу де Соза захищає «винятковий режим» в ЄС, щоб впоратися з витратами на 

війну] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 06.10. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/20221006-2011-marcelo-defende-regimes-

excecionais-na-ue-para-lidar-com-custos-da-guerra?ref=Pesquisa_Destaques. 

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соза виступив на захист того, що 

Європейський Союз має прийняти «винятковий режим», щоб впоратися з витратами 

на війну в Україні, як це було під час пандемії COVID-19. Глава держави визнав, що 

«частина» цих витрат «починає вирішуватися, у сфері енергетики», але зазначив, що 

йдеться переважно про фінансові питання та бюджетні правила. Він наголосив, що на 

європейському рівні має бути «справедливе ставлення» до можливого збільшення 

дефіциту бюджету через російсько-українську війну та економічну ситуацію. 

*** 

Jiangnan, Xian. Ukraine in talks over grain exports deal extension: official [Україна 

веде переговори про продовження ключової угоди з експорту зерна] / X. Jiangnan // 

People’s Daily. – Beijing, 2022. – 06.10. – Режим доступу : 

http://en.people.cn/n3/2022/1006/c90000-10154911.html. 

Радник керівника Офісу Президента України М. Подоляк заявив, що Київ веде 

переговори про продовження ключової угоди з експорту зерна, термін якої спливає 19 

листопада. Україна не веде прямі переговори з росією, але веде діалог з Туреччиною 

та ООН у рамках переговорних груп. Назвавши переговори «складними», М. Подоляк 

висловив сподівання, що Україні вдасться продовжити мандат на вивіз зерна зі своїх 

портів. 

*** 

Коприщенова, Симона. Кораб на ООН отново превозва украинска пшеница за 

Етиопия [Судно ООН знову везе українську пшеницю до Ефіопії] / С. Коприщенова // 

Факти. – София, 2022. – 07.10. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/719344-korab-na-

oon-otnovo-prevozva-ukrainska-pshenica-za-etiopia. 

https://time.com/6219769/global-poverty-covid-19-pandemic-war-ukraine/
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/20221006-2011-marcelo-defende-regimes-excecionais-na-ue-para-lidar-com-custos-da-guerra?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/20221006-2011-marcelo-defende-regimes-excecionais-na-ue-para-lidar-com-custos-da-guerra?ref=Pesquisa_Destaques
http://en.people.cn/n3/2022/1006/c90000-10154911.html
https://fakti.bg/world/719344-korab-na-oon-otnovo-prevozva-ukrainska-pshenica-za-etiopia
https://fakti.bg/world/719344-korab-na-oon-otnovo-prevozva-ukrainska-pshenica-za-etiopia
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П’яте судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою (WFP) ООН, 

вийшло з українського чорноморського порту Чорноморськ і доставить до Ефіопії 30 

тис. тонн української пшениці. Україна вже відправила близько 150 тис. тонн 

пшениці до Ефіопії, Ємену та Афганістану за програмою ООН. Експорт українського 

зерна скоротився з початком війни, оскільки чорноморські порти, важливий шлях 

постачання, були закриті. Це підвищило світові ціни на продовольство та викликало 

побоювання щодо нестачі продовольства в Африці та на Близькому Сході. Згідно з 

угодою, наразі з портів України відправлено 6,4 млн тонн сільськогосподарської 

продукції. 

*** 

Türkiye in favor of extending Ukraine grain agreement [Туреччина виступає за 

продовження зернової угоди з Україною] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 08.10. – Режим 

доступу : https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-in-favor-of-extending-

ukraine-grain-agreement. 

Прессекретар президента Туреччини І. Калін заявив, що Анкара хоче, щоб 

угода щодо транспортування зерна з України, яка була укладена за посередництва 

Туреччини та ООН і термін дії якої спливає наступного місяця, була продовжена 

попри те, що президент росії в. путін хоче укласти нову «велику угоду» між росією та 

Заходом. І. Калін припустив, що переговори москви та Києва, найімовірніше, 

відновляться «в якийсь момент».  

*** 

Xi, Shi. Joint inspection teams work in concord to speed up grain export from Ukraine 

[Спільні інспекційні групи працюють узгоджено для прискорення експорту зерна з 

України] / S. Xi // People’s Daily. – Beijing, 2022. – 09.10. – Режим доступу : 

http://en.people.cn/n3/2022/1009/c90000-10155598.html. 

Для реалізації Чорноморської зернової ініціативи в Стамбулі було створено 

Спільний координаційний центр (СКЦ) за участю представників ООН, росії, України 

та Туреччини для проведення перевірок безпеки вантажних суден, що виходять з 

портів України. З моменту свого створення СКЦ проінспектував 591 судно, що 

дозволило експортувати з українських портів 6,4 мільйонів метричних тонн зерна та 

продовольства. За даними Міноборони Туреччини, зазвичай на місцях перебувають 

чотири-п’ять інспекційних груп, кожна з яких оглядає майже чотири судна на день. 

*** 

Europa moet nu samen gas inkopen, vinden Nederland en Duitsland [Тепер Європа 

повинна купувати газ разом, кажуть Нідерланди та Німеччина] // De Telegraaf. – 

Amsterdam, 2022. – 12.10. – Режим доступу : 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1806443523/europa-moet-nu-samen-gas-inkopen-vinden-

nederland-en-duitsland. 

Нідерланди та Німеччина заявляють, що країни ЄС повинні припинити торги 

одна проти одної на газовому ринку та «негайно» спільно купувати природний газ. 

Необхідно уникати взаємної конкуренції за дефіцитний газ, оскільки це підвищує 

ціну та ставить під загрозу безпеку поставок, стверджували дві країни у спільному 

зверненні. Європейські міністри енергетики зустрічалися в Празі, щоб обговорити 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-in-favor-of-extending-ukraine-grain-agreement
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-in-favor-of-extending-ukraine-grain-agreement
http://en.people.cn/n3/2022/1009/c90000-10155598.html
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1806443523/europa-moet-nu-samen-gas-inkopen-vinden-nederland-en-duitsland
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1806443523/europa-moet-nu-samen-gas-inkopen-vinden-nederland-en-duitsland
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вирішення багатомісячної енергетичної кризи в Європі після російського вторгнення 

в Україну.  

*** 

Wenxing, Zhong. Ukraine seeks to expand product range for exports via seaports 

[Україна прагне розширити асортимент продукції для експорту через морські порти] / 

Z. Wenxing // People’s Daily. – Beijing, 2022. – 15.10. – Режим доступу : 

http://en.people.cn/n3/2022/1015/c90000-10158706.html. 

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Турецькій Республіці В. Боднар 

заявив, що Україна розглянула можливість розширення номенклатури товарів для 

експорту через свої морські порти і готова обговорити це питання з Туреччиною. В 

рамках Чорноморської зернової ініціативи «зелений коридор» з українських портів 

працює безперебійно. В. Боднар проінформував, що найближчим часом Україна та 

Туреччина мають провести переговори щодо продовження угоди. 

*** 

Aumenta en 4 millones la pobreza infantil debido a la guerra de Ucrania y a la 

inflación [Дитяча бідність зросла на 4 мільйони через війну в Україні та інфляцію] // 

ABC. – Madrid, 2022. – 17.10. – Режим доступу : https://www.abc.es/sociedad/aumenta-

millones-pobreza-infantil-debido-guerra-ucrania-20221017123629-vi.html. 

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) підрахував, що з 2021 р. рівень дитячої 

бідності зріс на 19 % у Східній Європі та Центральній Азії, тобто на 4 мільйони дітей 

більше за останні дванадцять місяців, в основному через війну в Україні та зростання 

інфляції. 

*** 

Funcas recorta al 0,7 % sus previsiones españolas para 2023 y no descarta una 

recesión técnica [Funcas знижує свої прогнози для Іспанії на 2023 рік до 0,7 % і не 

виключає технічної рецесії] // ABC. – Madrid, 2022. – 18.10. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/economia/funcas-recorta-previsiones-espanolas-2023-descarta-recesion-

20221018145748-vi.html. 

Фонд ощадних банків (Funcas) підвищив свої прогнози економічного зростання 

в Іспанії на 0,3 % у 2022 р, до 4,5 %, але знизив свої оцінки на 2023 р. на 1,3 пункти, 

до 0,7 %, через ослаблення економіки та охолодження внутрішнього попиту в 

контексті невизначеності через війну в Україні та зростання цін. Фонд оцінює, що в 

останньому кварталі цього року та першому кварталі наступного року «можливе» 

падіння ВВП, зокрема ВВП впаде на 0,4 % у четвертому кварталі 2022 р. та ще на 

0,4 % у першому кварталі 2023 р. 

*** 

Krieg, Kosten, Klima: Womit Unternehmen zu kämpfen haben [Війна, витрати, 

клімат: з чим боротися компаніям] // Die Рresse. – Vene, 2022. – 21.10. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6205811/krieg-kosten-klima-womit-unternehmen-zu-kaempfen-

haben?from=rss. 

Прямі наслідки війни в Україні є тягарем для австрійського бізнесу: дев’ять із 

десяти респондентів описують зростання інфляції та загальний економічний розвиток, 

як дуже великий чи великий виклик. Доступність і вартість енергії, а також проблеми 

http://en.people.cn/n3/2022/1015/c90000-10158706.html
https://www.abc.es/sociedad/aumenta-millones-pobreza-infantil-debido-guerra-ucrania-20221017123629-vi.html
https://www.abc.es/sociedad/aumenta-millones-pobreza-infantil-debido-guerra-ucrania-20221017123629-vi.html
https://www.abc.es/economia/funcas-recorta-previsiones-espanolas-2023-descarta-recesion-20221018145748-vi.html
https://www.abc.es/economia/funcas-recorta-previsiones-espanolas-2023-descarta-recesion-20221018145748-vi.html
https://www.diepresse.com/6205811/krieg-kosten-klima-womit-unternehmen-zu-kaempfen-haben?from=rss
https://www.diepresse.com/6205811/krieg-kosten-klima-womit-unternehmen-zu-kaempfen-haben?from=rss
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з ланцюгами постачання зараз хвилюють багатьох керівників. Це також відсуне на 

другий план інші вибухонебезпечні теми такі, як прогрес у цифровізації та кількість 

заражень Covid. Якщо близько року тому настрої у вітчизняних компаніях оцінювали 

як дуже позитивні або позитивні 86 %, то в нинішньому опитуванні – лише 42 %. 

Більше чверті оцінили настрій як скоріше або дуже негативний. 

*** 

Esteves Pereira, Armando. Europa sem gás [Європа без газу] / A. Esteves Pereira // 

Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 22.10. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/opiniao/colunistas/armando-esteves-pereira/detalhe/europa-sem-gas. 

Автор наголошує, що санкції проти росії підняли ціни на газ до непристойного 

рівня. Він вважає, що припинення війни в Україні – це єдиний шлях, щоб вийти з 

економічного та соціального глухого кута, який переживає Європа і який вже має 

політичні наслідки, від результатів виборів в Італії до вуличних протестів у Франції. 

Він вважає, що висока інфляція та, як наслідок, підвищення відсоткових ставок є 

найбільшою загрозою для економічного зростання та рівня життя домогосподарств. 

*** 

Szijjártó Péter: Gyármentő programot indít a kormány [Сіярто Петер: Уряд 

запускає програму порятунку заводів] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 22.10. – 

Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/10/szijjarto-peter-gyarmento-

programot-indit-a-kormany. 

Уряд Угорщини запускає програму порятунку заводів, у рамках якої буде 

надано підтримку в цілому в розмірі 150 млрд форинтів для інвестицій, які 

підвищують енергоефективність великих компаній. Міністр закордонних справ і 

торгівлі Угорщини П. Сіярто заявив, що європейська економіка «прямує» до 

серйозної рецесії через війну в Україні та санкційну відповідь, яка суттєво впливає і 

на Угорщину через спільний ринок. 

*** 

McHugh, David. Gas crunch eases in Europe – but the respite might not last [Газова 

криза в Європі слабшає, але перепочинок може тривати недовго] / D. McHugh // 

eKathimerini. – Αθήνα, 2022. – 26.10. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/economy/1196535/gas-crunch-eases-in-europe-but-the-respite-

might-not-last/. 

Ціни на природний газ і електроенергію в Європі впали з літніх піків завдяки 

м’якій погоді та місячній боротьбі за заповнення газових сховищ напередодні зими та 

заміну російських поставок під час війни в Україні. Це бажаний перепочинок після 

того, як росія скоротила поставки природного газу, спровокувавши енергетичну 

кризу, яка викликала рекордну інфляцію та загрозливу рецесію. російський газ 

скоротився до потоку через трубопроводи в Україні та дном Чорного моря до 

Туреччини, але втрата навіть невеликої кількості, що залишилася, може сколихнути 

ринки. москва пояснює скорочення технічними причинами або відмовою платити в 

рублях, а європейські лідери називають це шантажем за підтримку України. 

*** 

https://www.cmjornal.pt/opiniao/colunistas/armando-esteves-pereira/detalhe/europa-sem-gas
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/10/szijjarto-peter-gyarmento-programot-indit-a-kormany
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/10/szijjarto-peter-gyarmento-programot-indit-a-kormany
https://www.ekathimerini.com/economy/1196535/gas-crunch-eases-in-europe-but-the-respite-might-not-last/
https://www.ekathimerini.com/economy/1196535/gas-crunch-eases-in-europe-but-the-respite-might-not-last/
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Mutsaka, Farai. Zimbabwe’s focus on wheat set to yield biggest-ever harvest [Зімбабве 

зосереджується на пшениці, щоб отримати найбільший урожай] / F. Mutsaka // The 

Independent. – London, 2022. – 26.10. – Режим доступу : 

https://www.independent.co.uk/news/zimbabwe-ap-ukraine-wheat-african-b2210681.html. 

За словами автора статті Ф. Муцака, Зімбабве на порозі свого найбільшого 

врожаю пшениці в історії багато в чому завдяки зусиллям подолати проблеми з 

постачанням продовольства, спричинені війною в Україні. У той час як інші 

голодуючі африканські країни борються зі скороченням імпорту пшениці через війну 

в Україні, Зімбабве розглядає можливість використання очікуваного надлишку зерна 

для створення «невеликого стратегічного резерву». Африканські країни, які 

імпортували 44 % своєї пшениці з росії та України в період з 2018 по 2020 рр., згідно 

з даними ООН, постраждали від глобального дефіциту та підвищення цін на зерно в 

результаті російсько-української війни 

*** 

Yanyan, Xue. UN chief supports renewal of deal on Ukrainian and russian food, 

fertilizers exports [Генсек ООН підтримав поновлення угоди щодо експорту українських 

та російських продуктів харчування і добрив] / X. Yanyan // People’s Daily. – Beijing, 

2022. – 29.10. – Режим доступу : http://en.people.cn/n3/2022/1029/c90000-10164904.html. 

Генеральний секретар ООН А. Гутерреш підтримав поновлення та повне 

виконання угод про полегшення експорту продуктів харчування та добрив з України 

та росії. В опублікованій заяві його прессекретаря С. Дюжарика йдеться, що ООН 

продовжує свою активну та постійну взаємодію з усіма сторонами для досягнення цієї 

мети. 

*** 

Toosi, Nahal. Russia suspends Ukraine grain export deal after attack on Crimea [росія 

призупинила угоду з експорту зерна з України після вибухів у Криму] / N. Toosi // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 29.10. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/russia-suspends-ukraine-food-export-deal/. 

російський уряд заявив, що призупинив на невизначений термін угоду місячної 

давності, яка дозволяла вантажам зерна залишати українські порти, посилаючись на 

атаку на військову базу в окупованому Криму як причину. Ця угода вважається 

критично важливою для глобальної продовольчої безпеки, враховуючи роль України 

як великого виробника зерна, яке потім зазвичай доставляється через Чорне море на 

ринки в усьому світі, особливо в Африці та на Близькому Сході. За словами речника 

Генерального секретаря ООН Стефана Дюжарика, життєво важливо, щоб усі сторони 

утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську 

зернову ініціативу, яка є критично важливою гуманітарною діяльністю. 

*** 

Mit seinen «Hunger Games» erhöht Putin den Druck auf die Ukraine [Своїми 

«Голодними іграми» путін посилює тиск на Україну] // Focus. – Berlin, 2022. – 30.10. – 

Режим доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/aussetzen-von-

getreideabkommen-mit-seinen-hunger-games-erhoeht-putin-den-druck-auf-die-

ukraine_id_173660593.html. 

https://www.independent.co.uk/news/zimbabwe-ap-ukraine-wheat-african-b2210681.html
http://en.people.cn/n3/2022/1029/c90000-10164904.html
https://www.politico.eu/article/russia-suspends-ukraine-food-export-deal/
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/aussetzen-von-getreideabkommen-mit-seinen-hunger-games-erhoeht-putin-den-druck-auf-die-ukraine_id_173660593.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/aussetzen-von-getreideabkommen-mit-seinen-hunger-games-erhoeht-putin-den-druck-auf-die-ukraine_id_173660593.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/aussetzen-von-getreideabkommen-mit-seinen-hunger-games-erhoeht-putin-den-druck-auf-die-ukraine_id_173660593.html
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Україна звинуватила главу кремля путіна у «грі з голодом» після того, як росія 

зірвала міжнародну угоду щодо експорту українського зерна. Експерти вбачають 

небезпеку того, що ситуація на світових ринках знову погіршиться, а ціни на 

продовольство продовжать зростати. Видання пише, що таким чином президент росії 

хоче посилити тиск на керівництво України, щоб воно почало переговори і хоче 

завадити Україні використати доходи від зерна для покупки нової зброї. 

*** 

Ukraine : pourquoi les exportations de céréales sont au cœur d’un nouveau bras de fer 

[Україна: чому в центрі нових розборок – експорт зерна] // L’Obs. – Paris, 2022. – 30.10. – 

Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/guerre-en-

ukraine/20221030.OBS65317/ukraine-pourquoi-les-exportations-de-cereales-sont-au-c-ur-d-

un-nouveau-bras-de-fer.html. 

росія призупинила дію угоди про експорт українського зерна Чорним морем, 

яка є життєво важливою для світового постачання продовольства. росія оголосила про 

своє рішення після атаки безпілотників, яка, за її словами, була спрямована на 

військові та цивільні судна Чорноморського флоту росії, дислоковані в 

Севастопольській бухті в анексованому Криму, і завдала «незначних збитків». За 

даними москви, ці судна брали участь в охороні конвоїв, відповідальних за експорт 

українських зернових. 

*** 

Moore, Mark. US, EU, NATO condemn Russia for reneging on Ukraine grain 

agreement [США, ЄС і НАТО засуджують росію за порушення Україною зернової угоди] 

/ М. Moore // New York Post. – New York, 2022. – 30.10. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/10/30/us-eu-blasts-russia-for-suspending-grain-deal/. 

США, ЄС і НАТО засуджують росію за вихід з укладеної за посередництва 

ООН угоди щодо дозволу Україні експортувати зерно після того, як москва 

звинуватила Київ в організації атаки безпілотників на її Чорноморський флот в 

Криму. Євросоюз закликав росію скасувати своє рішення та дозволити поставки 

зерна, а Президент України В. Зеленський охарактеризував цей крок як загрозу 

спричинити «масштабний голод в Африці та Азії». 

*** 

Кијев: Због суспензије Русије блокирано 218 бродова [Київ: Через відсторонення 

росії заблоковано 218 суден] // Политика. – Belgrad, 2022. – 30.10. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/523014/. 

росія оголосила про припинення участі в зерновій угоді після атаки в 

Севастополі на військові судна Чорноморського флоту і торговельні судна, які були 

найняті для охорони зернового коридору. 

*** 

Suben los precios de trigo tras romper Rusia el acuerdo de exportación de grano de 

Ucrania [Ціни на пшеницю зросли після того, як росія розірвала угоду щодо експорту 

зерна з України] // El Mundo. – Madrid, 2022. – 31.10. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/economia/2022/10/31/635f83c1fc6c83c2238b459c.html. 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20221030.OBS65317/ukraine-pourquoi-les-exportations-de-cereales-sont-au-c-ur-d-un-nouveau-bras-de-fer.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20221030.OBS65317/ukraine-pourquoi-les-exportations-de-cereales-sont-au-c-ur-d-un-nouveau-bras-de-fer.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20221030.OBS65317/ukraine-pourquoi-les-exportations-de-cereales-sont-au-c-ur-d-un-nouveau-bras-de-fer.html
https://nypost.com/2022/10/30/us-eu-blasts-russia-for-suspending-grain-deal/
https://www.politika.rs/scc/clanak/523014/
https://www.elmundo.es/economia/2022/10/31/635f83c1fc6c83c2238b459c.html
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росія призупинила дію угоди про експорт зерна з України після засудження 

«масованої атаки» безпілотниками на її флот у Чорному морі. Угода, яка має 

вирішальне значення для пом’якшення світової продовольчої кризи та збалансування 

вартості продовольства, призвела до подорожчання пшениці в Чикаго на 7,7 % за 

бушель. У Сінгапурі кукурудза подорожчала на 2,8 %, а соєва олія – на 3 %, згідно з 

тими ж ЗМІ, які стверджують, що вплив призупинення угоди на ринок може 

збільшити глобальну продовольчу інфляцію та загострити голод, якщо зростання цін 

триватиме. 

*** 

Mouterde, Perrine. «Vladimir Poutine vient de faire exploser l’ère des énergies 

fossiles» [«володимир путін просто підірвав еру викопного палива»] / Р. Mouterde // Le 

Monde. – Paris, 2022. – 31.10. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/10/31/vladimir-poutine-vient-de-faire-exploser-l-

ere-des-energies-fossiles_6147965_3244.html. 

В інтерв’ю Le Monde американський науковець Еморі Ловінс, палкий захисник 

енергоефективності та відновлюваних джерел енергії, вважає, що війна в Україні 

викликала в Європі глобальний і рішучий рух у цій сфері, підтриманий Сполученими 

Штатами. За його словами, російсько-українська війна запровадила глобальний 

податок на викиди вуглецю, який набагато перевищує те, що економісти хотіли 

запровадити для захисту клімату. 

*** 

Francja chce eksportować ukraińskie zboże przez Polskę i Rumunię [Франція хоче 

експортувати українське зерно через Польщу та Румунію] // Rzeczpospolita. – Warszawa, 

2022. – 31.10. – Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37331591-francja-

chce-eksportowac-ukrainskie-zboze-przez-polske-i-rumunie. 

Міністр сільського господарства Марк Фено повідомив, що Франція працює 

над тим, щоб дозволити Україні експортувати продовольство наземними 

маршрутами, а не Чорним морем. Він зазначив, що Франція намагається з’ясувати, чи 

може експорт українського зерна відбуватися сушею, зокрема вивчаючи наземні 

маршрути через Румунію та Польщу. М. Фено зазначив, що вихід росії із зернової 

угоди не матиме прямих наслідків для Франції – постраждають країни третього світу. 

*** 

Gregory, Andy. UN chief attempts to rescue grain deal amid global concern over 

Russia ‘hunger games’ [Глава ООН намагається врятувати зернову угоду на тлі 

глобальної стурбованості «голодними іграми» росії] / А. Gregory // The Independent. – 

London, 2022. – 31.10. – Режим доступу : 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-grain-deal-un-guterres-

b2213916.html. 

Генеральний секретар ООН А. Гутерреш намагається відновити Чорноморську 

експортну угоду про експорт зерна з України, спрямовану на послаблення глобальної 

продовольчої кризи, висловлюючи «глибоку стурбованість» одностороннім 

призупиненням росією угоди з Україною. За його словами, путін не може 

«гарантувати безпеку цивільних суден», які курсують згідно з угодою, після 

звинувачень України у масштабній атаці безпілотників на її флот, дислокований в 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/10/31/vladimir-poutine-vient-de-faire-exploser-l-ere-des-energies-fossiles_6147965_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/10/31/vladimir-poutine-vient-de-faire-exploser-l-ere-des-energies-fossiles_6147965_3244.html
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37331591-francja-chce-eksportowac-ukrainskie-zboze-przez-polske-i-rumunie
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37331591-francja-chce-eksportowac-ukrainskie-zboze-przez-polske-i-rumunie
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-grain-deal-un-guterres-b2213916.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-grain-deal-un-guterres-b2213916.html
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незаконно анексованому Криму. Цей крок різко скоротить поставки зерна з України, 

яку часто називають «житницею світу». 

ГУМАНІТАРНА ТА МЕДИЧНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ  

Türkiye’s first lady, Ukrainian counterpart discuss war, orphaned children [Перша 

леді Туреччини та її українська колега обговорили війну та дітей-сиріт] // Daily Sabah. – 

Istanbul, 2022. – 03.10. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiyes-first-lady-ukrainian-counterpart-

discuss-war-orphaned-children. 

Перша леді Туреччини Е. Ердоган прийняла у Стамбулі свою українську колегу 

О. Зеленську та обговорила зусилля Анкари щодо досягнення миру. Висловивши 

подяку Туреччині за прийом 1300 українських дітей-сиріт, О. Зеленська попросила, 

щоб країна також прийняла ще 200 дітей із особливими потребами з дитячих будинків 

з Одеси та надала допомогу у їхній евакуації. Вказавши на зростання потреб у 

медичній допомозі через війну з росією, О. Зеленська також звернулася до Е. Ердоган 

за підтримкою у постачанні машин швидкої допомоги та дитячих інкубаторів. 

*** 

Ezra, Aviv. Israeli Aid to Ukraine –A Source of National Pride [Допомога Ізраїлю 

Україні – джерело національної гордості] / A. Ezra // The Times of Israel. – Jerusalem, 

2022. – 03.10. – Режим доступу : https://blogs.timesofisrael.com/israeli-aid-to-ukraine-a-

source-of-national-pride/. 

Заступник голови ізраїльського агентства з міжнародного співробітництва в 

галузі розвитку (МАШАВ) А. Езра в статті зазначає, що громадяни держави Ізраїль 

можуть пишатися гуманітарною допомогою, яку країна надає Україні через війну має 

серйозну гуманітарну кризу. За підтримки ізраїльського уряду, який спеціально 

виділив кошти для цього, MAШАВ продовжує співпрацю з українським урядом, 

намагаючись визначити виклики, з якими стикається країна, і запропонувати 

безпрецедентну допомогу українським громадянам, які її потребують. 

*** 

Cañizares, Rubén. De las sirenas antibombas al sueño del Bernabéu: «No bajaremos 

los brazos hasta que haya paz en Ucrania» [Від повітряних тривог до мрії про Сантьяго 

Бернабеу: «Ми не опустимо зброї, поки в Україні не буде миру»] / R. Cañizares // ABC. – 

Madrid, 2022. – 05.10. – Режим доступу : https://www.abc.es/deportes/real-madrid/sirenas-

antibombas-sueno-bernabeu-bajaremos-brazos-ucrania-20221005202246-nt.html. 

Двадцять українських хлопців та дівчат, учнів шкіл Фонду «Реал Мадрид» в 

Україні, прибули до столиці Іспанії в рамках навчальної, освітньої та культурної 

програми і будуть присутніми на грі Ліги Чемпіонів між «Реал Мадридом» та 

донецьким «Шахтарем». Після початку війни Фонд «Реал Мадрид» запустив 

кампанію «Всі з Україною», під час якої пожертвував мільйон євро різним 

неурядовим організаціям, а також 13 тис. предметів одягу та спортивний інвентар. 

Тепер молоді люди з Києва, Тернополя, Ірпіня та Хмельницького, які прибули до 

Мадрида, хоч на деякий час зможуть забути про хвилювання і спати спокійно, не 

боячись почути сигнали повітряних тривог. 

*** 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiyes-first-lady-ukrainian-counterpart-discuss-war-orphaned-children
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiyes-first-lady-ukrainian-counterpart-discuss-war-orphaned-children
https://blogs.timesofisrael.com/israeli-aid-to-ukraine-a-source-of-national-pride/
https://blogs.timesofisrael.com/israeli-aid-to-ukraine-a-source-of-national-pride/
https://www.abc.es/deportes/real-madrid/sirenas-antibombas-sueno-bernabeu-bajaremos-brazos-ucrania-20221005202246-nt.html
https://www.abc.es/deportes/real-madrid/sirenas-antibombas-sueno-bernabeu-bajaremos-brazos-ucrania-20221005202246-nt.html
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Alçi, Nagehan. Türkiye as a buffer zone in an increasingly bipolar world [Туреччина 

як буферна зона у дедалі більш біполярному світі] / N. Alçi // Daily Sabah. – Istanbul, 

2022. – 06.10. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/opinion/columns/turkiye-as-a-

buffer-zone-in-an-increasingly-bipolar-world. 

Дружина Президента України О. Зеленська під час свого візиту до Туреччини 

зустрілася з першою леді цієї країни Е. Ердоган. Турецька журналістка Н. Альчі 

зазначила, що О. Зеленська розповіла про новий проєкт – свій благодійний фонд – 

Фундація Олени Зеленської – та запросила до співпраці турецький бізнес. Також 

перші леді обговорили спільну роботу з евакуації українських дітей-сиріт до 

Туреччини.  

*** 

Montañés, Érika. «El personal médico en Ucrania hace una labor loable y resiliente» 

[«Медичний персонал в Україні виконує похвальну та стійку роботу»] / É. Montañés // 

ABC. – Madrid, 2022. – 09.10. – Режим доступу : https://www.abc.es/sociedad/personal-

medico-ucrania-militar-20221009174911-nt.html. 

Коли навесні, з початком російського вторгнення в Україну, перший медичний 

потяг «Лікарі без кордонів» направився в зону бойових дій, мексиканська лікарка 

Гвадалупе Гарсіа Норія поєднала свою спеціальність у відділенні невідкладної 

допомоги з координацією медичної діяльності у вагонах потягів. Зараз вона 

розповідає про роботу на потягу в умовах війни і хвалить роботу своїх українських 

колег, наголошуючи, що медичний персонал в Україні виконує «похвальну та стійку 

роботу». 

*** 

Bettencourt, Joana. Conheça a equipa: Renata Monteiro e Uma Caravana 

Humanitária pela Ucrânia. Jornalismo ou activismo? [Зустрічайте команду: Рената 

Монтейро та Гуманітарний караван Україною. Журналістика чи активізм?] / J. 

Bettencourt // Público. – Lisboa, 2022. – 11.10. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/10/11/edicoes-publico/noticia/conheca-equipa-renata-monteiro-

caravana-humanitaria-ucrania-jornalismo-activismo-2023528. 

Ренаті Монтейро 26 років і вона ніколи не думала про журналістику. Сьогодні 

вона є редактором розділу Público, присвяченого молоді, який представляє собою 

«відкритий простір, без патерналізму, поблажливості чи осуду», де кожен може 

опублікувати власну статтю. Різноманітність тем розмежовує цей простір, метою 

якого є відкрити нові перспективи та «вийти з бульбашки». У березні 2022 р. Рената 

супроводжувала гуманітарний караван, який прямував до польсько-українського 

кордону, щоб забрати біженців та доставити продукти.  

*** 

Ollero, Daniel J. Lentejas de Los Yébenes: hierro español para el ejército de Zelenski 

[Сочевиця з Los Yébenes: іспанська їжа для армії В. Зеленського] / D. J. Ollero // El 

Mundo. – Madrid, 2022. – 12.10. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/cronica/2022/10/12/63402878fc6c83a07e8b4586.html. 

Іспанія поставляє з Толедо продукти для сухпайків української армії. Зокрема, 

справа йде про сочевицю з ковбасою чорізо, консерви, що можуть зберігатися до 

п’яти років і швидко розігріваються. 

https://www.dailysabah.com/opinion/columns/turkiye-as-a-buffer-zone-in-an-increasingly-bipolar-world
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/turkiye-as-a-buffer-zone-in-an-increasingly-bipolar-world
https://www.abc.es/sociedad/personal-medico-ucrania-militar-20221009174911-nt.html
https://www.abc.es/sociedad/personal-medico-ucrania-militar-20221009174911-nt.html
https://www.publico.pt/2022/10/11/edicoes-publico/noticia/conheca-equipa-renata-monteiro-caravana-humanitaria-ucrania-jornalismo-activismo-2023528
https://www.publico.pt/2022/10/11/edicoes-publico/noticia/conheca-equipa-renata-monteiro-caravana-humanitaria-ucrania-jornalismo-activismo-2023528
https://www.elmundo.es/cronica/2022/10/12/63402878fc6c83a07e8b4586.html
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*** 

Altri attacchi russi in Ucraina, colpite anche infrastrutture elettriche [російські атаки 

в Україні на електроенергетичну інфраструктуру] // Avvenire. – Milano, 2022. – 18.10. – 

Режим доступу : https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-notizie-18-10-2022. 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що 

представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) доставило в Україну обладнання 

для транспортування й очищення води, розраховане для підтримки понад трьох 

мільйонів людей. Зазначається, що ця гуманітарна допомога доставлена згідно з 

Меморандумом про порозуміння між ЮНІСЕФ та ДСНС України. Закупка 

обладнання здійснювалася за підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID. 

*** 

Siegal, Tobias. Gantz talks to Ukrainian counterpart about Israel’s offer of missile 

warning system [Ганц розмовляє з українським колегою про пропозицію Ізраїлю щодо 

системи попередження про ракетний удар] / T. Siegal // The Times of Israel. – Jerusalem, 

2022. – 24.10. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/gantz-talks-to-ukrainian-

counterpart-about-israels-offer-of-missile-warning-system/. 

Міністр оборони Ізраїлю Б. Ганц та його український колега О. Резніков під час 

телефонної розмови обговорили та домовились щодо пропозиції Ізраїлю допомогти 

Україні створити систему раннього попередження для сповіщення громадян про 

наближення повітряних загроз таких, як ракети та ударні безпілотники. Б. Ганц 

підтвердив відданість Ізраїлю українському народу та підтримці України в умовах 

російського вторгнення шляхом доставки гуманітарної допомоги та рятувального 

обладнання, але наголосив на «оперативних обмеженнях», з якими стикається Ізраїль 

і, як наслідок, Ізраїль не буде надавати Україні озброєння. 

*** 

Kishida pledges heating aid to war-hit Ukraine ahead of winter [Кісіда обіцяє 

допомогти Україні, що постраждала від війни, напередодні зими] // Japan Тoday. – 

Tokyo, 2022. – 26.10. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/politics/japan-pm-

pledges-heating-aid-to-war-hit-ukraine-ahead-of-winter. 

Прем’єр-міністр Японії Ф. Кісіда у відеозверненні до Міжнародної експертної 

конференції з відновлення, реконструкції та модернізації України пообіцяв надати 

Україні опалювальне обладнання та інший захист від холоду. Ф. Кісіда заявив, що 

Японія «рішуче засуджує» ракетні удари росії по цивільних особах та цивільних 

об’єктах в Україні, а також погрози рф застосувати ядерну зброю. 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ  

Jiangnan, Xian. Zelensky, Stoltenberg discuss Ukraine’s Euro-Atlantic integration 

[Зеленський та Столтенберг обговорили євроатлантичну інтеграцію України] / X. 

Jiangnan // People’s Daily. – Beijing, 2022. – 06.10. – Режим доступу : 

http://en.people.cn/n3/2022/1006/c90000-10154895.html. 

Президент України В. Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним 

секретарем НАТО Є. Столтенбергом, щоб обговорити євроатлантичну інтеграцію 

України. В. Зеленський заявив, що погоджував з Є. Столтенбергом подальші кроки на 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-notizie-18-10-2022
https://www.timesofisrael.com/gantz-talks-to-ukrainian-counterpart-about-israels-offer-of-missile-warning-system/
https://www.timesofisrael.com/gantz-talks-to-ukrainian-counterpart-about-israels-offer-of-missile-warning-system/
https://japantoday.com/category/politics/japan-pm-pledges-heating-aid-to-war-hit-ukraine-ahead-of-winter
https://japantoday.com/category/politics/japan-pm-pledges-heating-aid-to-war-hit-ukraine-ahead-of-winter
http://en.people.cn/n3/2022/1006/c90000-10154895.html
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шляху України до НАТО. У свою чергу Є. Столтенберг запевнив, що НАТО 

підтримуватиме і посилюватиме підтримку України «стільки, скільки потрібно». 

*** 

Buras, Piotr. Une simple «communauté politique» avec l’UE ne suffit pas : il faut 

avancer sur l’adhésion de l’Ukraine [Простого «політичного співтовариства» з ЄС 

недостатньо: необхідно досягти прогресу щодо вступу України] / Р. Buras // L’Obs. – 

Paris, 2022. – 07.10. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/monde/20221006.OBS64182/une-simple-communaute-politique-

avec-l-ue-ne-suffit-pas-il-faut-avancer-sur-l-adhesion-de-l-ukraine.html. 

Голова варшавського офісу Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) 

П. Бура вважає, що якщо ЄС хоче відповідати своїй геополітичній відповідальності 

перед своїм сусідом, він повинен інвестувати більше в процес розширення, а не 

множити формати самітів. Ідею Європейської політичної спільноти висунув 

президент Франції Е. Макрон у травні минулого року щодо створення «політичної 

платформи координації» між країнами ЄС та їхніми сусідами. За його словами, це 

«правильна відповідь» для «стабілізації сусідства» в контексті війни в Україні, під час 

якої Україна та Молдова отримали статус кандидата в ЄС. За словами П. Бура, 

надання Україні та Молдові статусу кандидатів у червні минулого року було, 

безсумнівно, історичним рішенням. 

*** 

Scholz: EU mit 36 Mitgliedern hätte mehr Gewicht [Шольц: ЄС із 36 членами мав 

би більшу вагу] // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 15.10. – Режим 

доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/scholz-wirbt-fuer-reformen-und-

erweiterung-der-eu-18389854.html. 

Канцлер Німеччини О. Шольц виступив у Берліні на конгресі Партії 

європейських соціалістів. У ході своєї промови він закликав до реформи ЄС, щоб 

підготувати його до прийому нових членів. Нещодавно Україна стала черговим 

кандидатом на вступ до ЄС і в зв’язку з цим О. Шольц розглянув позитивний 

результат розширення на Схід. Він додав, що якщо в ЄС буде не 27 держав, а 30 чи 

навіть 36, то це зможе ще більше посилити його вагу в цьому світі. Канцлер виступав 

за більшу автономію, включаючи військову незалежність, для ЄС. У резолюції 

конгрес виступив, серед іншого, за продовження підтримки України, включаючи 

військову підтримку, і подальші санкції проти росії. 

ЗАСУДЖЕННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ РОСІЯН В УКРАЇНІ  

Galloway, Anthony. Ukraine warns Australia against rubbing shoulders with Putin at 

G20 [Україна застерігає Австралію від спілкування з путіним на G20] / А. Galloway // 

The Sydney Morning Herald. – Sydney, 2022. – 02.10. – Режим доступу : 

https://www.smh.com.au/politics/federal/ukraine-warns-australia-against-rubbing-shoulders-

with-putin-at-g20-20220929-p5blz9.html. 

Україна закликала Австралію стати частиною спеціального міжнародного 

трибуналу з розслідування вторгнення росії в країну та застерегла країну від 

легітимізації путіна на саміті G20. Заклик прозвучав у той момент, коли Австралія 

планує накласти фінансові санкції та заборонити поїздки для 28 призначених росією 

сепаратистів, міністрів і високопосадовців за незаконні дії, зокрема за нещодавні 

https://www.nouvelobs.com/monde/20221006.OBS64182/une-simple-communaute-politique-avec-l-ue-ne-suffit-pas-il-faut-avancer-sur-l-adhesion-de-l-ukraine.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20221006.OBS64182/une-simple-communaute-politique-avec-l-ue-ne-suffit-pas-il-faut-avancer-sur-l-adhesion-de-l-ukraine.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/scholz-wirbt-fuer-reformen-und-erweiterung-der-eu-18389854.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/scholz-wirbt-fuer-reformen-und-erweiterung-der-eu-18389854.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/ukraine-warns-australia-against-rubbing-shoulders-with-putin-at-g20-20220929-p5blz9.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/ukraine-warns-australia-against-rubbing-shoulders-with-putin-at-g20-20220929-p5blz9.html
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«фіктивні референдуми, дезінформацію та залякування». Україна хоче, щоб Австралія 

допомогла створити спеціальний трибунал для судового переслідування російських 

політичних і військових лідерів за злочин агресії під час вторгнення в Україну. 

Заступник керівника Офісу Президента України А. Смирнов, зазначив, що Австралія 

є дуже сильним і дуже потужним континентом, а її роль у підтримці, є величезною. 

*** 

Il Nobel per la Pace ad attivisti democratici ucraini, bielorussi e russi [Нобелівська 

премія миру українським, білоруським та російським демократичним активістам] // 

Avvenire. – Milano, 2022. – 07.10. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/il-nobel-per-la-pace-rovina-il-compleanno-a-putin. 

Одним із лауреатів Нобелівської премії миру став український Центр 

громадянських свобод (ЦГС). За 15 років свого існування організація визволяла 

політв’язнів, документувала воєнні злочини та підтримувала протести в Білорусі. 

Очільниця ЦГС О. Матвійчук заявила, що після повномасштабного вторгнення росії в 

Україну організація розширила свою роботу з документування ймовірних воєнних 

злочинів, яку вела ще з 2014 р. Тільки за сім місяців повномасштабної агресії 

ініціатива «Трибунал для путіна», навколо якої об’єдналися кілька десятків 

регіональних громадських організацій щодо документування воєнних злочинів, 

внесла в базу 19 тис. епізодів воєнних злочинів. 

*** 

Nobelprijs voor de Vrede naar voorvechters van mensenrechten uit Wit-Rusland en 

Oekraïne [Нобелівську премію миру присудили правозахисникам з Білорусі та України] 

// De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 07.10. – Режим доступу : 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1484996726/nobelprijs-voor-de-vrede-naar-voorvechters-van-

mensenrechten-uit-wit-rusland-en-oekraine. 

Нобелівську премію миру отримали правозахисник А. Біляцький з Білорусі, 

російська правозахисна організація «Меморіал» і українська правозахисна організація 

«Центр громадянських свобод». Українська організація зміцнила українське 

громадянське суспільство та чинила тиск на владу, щоб зробити Україну 

повноцінною демократичною державою. Крім того організація задокументувала 

військові злочини росії проти мирного населення України. 

*** 

Nobel Peace Prize awarded to human rights campaigners in Belarus, Russia, Ukraine 

[Нобелівська премія миру присуджена правозахисникам Білорусі, росії та України] // 

The News. – Islamabad, 2022. – 07.10. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/latest/997913-human-rights-champions-in-belarus-russia-

ukraine-win-nobel-peace-prize. 

Після вторгнення росії в Україну в лютому «Центр громадянських свобод», 

заснований у 2007 р., бере участь у виявленні та документуванні військових злочинів 

росії проти українського цивільного населення. «Центр громадянських свобод» 

відзначили Нобелівською премією миру за те, що він доклав зусиль для виявлення та 

документування доказів воєнних злочинів росії після того, як рф вторглася в Україну 

в лютому. 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/il-nobel-per-la-pace-rovina-il-compleanno-a-putin
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1484996726/nobelprijs-voor-de-vrede-naar-voorvechters-van-mensenrechten-uit-wit-rusland-en-oekraine
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1484996726/nobelprijs-voor-de-vrede-naar-voorvechters-van-mensenrechten-uit-wit-rusland-en-oekraine
https://www.thenews.com.pk/latest/997913-human-rights-champions-in-belarus-russia-ukraine-win-nobel-peace-prize
https://www.thenews.com.pk/latest/997913-human-rights-champions-in-belarus-russia-ukraine-win-nobel-peace-prize
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*** 

Andelman, David. What the Nobel Peace Prize-Winning Ukrainian Human Rights 

Group Wants From the West [Чого хоче від Заходу українська правозахисна група, 

лауреат Нобелівської премії миру] / D. A. Andelman // Time. – New York, 2022. – 07.10. – 

Режим доступу : https://time.com/6220634/oleksandra-matviichuk-nobel-peace-prize-

interview/. 

Український «Центр громадянських свобод» (ЦГС) був удостоєний 

Нобелівської премії миру. Заснований у 2007 р. для зміцнення громадянського 

суспільства та демократії в Україні, ЦГС зараз зосередився на розслідуванні та 

документуванні військових злочинів проти цивільного населення країни, скоєних 

російськими військовими після вторгнення. Нобелівський комітет, вручаючи свою 

найвищу нагороду, відзначив «їхні послідовні зусилля на користь гуманістичних 

цінностей, антимілітаризму та принципів права». Очільниця ЦГС О. Матвійчук 

заявила, що хоче, щоб путін, його оточення та російські злочинці, які вчинили 

злочини, були притягнуті до відповідальності. 

*** 

Háborús bűncselekménynek nyilvánították az ukrán városok elleni orosz támadást a 

bukaresti kilencek, köztük Novák Katalin is [Бухарестська дев’ятка, включаючи Каталіну 

Новак, оголосила напад росії на українські міста військовим злочином] // Nepszava. – 

Budapest, 2022. – 10.10. – Режим доступу : https://nepszava.hu/3172041_orban-viktor-

berlin-latogatas-2022-10-10-tuntetes. 

Президенти країн, які входять до «Бухарестської дев’ятки», до яких 

приєдналися президенти Північної Македонії та Чорногорії, оголосили напад росії на 

українські міста військовим злочином. Вони висловили впевненість у тому, що 

масовані російські бомбардування українських міст є військовим злочином щодо 

порушення міжнародного права.  

*** 

Comănescu, Nicolae. România vrea ca Rusia să fie trasă la răspundere pentru războiul 

din Ucraina. Anunțul făcut de ministrul de Externe [Румунія хоче притягнення росії до 

відповідальності за війну в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ] / N. 

Comănescu // Evenimentul Zilei. – Bucureşti, 2022. – 15.10. – Режим доступу : 

https://evz.ro/romania-va-ca-rusia-sa-fie-trasa-la-raspundere-pentru-razboiul-din-ucraina-

anuntul-facut-de-ministrul-de-externe.html. 

Глава МЗС Румунії Б. Ауреску заявив, що його країна підтримає створення 

спеціального суду для аналізу злочину російської агресії в Україні. За його словами, 

не можна допустити, щоб міжнародне право, засноване на правилах, було підірване, 

відповідальні за злочини мають заплатити, тому що Україна хоче справедливості, на 

яку вона заслуговує. 

*** 

d’Istria, Thomas. En Ukraine, Vysokopillya, village écumé par les troupes 

d’occupations russes [Високопілля, село в Україні, що було окуповане російськими 

військами] / T. d’Istria // Le Monde. – Paris, 2022. – 15.10. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/15/en-ukraine-vysokopillya-dans-la-

region-de-kherson-autre-petit-village-ravage-par-l-occupation-russe_6145892_3210.html. 

https://time.com/6220634/oleksandra-matviichuk-nobel-peace-prize-interview/
https://time.com/6220634/oleksandra-matviichuk-nobel-peace-prize-interview/
https://nepszava.hu/3172041_orban-viktor-berlin-latogatas-2022-10-10-tuntetes
https://nepszava.hu/3172041_orban-viktor-berlin-latogatas-2022-10-10-tuntetes
https://evz.ro/romania-va-ca-rusia-sa-fie-trasa-la-raspundere-pentru-razboiul-din-ucraina-anuntul-facut-de-ministrul-de-externe.html
https://evz.ro/romania-va-ca-rusia-sa-fie-trasa-la-raspundere-pentru-razboiul-din-ucraina-anuntul-facut-de-ministrul-de-externe.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/15/en-ukraine-vysokopillya-dans-la-region-de-kherson-autre-petit-village-ravage-par-l-occupation-russe_6145892_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/15/en-ukraine-vysokopillya-dans-la-region-de-kherson-autre-petit-village-ravage-par-l-occupation-russe_6145892_3210.html
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Репортаж спеціального кореспондента Le Monde з деокупованого на початку 

вересня села Високопілля в Херсонській області. Мешканці розповіли кореспонденту 

про пограбування та насильство, яких вони зазнавали протягом шести місяців 

окупації. Жителі села розповіли, що багато односельчан виїхали до російської 

окупації, а ті, хто залишилися – півроку сиділи у підвалах без газу та світла, а вийти 

на вулицю означало ризикувати ніколи не повернутися додому. 

*** 

Rinkēvičs: Nepieciešams dibināt īpašu tribunālu Krievijas agresijas nozieguma pret 

Ukrainu sodīšanai [Рінкевич: Необхідно створити спеціальний трибунал для покарання 

злочину російської агресії проти України] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 17.10. – 

Режим доступу : https://nra.lv/politika/pasaule/394503-rinkevics-nepieciesams-dibinat-ipasu-

tribunalu-krievijas-agresijas-nozieguma-pret-ukrainu-sodisanai.htm. 

Міністр закордонних справ Латвії Е. Рінкевичс, беручи участь у засіданні Ради 

закордонних справ ЄС, наголосив, що необхідно створити спеціальний трибунал для 

покарання злочинів російської агресії проти України. Міністр закордонних справ 

підкреслив, що ЄС повинен продовжувати всіляку підтримку України та посилювати 

подальший тиск на росію. За його словами, особливо необхідно терміново доставити 

засоби протиповітряної оборони, а також ті засоби, які вкрай потрібні цієї зими. 

*** 

Sabbagh, Dan. ‘Accountability gap’: Nobel peace prize winner warns Russian war 

crimes going unpunished [«Прогалина підзвітності»: лауреат Нобелівської премії миру 

попереджає, що військові злочини росії залишаються безкарними] / D. Sabbagh // The 

Guardian. – London, 2022. – 26.10. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/oct/26/nobel-peace-prize-winner-russian-war-

crimes-oleksandra-matviichuk. 

Українська організація «Центр громадянських свобод» отримала Нобелівську 

премію миру 2022 р. Українська юристка О. Матвійчук, яка очолює організацію, 

задокументувала понад 21 тис. порушень прав людини росією з 2014 р., але вона 

боїться, що «світ дивиться в інший бік». Вона наголошує, що немає жодного 

правового інструменту, щоб зупинити російські звірства, немає швидкого підходу до 

притягнення винних до суду.  

*** 

Šef ukrajinskog parlamenta dobio aplauz u Saboru: Očekujemo hrvatske stručnjake u 

Ukrajini [Глава українського парламенту отримав оплески в Раді: Чекаємо на 

хорватських експертів в Україні] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 27.10. – Режим 

доступу : https://avaz.ba/globus/region/782034/sef-ukrajinskog-parlamenta-dobio-aplauz-u-

saboru-ocekujemo-hrvatske-strucnjake-u-ukrajini. 

Голова Верховної Ради України Р. Стефанчук закликав парламент Хорватії 

засудити росію за державний тероризм, оголосити військові злочини росії геноцидом 

проти українського народу та допомогти у створенні Міжнародного трибуналу з 

військових злочинів російської федерації на території України. Р. Стефанчук 

попрохав продовжити успішну практику реабілітації українських 

військовослужбовців у оздоровчих закладах та відпочинку українських дітей у 

Хорватії. 

https://nra.lv/politika/pasaule/394503-rinkevics-nepieciesams-dibinat-ipasu-tribunalu-krievijas-agresijas-nozieguma-pret-ukrainu-sodisanai.htm
https://nra.lv/politika/pasaule/394503-rinkevics-nepieciesams-dibinat-ipasu-tribunalu-krievijas-agresijas-nozieguma-pret-ukrainu-sodisanai.htm
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/26/nobel-peace-prize-winner-russian-war-crimes-oleksandra-matviichuk
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/26/nobel-peace-prize-winner-russian-war-crimes-oleksandra-matviichuk
https://avaz.ba/globus/region/782034/sef-ukrajinskog-parlamenta-dobio-aplauz-u-saboru-ocekujemo-hrvatske-strucnjake-u-ukrajini
https://avaz.ba/globus/region/782034/sef-ukrajinskog-parlamenta-dobio-aplauz-u-saboru-ocekujemo-hrvatske-strucnjake-u-ukrajini
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ЗБРОЙНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ  

Pietralunga, Cédric. La France prépare la livraison de nouveaux canons Caesar à 

l’Ukraine [Франція готує поставку в Україну нових гаубиць «Цезар»] / C. Pietralunga // 

Le Monde. – Paris, 2022. – 01.10. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/01/la-france-prepare-la-livraison-de-

nouveaux-canons-caesar-a-l-ukraine_6143991_3210.html. 

Франція готує поставку в Україну нових гаубиць «Цезар», зокрема від 6 до 12 

гаубиць, взятих із замовлення, призначеного для Данії. Це безпрецедентна операція 

на фоні того, що Париж регулярно звинувачують у недостатніх зусиллях щодо 

поставок зброї Україні. Поставка ще буде предметом тривалих переговорів, хоча 

технічні обговорення завершуються, угода є предметом принципової політичної 

домовленості між трьома урядами. Про це стало відомо під час обміну думками в 

останні тижні між президентом Франції Емманюелем Макроном, Президентом 

України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністреркою Данії Метте Фредеріксен. 

*** 

Latvija sagatavojusi jaunu potenciālo palīdzības sūtījumus Ukrainai [Латвія 

підготувала нові потенційні вантажі допомоги Україні] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 

2022. – 01.10. – Режим доступу : https://nra.lv/latvija/393188-latvija-sagatavojusi-jaunu-

potencialo-palidzibas-sutijumus-ukrainai.htm. 

Міністерство оборони Латвії підготувало чергове потенційне постачання 

матеріально-технічних засобів в Україну. Міністерство оголосило, що з 24 лютого 

військова підтримка, яку латвійський уряд надав Україні в боротьбі з російською 

агресією, вже склала приблизно 300 млн євро тоді, як латвійські громадяни, компанії 

та неурядові організації зібрали пожертвувань на суму понад 15,7 млн євро. 

*** 

Rodrigues, João Carlos. Blindados portugueses chegam à Ucrânia [В Україну 

прибули португальські танки] / J. C. Rodrigues // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 

02.10. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/blindados-portugueses-

chegam-a-ucrania. 

На українському фронті вже введені в дію 14 танків М113, які Португалія 

направила для підтримки України проти російського вторгнення. Перші зображення 

цих машин були оприлюднені на вебсайті, пов’язаному з українським урядом, і 

демонструють одну з цих машин у дії в Херсонській області, частина якої була 

анексована росією і де точаться інтенсивні бої. 

*** 

Grumaz, Alexandru. Jocul lui Putin face războiul Rusiei în Ucraina mai periculos? 

[Чи робить гра путіна небезпечнішою війну росії в Україні?] / A. Grumaz // Evenimentul 

Zilei. – Bucureşti, 2022. – 02.10. – Режим доступу : https://evz.ro/jocul-lui-putin-face-

razboiul-rusiei-in-ucraina-mai-periculos.html. 

За словами генерала А. Грумаза, поспішно організовані псевдореферендуми в 

Луганській і Донецькій областях та на окупованих територіях Херсонської та 

Запорізької областей неминуче призведуть до їх анексії росією. На думку генерала, в 

умовах розвитку нинішніх подій виникає привид ядерної відповіді у випадку, якщо 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/01/la-france-prepare-la-livraison-de-nouveaux-canons-caesar-a-l-ukraine_6143991_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/01/la-france-prepare-la-livraison-de-nouveaux-canons-caesar-a-l-ukraine_6143991_3210.html
https://nra.lv/latvija/393188-latvija-sagatavojusi-jaunu-potencialo-palidzibas-sutijumus-ukrainai.htm
https://nra.lv/latvija/393188-latvija-sagatavojusi-jaunu-potencialo-palidzibas-sutijumus-ukrainai.htm
https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/blindados-portugueses-chegam-a-ucrania
https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/blindados-portugueses-chegam-a-ucrania
https://evz.ro/jocul-lui-putin-face-razboiul-rusiei-in-ucraina-mai-periculos.html
https://evz.ro/jocul-lui-putin-face-razboiul-rusiei-in-ucraina-mai-periculos.html
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Україна натисне на акселератор в анексованих регіонах, які кремль вважатиме 

невід’ємною територією росії. А. Грумаз вважає, що насправді ядерний «шум» кремля 

намагається створити загрозу Заходу в разі постачання українцям все більш 

досконалої зброї. Натомість США роблять протилежне і вже готується новий пакет 

озброєнь на 1,1 млрд дол. для ефективної боротьби України з російською агресією. 

*** 

Slovensko podáva pomocnú ruku Ukrajine: Čo vyrobíme na našom území pre 

východného suseda? Veľká vec! [Словаччина простягає руку допомоги Україні: Що 

вироблятимемо на своїй території для східного сусіда? Велика справа!] // Nový Čas. – 

Bratislava, 2022. – 02.10. – Режим доступу : https://www.cas.sk/clanok/2722877/slovensko-

podava-pomocnu-ruku-ukrajine-co-vyrobime-na-nasom-uzemi-pre-vychodneho-suseda-

velka-vec/. 

Словацьке Державне акціонерне товариство «Konštrukta Defense» має 

виготовити для України ще 16 одиниць самохідних гаубиць «Zuzana 2», а їх поетапні 

поставки очікуються з другої половини 2023 р. Виробництво нової техніки спільно 

фінансуватимуть Данія, Німеччина та Норвегія, які виділили на це 92 млн євро. Угоду 

про цей намір підписали міністр оборони Словаччини Я. Надь і його колега з Данії М. 

Бьодсков. 

*** 

Malinowski, Przemysław. Biden poinformował Zełenskiego o przekazaniu kolejnych 

HIMARS-ów [Д. Байден повідомив В. Зеленського про передачу нових HIMARS] / P. 

Malinowski // Rzeczpospolita. – Warszawa, 2022. – 05.10. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37183461-biden-poinformowal-zelenskiego-o-

przekazaniu-kolejnych-himars-ow. 

Президент США Джо Байден пообіцяв Україні новий пакет безпекової 

допомоги на 625 млн дол. Пакет допомоги США включатиме пускові установки 

HIMARS, які були використані в успішному контрнаступі України, що змусив 

російські війська відступити. У телефонній розмові з Президентом України 

Володимиром Зеленським спільно з віцепрезидентом Камалою Гарріс Д. Байден 

наголосив, що Вашингтон ніколи не визнає російської анексії території України і 

«пообіцяв продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно». 

*** 

Knott, Matthew. Zelensky: Australia to deliver ‘significant’ new support for Ukraine 

[В. Зеленський: Австралія надасть «значну» нову підтримку Україні] / М. Knott // The 

Sydney Morning Herald. – Sydney, 2022. – 06.10. – Режим доступу : 

https://www.smh.com.au/politics/federal/zelensky-australia-to-deliver-significant-new-

support-for-ukraine-20221006-p5bnrm.html. 

Під час виступу по відеозв’язку в дослідницькому центрі Lowy Institute у Сіднеї 

Президент України В. Зеленський закликав світову спільноту не піддаватися 

«ядерному шантажу» президента росії путіна. В. Зеленський зазначив, що Австралія 

готується збільшити підтримку війни його країни проти росії, оголосивши новий 

транш військової допомоги, включаючи важке озброєння. 

*** 

https://www.cas.sk/clanok/2722877/slovensko-podava-pomocnu-ruku-ukrajine-co-vyrobime-na-nasom-uzemi-pre-vychodneho-suseda-velka-vec/
https://www.cas.sk/clanok/2722877/slovensko-podava-pomocnu-ruku-ukrajine-co-vyrobime-na-nasom-uzemi-pre-vychodneho-suseda-velka-vec/
https://www.cas.sk/clanok/2722877/slovensko-podava-pomocnu-ruku-ukrajine-co-vyrobime-na-nasom-uzemi-pre-vychodneho-suseda-velka-vec/
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37183461-biden-poinformowal-zelenskiego-o-przekazaniu-kolejnych-himars-ow
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37183461-biden-poinformowal-zelenskiego-o-przekazaniu-kolejnych-himars-ow
https://www.smh.com.au/politics/federal/zelensky-australia-to-deliver-significant-new-support-for-ukraine-20221006-p5bnrm.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/zelensky-australia-to-deliver-significant-new-support-for-ukraine-20221006-p5bnrm.html
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Kazimierczuk, Agnieszka. Unia Europejska wyśle więcej broni na Ukrainę, w tym 

francuskie haubice [Євросоюз надішле Україні більше зброї, включно з французькими 

гаубицями] / A. Kazimierczuk // Rzeczpospolita. – Warszawa, 2022. – 07.10. – Режим 

доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37197391-unia-europejska-wysle-wiecej-

broni-na-ukraine-w-tym-francuskie-haubice. 

Президент Франції Е. Макрон під час виступу на першому саміті 

Європейського політичного співтовариства (EWP), зазначив, що Євросоюз надішле в 

Україну більше військової техніки, зокрема французьких гаубиць типу «Цезар», 

зокрема Париж планує відправити до Києва від 6 до 12 гаубиць, які мали увійти в 

контракт для Данії. З початку конфлікту Франція поставила до України 18 155-мм 

гаубиць «Цезар» із дальністю до 40 км. 

*** 

Greenberg, Steven. Ukraine: Three Reasons for Israel to Find a New Sandbox 

[Україна: три причини для Ізраїлю знайти нову пісочницю] / S. Greenberg // The Times 

of Israel. – Jerusalem, 2022. – 10.10. – Режим доступу : 

https://blogs.timesofisrael.com/ukraine-three-reasons-for-israel-to-find-a-new-sandbox/. 

Автор не сумнівається, що зброя ізраїльського виробництва вже знайшла свої 

обхідні шляхи на полі бою в Україні, але, на його думку, настав час почати давати 

українцям те, що їм потрібно, а саме – «Залізний купол» та інші оборонні ракетні 

системи. За словами автора, путін назавжди послабив націю та армію і впевнений, що 

Ізраїль зіткнеться з сильною інтервенційною російською сферою впливу в найближчі 

десятиліття. 

*** 

Клен, Євген. Україна отримає від США нові види озброєнь і фінансову 

підтримку / Є. Клен // Міст. – Торонто, 2022. – 10.10. – Режим доступу : https://meest-

online.com/ukraine/vijsko/ukrajina-otrymaje-vid-ssha-novi-vydy-ozbrojen-i-finansovu-

pidtrymku/. 

Закон США про ленд-ліз для України набув чинності так, як Білий дім 

оголосив про новий пакет зброї для України на загальну вартість 1,1 млрд дол. Ідеться 

про 18 систем HIMARS, 150 панцерних машин високої мобільності, 150 тактичних 

машин для буксирування зброї, 20 радіолокаційних систем, 12 систем боротьби з 

безпілотними літальними апаратами Titan, а також засоби зв’язку та спостереження. 

*** 

Portugal já forneceu 315 toneladas de material militar à Ucrânia [Португалія вже 

поставила Україні 315 тонн військової техніки] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 

11.10. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-

ucrania/detalhe/portugal-ja-forneceu-315-toneladas-de-material-militar-a-

ucrania?ref=Pesquisa_Destaques. 

Міністерка оборони Португалії Гелена Каррейрас заявила, що Португалія вже 

поставила в Україну 315 тонн летальних і нелетальних військових матеріалів, 

включаючи зброю та боєприпаси. Серед матеріалів, які Португалія вже надіслала в 

Україну, також 14 броньованих машин М113, засоби зв’язку, радіостанції і навіть 

медичні матеріали, а саме 700 аптечок. Міністерка також повідомила, що уряд 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37197391-unia-europejska-wysle-wiecej-broni-na-ukraine-w-tym-francuskie-haubice
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https://blogs.timesofisrael.com/ukraine-three-reasons-for-israel-to-find-a-new-sandbox/
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/ukrajina-otrymaje-vid-ssha-novi-vydy-ozbrojen-i-finansovu-pidtrymku/
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/ukrajina-otrymaje-vid-ssha-novi-vydy-ozbrojen-i-finansovu-pidtrymku/
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/ukrajina-otrymaje-vid-ssha-novi-vydy-ozbrojen-i-finansovu-pidtrymku/
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https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-ja-forneceu-315-toneladas-de-material-militar-a-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
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спільно з Національною лабораторією лікарських засобів оцінює запит на медичне 

обладнання. 

*** 

Hunder, Max. Russia vows to respond to greater Western involvement in Ukraine 

[росія обіцяє відреагувати на посилення втручання Заходу в Україні] / M. Hunder // 

Japan Тоday. – Tokyo, 2022. – 11.10. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/russia-vows-to-respond-to-greater-western-

involvement-in-ukraine. 

Президент США Д. Байден пообіцяв надати Україні передові системи 

протиповітряної оборони, а Пентагон заявив, що почне постачати передову зенітно-

ракетну систему. Посол росії у США А. Антонов заявив, що збільшення допомоги 

Заходу Україні підвищує ризик масштабнішої війни. 

*** 

Seligman, Lara. NATO pivots to sending Ukraine air defenses after Russian missile 

attacks [НАТО планує відправити в Україну засоби протиповітряної оборони після 

ракетних атак росії] / L. Seligman // POLITICO. – Brussels, 2022. – 11.10. – Режим доступу 

: https://www.politico.com/news/2022/10/11/nato-sending-ukraine-air-defenses-russian-

missile-attacks-00061223. 

Міністри оборони країн НАТО збираються в Брюсселі, де відправка систем 

протиповітряної оборони в Україну буде головною темою порядку денного. росія 

обстріляла цивільні цілі по всій Україні у відповідь на бомбардування її єдиного 

мосту до Криму. москва завдала ударів по десятку міст, у тому числі по Києву. Наразі 

в результаті терактів загинули щонайменше 14 людей і ще 100 отримали поранення. 

У відповідь альянс планує обговорити, як найкраще захистити українську 

інфраструктуру від смертельних ударів рф. 

*** 

Bakker, Alexander. Nederland levert extra luchtafweerraketten aan Oekraïne: 

boekwaarde 15 miljoen euro [Нідерланди поставлять Україні додаткові зенітні ракети: 

балансова вартість 15 млн євро] / A. Bakker // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 12.10. – 

Режим доступу : https://www.telegraaf.nl/nieuws/363632366/nederland-levert-extra-

luchtafweerraketten-aan-oekraine-boekwaarde-15-miljoen-euro. 

Міністерка оборони Нідерландів К. Оллонгрен на зустрічі країн НАТО в 

Брюсселі заявила, що Нідерланди поставлять Україні додаткові зенітні ракети 

вартість яких становить 15 млн євро. За словами автора, зазвичай Гаага неохоче надає 

інформацію про конкретну допомогу Україні, але цього разу Кабмін робить виняток. 

Автор наголошує, що країни НАТО хочуть показати, що нещодавній російський 

ракетний удар по українських містах не залишився без наслідків. За словами автора, 

Нідерланди розглядають можливість надання обладнання, яке українська армія зможе 

використовувати взимку. 

*** 

Gutschker, Thomas. Was Selenskyj fordert – und was die Verbündeten im Angebot 

haben [Чого вимагає Зеленський і що можуть запропонувати союзники] / T. Gutschker // 

Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 12.10. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/russia-vows-to-respond-to-greater-western-involvement-in-ukraine
https://japantoday.com/category/world/russia-vows-to-respond-to-greater-western-involvement-in-ukraine
https://www.politico.com/news/2022/10/11/nato-sending-ukraine-air-defenses-russian-missile-attacks-00061223
https://www.politico.com/news/2022/10/11/nato-sending-ukraine-air-defenses-russian-missile-attacks-00061223
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https://www.faz.net/aktuell/politik/schutzschirm-fuer-die-ukraine-abwehr-russischer-raketen-

ist-prioritaet-18381156-p2.html. 

За словами автора, під час виступу перед главами держав і урядів країн G-7 у 

Президента України В. Зеленського найбільше прохання було у захисті від російських 

крилатих ракет і безпілотників. Міністр оборони України О. Резніков подякував 

міністерці оборони Німеччини К. Ламбрехт за поставку першого з чотирьох 

комплексів ППО Iris-T. Для швидкої поставки інших ще трьох систем Німеччина 

пообіцяла докласти всіх зусиль. В НАТО зростає тиск на Францію тому, що за даними 

«Ukraine Support Tracker» Кільського інституту світової економіки, країна лише на 13-

му місці з 216 млн євро військової допомоги, Німеччина ж наразі витратила 1,2 млрд 

євро, що відповідає 4-му місцю серед країн, які підтримують Україну. 

*** 

Australia must step up its effort to help end war in Ukraine [Австралія має 

активізувати свої зусилля, щоб допомогти припинити війну в Україні] // The Sydney 

Morning Herald. – Sydney, 2022. – 12.10. – Режим доступу : 

https://www.smh.com.au/world/europe/australia-must-step-up-its-effort-to-help-end-war-in-

ukraine-20221012-p5bp4k.html. 

Австралія повинна без вагань збільшити підтримку України після того, як 

російський президент путін підвищив ставки у своїй війні, завдавши ракетних ударів 

по дитячих майданчиках, парках, електростанціях та іншим цивільним об’єктам. 

путінська ескалація безжальних нападів на цивільне населення ще більше посилила 

потребу України у військовій допомозі Австралії. Натовпи зібралися у Сіднеї, 

Мельбурні, Канберрі та Гобарті на знак солідарності з Україною та Президентом 

України В. Зеленським, який закликав до збільшення міжнародної підтримки. 

*** 

Knott, Matthew. Australia could join crowdfunding effort for Ukraine’s war against 

Russia [Австралія може приєднатися до краудфандингу для війни України проти росії] / 

М. Knott // The Sydney Morning Herald. – Sydney, 2022. – 12.10. – Режим доступу : 

https://www.smh.com.au/politics/federal/australia-could-join-crowdfunding-effort-for-

ukraine-s-war-against-russia-20221012-p5bp8j.html. 

Австралія розглядає можливість приєднатися до міжнародної 

краудфандингової програми, щоб надати Україні гроші на придбання 

високотехнологічного військового обладнання після особистого звернення 

Президента України Володимира Зеленського до прем’єр-міністра Австралії. Україна 

вимагає близько 500 млн дол. від Австралії та інших дружніх країн для поповнення 

свого артилерійського арсеналу, а також для забезпечення більш досконалих 

протиракетних систем для стримування атак росії. Під час телефонної розмови з 

прем’єр-міністром Австралії В. Зеленський порушив перспективу надання 

Австралією прямої грошової допомоги, а також обладнання з австралійських 

військових запасів для України. 

*** 

Kamov que não podem ser operados no País devido às sanções à Rússia [Португалія 

відправляє в Україну гелікоптери «Камов», які не можуть експлуатуватися в країні 

через санкції проти росії] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 13.10. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/schutzschirm-fuer-die-ukraine-abwehr-russischer-raketen-ist-prioritaet-18381156-p2.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/schutzschirm-fuer-die-ukraine-abwehr-russischer-raketen-ist-prioritaet-18381156-p2.html
https://www.smh.com.au/world/europe/australia-must-step-up-its-effort-to-help-end-war-in-ukraine-20221012-p5bp4k.html
https://www.smh.com.au/world/europe/australia-must-step-up-its-effort-to-help-end-war-in-ukraine-20221012-p5bp4k.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/australia-could-join-crowdfunding-effort-for-ukraine-s-war-against-russia-20221012-p5bp8j.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/australia-could-join-crowdfunding-effort-for-ukraine-s-war-against-russia-20221012-p5bp8j.html
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https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-envia-para-a-

ucrania-helicopteros-kamov-que-nao-podem-operados-no-pais-devido-as-sancoes-a-russia. 

Міністерка оборони Гелена Каррейрас зазначила, що Португалія відправить в 

Україну шість протипожежних гелікоптерів «Камов», які наразі не мають ліцензії на 

експлуатацію через те, що вони російського походження і один з яких не працює. 

*** 

Anastasiades: Cyprus will not send weapons to Ukraine [Н. Анастасіадес: Кіпр не 

надсилатиме Україні зброю] // eKathimerini. – Αθήνα, 2022. – 13.10. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/news/1195576/anastasiades-cyprus-will-not-send-weapons-to-

ukraine/. 

Президент Кіпру Н. Анастасіадіс заявив, що Кіпр не надсилатиме зброю в 

Україну, посилаючись на оборонні потреби розділеного острова так, як половина 

Кіпру окупована. Президент наголосив, що країні потрібна оборона, а тому без 

оборони «ми не можемо вижити». 

*** 

Безпекова допомога США Україні наразі становить близько 16,8 мільярдів 

доларів // Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 13.10. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/swa/113330.html. 

Міністр оборони США Л. Остін на шостій Контактній групі з питань оборони 

України в рамках зустрічі міністрів оборони держав НАТО 12 жовтня 2022 р. в 

Брюсселі повідомив, що безпекова допомога США Україні наразі становить близько 

16,8 млрд дол.  

*** 

Vitorino, Sérgio A. Seis helicópteros Kamov de combate a incêndios doados à Ucrânia 

[Україні передали шість протипожежних гелікоптерів «Камов»] / S. A. Vitorino // 

Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 14.10. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-

cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/seis-helicopteros-kamov-de-combate-a-incendios-

doados-a-ucrania. 

За словами міністерки оборони Португалії Гелени Каррейрас, шість 

протипожежних гелікоптерів «Камов», які з 2018 р. перебуають на складі в Понте-де-

Сор в очікуванні ремонту та технічного обслуговування є російськими та 

перебувають під санкціями і які вже втратили свої ліцензії на польоти, будуть 

відправлені якнайшвидше в Україну. За її словами, один літак є повністю 

непрацездатним після аварії, але Україна, яка з лютого перебуває у стані війни з 

росією, експлуатує такі ж гелікоптери і має де їх ремонтувати. 

*** 

Harde strijd om Bachmoet: weten de Oekraïners stand te houden? [Важка битва за 

Бахмут: чи витримають українці?] // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 14.10. – Режим 

доступу : https://www.telegraaf.nl/nieuws/938341608/harde-strijd-om-bachmoet-weten-de-

oekrainers-stand-te-houden. 

Кілька західних країн пообіцяли постачати Україні системи протиповітряної 

оборони, зокрема Нідерланди, Велика Британія та Франція. Нідерланди надсилають 
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https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/seis-helicopteros-kamov-de-combate-a-incendios-doados-a-ucrania
https://www.telegraaf.nl/nieuws/938341608/harde-strijd-om-bachmoet-weten-de-oekrainers-stand-te-houden
https://www.telegraaf.nl/nieuws/938341608/harde-strijd-om-bachmoet-weten-de-oekrainers-stand-te-houden
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Україні додаткові зенітні ракети на 15 млн євро. Окрім безпілотників, Сполучене 

Королівство вперше постачає ракети, здатні піднімати крилаті ракети з повітря. 

*** 

Pina, Marina. España entrega a Ucrania misiles Hawks, un «asesino» de los años 60 

para protegerse de Putin [Іспанія доставить Україні пускові установки HAWK – 

«вбивцю» з 60-х, щоб захиститися від путіна] / M. Pina // El Mundo. – Madrid, 2022. – 

14.10. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/10/14/6349b15be4d4d8f5648b4592.html. 

Охорона повітряного простору є пріоритетом для Іспанії, а особливо зараз і для 

України. З цієї причини та усвідомлюючи брак зброї в українській армії проти росії 

Іспанія вирішила надіслати Україні чотири «старі, але дуже корисні» пускові 

установки HAWK для ППО. Ця система американського виробництва має радіус дії 

40 кілометрів і займається виявленням і знищенням цілей на середній і малій висоті. 

*** 

Pereira, Helena. Kamov doados à Ucrânia. «Ajudar não é ‘despachar’ material 

inoperacional” [«Камов» подарували Україні. «Допомога – це не «розсилка»] / H. Pereira 

// Público. – Lisboa, 2022. – 14.10. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/10/14/politica/entrevista/kamov-doados-ucrania-ajudar-nao-

despachar-material-inoperacional-2024130. 

Міністрка оборони Португалії Гелена Каррейрас оголосила на завершення 

зустрічі міністрів оборони НАТО про передачу Україні шести гелікоптерів «Камов» 

російського виробництва, які були придбані для боротьби з пожежами. Колишньому 

держсекретарю внутрішньої адміністрації Антоніу Кошти Жуану Алмейді ця 

пропозиція від Португалії для Президента України Володимира Зеленського видалася 

дивною. Він вважає, що відправлення непрацюючих засобів не може вважатися 

допомогою. 

*** 

Ефремова, Ани. Атанас Славов: Русия знае, че ние сме слабото звено в Алианса, 

че тук атаки като моста могат да минат [Атанас Славов: росія знає, що ми слабка 

ланка в Альянсі, що тут атаки, як мостом, можуть проходити] / А. Ефремова // Факти. – 

София, 2022. – 14.10. – Режим доступу : https://fakti.bg/bulgaria/721284-atanas-slavov-

rusia-znae-che-nie-sme-slaboto-zveno-v-aliansa-che-tuk-ataki-kato-mosta-mogat-da-minat. 

На відкритті 48-го засідання Національних зборів «Демократичної Болгарії» 

виступив болгарський письменник-фантаст А. Славов. Він заявив, що буде оголошено 

проєкт рішення про надання Україні військової допомоги. За словами А. Славова, в 

останні місяці позиція Болгарії була не рішучою щодо війни в Україні. Він назвав 

хорошою пропозицію, щоб В. Зеленський виступив на першій сесії новообраного 

парламенту. 

*** 

Horovitz, Michael. Iran reportedly set to ship ballistic missiles to Russia for use in 

Ukraine [Раніше повідомлялося, що Іран має намір відправити росії балістичні ракети 

для використання в Україні] / M. Horovitz // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 

https://www.elmundo.es/espana/2022/10/14/6349b15be4d4d8f5648b4592.html
https://www.publico.pt/2022/10/14/politica/entrevista/kamov-doados-ucrania-ajudar-nao-despachar-material-inoperacional-2024130
https://www.publico.pt/2022/10/14/politica/entrevista/kamov-doados-ucrania-ajudar-nao-despachar-material-inoperacional-2024130
https://fakti.bg/bulgaria/721284-atanas-slavov-rusia-znae-che-nie-sme-slaboto-zveno-v-aliansa-che-tuk-ataki-kato-mosta-mogat-da-minat
https://fakti.bg/bulgaria/721284-atanas-slavov-rusia-znae-che-nie-sme-slaboto-zveno-v-aliansa-che-tuk-ataki-kato-mosta-mogat-da-minat
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16.10. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/iran-reportedly-set-to-ship-ballistic-

missiles-to-russia-for-use-in-ukraine/. 

За словами автора, Україна надала докази того, що безпілотники іранського 

виробництва використовувалися росією для ударів по країні і представники оборони 

США також публічно підтвердили використання росією іранських безпілотників. У 

відповідь, на повідомлення про те, що регіональний конкурент Ізраїлю надає зброю 

москві, міністр у справах діаспори Ізраїлю Н. Шай закликав уряд надати Києву 

військову допомогу. 

*** 

Perlínová, Dominika. Rusko našlo důležitého spojence. Írán připravuje dodávky raket 

s dostřelem až 700 km [росія знайшла важливого союзника. Іран готує поставки ракет з 

дальністю до 700 км] / D. Perlínová // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 18.10. – Режим доступу 

: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rusko-zbrane-

iran/r~21fcc6d84e1e11edbe29ac1f6b220ee8/. 

За словами автора, російським військам вдається поповнювати свій арсенал 

зброєю з Ірану і через це українці звертаються по допомогу до Ізраїлю, який має 

ефективну систему захисту від ракетних атак із сусідніх мусульманських країн. 

Закулісники свідчать, що в Києві вже ведеться співпраця з ізраїльськими експертами, 

які передають українцям інформацію про іранські безпілотники. Однак, за словами 

чеського політолога Й. Крауса, ситуація для Ізраїлю складна і він не може уявити собі 

більш значної участі тому, що в Ізраїлю «історично склалися добрі відносини з 

росією. Понад два мільйони його жителів – російськомовні. 

*** 

First six German Marder tanks arrive in Greece in swap deal [Перші шість 

німецьких танків Marder прибули до Греції в рамках обмінної угоди] // eKathimerini. – 

Αθήνα, 2022. – 18.10. – Режим доступу : https://www.ekathimerini.com/news/1195910/first-

six-german-marder-tanks-arrive-in-greece-in-swap-deal/. 

Німеччина поставила Греції перші 6 бойових броньованих машин Marder в 

рамках угоди про обмін між двома країнами для допомоги Україні. Відповідно до 

угоди, оприлюдненої канцлером Німеччини О. Шольцем 31 травня, Німеччина 

передасть Греції 40 БМП Marder, а Греція, у свою чергу, передасть Україні 40 своїх 

БМП-1 радянського виробництва. 14 танків мають прибути до Греції до 21 жовтня. 

*** 

Batı’nın Ukrayna’ya söz verdiği silahlar [Зброя, яку Захід обіцяє Україні] // Star. – 

Istanbul, 2022. – 18.10. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/politika/cumhurbaskanligi-sozcusu-ibrahim-kalin-devletin-tum-

imkanlari-seferber-edildi-haber-1743563/. 

Масовані ракетні удари росії по українських містах, в тому числі по столиці 

Києву, прискорили зусилля США та їхніх союзників надати Україні більшу військову 

підтримку. Міністерство оборони США) оголосило про поставку двох американських 

систем протиповітряної оборони, відомих як NASAMS. 

*** 

https://www.timesofisrael.com/iran-reportedly-set-to-ship-ballistic-missiles-to-russia-for-use-in-ukraine/
https://www.timesofisrael.com/iran-reportedly-set-to-ship-ballistic-missiles-to-russia-for-use-in-ukraine/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rusko-zbrane-iran/r~21fcc6d84e1e11edbe29ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rusko-zbrane-iran/r~21fcc6d84e1e11edbe29ac1f6b220ee8/
https://www.ekathimerini.com/news/1195910/first-six-german-marder-tanks-arrive-in-greece-in-swap-deal/
https://www.ekathimerini.com/news/1195910/first-six-german-marder-tanks-arrive-in-greece-in-swap-deal/
https://www.star.com.tr/politika/cumhurbaskanligi-sozcusu-ibrahim-kalin-devletin-tum-imkanlari-seferber-edildi-haber-1743563/
https://www.star.com.tr/politika/cumhurbaskanligi-sozcusu-ibrahim-kalin-devletin-tum-imkanlari-seferber-edildi-haber-1743563/
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Kirshner, Sheldon. Israel Should Sell Ukraine Defensive Weapons [Ізраїль має 

продати Україні оборонну зброю] / S. Kirshner // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 

18.10. – Режим доступу : https://blogs.timesofisrael.com/israel-should-sell-ukraine-defensive-

weapons/. 

За словами автора, ізраїльський міністр у справах діаспори Н. Шай виступив за 

відправку ізраїльської військової допомоги Україні, чим, ймовірно, збентежив 

ізраїльський уряд. Н. Шай був першим ізраїльським міністром, який публічно 

сформулював цю нестандартну точку зору і, хоча деякі з його колег можуть поділяти 

його думку, проте вони зберігають непохитне мовчання на знак поваги до 

стратегічної потреби Ізраїлю підтримувати стабільні відносини з росією. Згідно з 

повідомленнями, МЗС Ізраїлю дистанціювалося від коментарів міністра, але, 

стверджує автор, українці заслуговують на ефективну систему протиповітряної 

оборони, щоб мінімізувати жертви та матеріальний збиток. 

*** 

Costa diz que Governo português cedeu helicópteros Kamov com «muito orgulho» [А. 

Кошта каже, що португальський уряд передав гелікоптери «Камов» з «великою 

гордістю»] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 19.10. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/costa-diz-que-governo-

portugues-cedeu-helicopteros-kamov-com-muito-orgulho?ref=Pesquisa_Destaques. 

Під час підготовчих парламентських дебатів до наступної Європейської ради, 

що відбулися в Брюсселі, засновник правої політичної партії «Chega» Андре Вентура 

запитав прем’єр-міністра Португалії Антоніу Кошту про 6 гелікоптерів «Камов», які 

уряд відправить в Україну. А. Вентура запитав прем’єра, чи він «з полегшенням 

віддає ці 6 «Камов», враховуючи, що вони «ніколи не працювали» в Португалії, а 

потім запитав, чому вони раптом будуть працювати в Україні. А. Кошта відповів, що 

уряд «з великою гордістю» передав Україні 6 гелікоптерів «Камов» після «виразного 

запиту» Києва, запевнивши, що Португалія продовжить надавати військові засоби, 

щоб країна «могла захистити себе». 

*** 

Serfaty, Sara. Gantz, Netanyahu both reiterate Israel’s unwillingness to sell weapons 

to Ukraine [І Ґанц і Нетаньяху повторюють небажання Ізраїлю продавати зброю 

Україні] / S. Serfaty // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 19.10. – Режим доступу : 

https://www.timesofisrael.com/gantz-netanyahu-both-reiterate-israels-unwillingness-to-sell-

weapons-to-ukraine/. 

За словами автора, міністр оборони Б. Ґанц та прем’єр-міністр Б. Нетаньяху в 

рідкісному вияві єдності між діячами коаліції та опозиції висловили небажання 

змінювати політику Ізраїлю щодо відмови від надсилання оборонного обладнання 

Україні. Б. Ґанц сказав, що Ізраїль раніше не продавав зброю Україні і не буде, 

зазначивши натомість, що Ізраїль надає Україні гуманітарну допомогу і пообіцяв 

продовжувати такі поставки. 

*** 

Moscovo critica Portugal por envio de helicópteros Kamov para a Ucrânia [москва 

критикує Португалію за відправку в Україну гелікоптерів «Камов»] // Correio da 

Manhã. – Lisboa, 2022. – 20.10. – Режим доступу : 

https://blogs.timesofisrael.com/israel-should-sell-ukraine-defensive-weapons/
https://blogs.timesofisrael.com/israel-should-sell-ukraine-defensive-weapons/
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/costa-diz-que-governo-portugues-cedeu-helicopteros-kamov-com-muito-orgulho?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/costa-diz-que-governo-portugues-cedeu-helicopteros-kamov-com-muito-orgulho?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.timesofisrael.com/gantz-netanyahu-both-reiterate-israels-unwillingness-to-sell-weapons-to-ukraine/
https://www.timesofisrael.com/gantz-netanyahu-both-reiterate-israels-unwillingness-to-sell-weapons-to-ukraine/
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https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/moscovo-critica-portugal-por-envio-de-helicopteros-

de-origem-russa. 

Португалія відправить в Україну 6 транспортних гелікоптерів Ка-32 

російського виробництва, які через санкції проти росії не мають ліцензії на 

експлуатацію. москва розкритикувала рішення португальського уряду відправити в 

Україну 6 протипожежних гелікоптерів російського походження, назвавши це 

«порушенням своїх контрактних зобов’язань».  

*** 

Governo desconhece críticas de Moscovo e mantém entrega dos Kamov a Kiev [Уряд 

ігнорує критику з боку москви і готує поставки «Камов» до Києва] // Correio da Manhã. 

– Lisboa, 2022. – 20.10. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-

cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/governo-desconhece-criticas-de-moscovo-e-mantem-

entrega-dos-kamov-a-kiev. 

Міністерка оборони Португалії Гелена Каррейрас заявила, що Португалія 

передасть Україні 6 транспортних гелікоптерів Ка-32А11ВС. Вона підкреслила, що 

гелікоптери будуть «надзвичайно корисними для України і наші українські колеги 

були дуже вдячні за надану допомогу». Міністерка зазначила, що не знала про 

критику московського режиму щодо наміру португальського уряду відправити в 

Україну 6 гелікоптерів «Камов» і додала, що це рішення про підтримку Києва 

залишається в силі.  

*** 

725 млн дол. військової допомоги від США: ракети для HIMARS, артснаряди та 

стрілецька зброя // Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 20.10. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/swa/113398.html. 

Президент США Джо Байден надав дозвіл на чергове вилучення обладнання з 

запасів Міністерства оборони США для України. Щоб задовольнити нові потреби 

України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми 

союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові засоби. 

*** 

Galarza, Gabriela. España, a la cola de los países occidentales en el envío de armas a 

Ucrania [Іспанія поступається країнам Заходу в надсиланні зброї в Україну] / G. Galarza 

// El Mundo. – Madrid, 2022. – 23.10. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/10/23/63551586fc6c839f728b45cf.html. 

Іспанія є однією з країн, яка найменше бере участь у відправці зброї та 

військової техніки в Україну з початку війни. За вісім місяців конфлікту внесок 

Іспанії склав 56 млн євро військової допомоги, що ставить її на 20 місце серед країн 

Європи за кількістю допомоги і, згідно з доповіддю Кільського інституту, попереджає 

про непрозорість іспанського уряду. 

*** 

Ericson, Adrian. Rapport klar om militärt stöd till Ukraina [Готовий звіт про 

військову підтримку України] / A. Ericson // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 25.10. – 

Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-

direkt?pinnedEntry=978145. 

https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/moscovo-critica-portugal-por-envio-de-helicopteros-de-origem-russa
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/moscovo-critica-portugal-por-envio-de-helicopteros-de-origem-russa
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/governo-desconhece-criticas-de-moscovo-e-mantem-entrega-dos-kamov-a-kiev
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/governo-desconhece-criticas-de-moscovo-e-mantem-entrega-dos-kamov-a-kiev
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/governo-desconhece-criticas-de-moscovo-e-mantem-entrega-dos-kamov-a-kiev
https://www.ukrslovo.net/swa/113398.html
https://www.elmundo.es/espana/2022/10/23/63551586fc6c839f728b45cf.html
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=978145
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=978145
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Міністр оборони Швеції П. Йонсон заявив, що Збройні сили Швеції та 

Управління матеріальних засобів оборони представили уряду звіти про те, без яких 

військових матеріалів Швеція може обійтися, а натомість направити їх в Україну. 

Повідомляється, що П. Йонсон розмовляв з міністром оборони України О. 

Резніковим, який запросив його до Києва. На першому місці у списку бажань України 

– артилерійська система Archer. 

*** 

Зехирова, Златина. Задават се още тежки сблъсъци: за тематичните коалиции в 

новия парламент [Очікуються запеклі зіткнення: за тематичні коаліції в новому 

парламенті] / З. Зехирова // Дневник. – София, 2022. – 25.10. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/politika/2022/10/25/4406709_zadavat_se_oshte_tejki_sblusuci_za_te

matichnite/. 

Першим випробуванням політичної більшості парламенту Болгарії планується 

голосування щодо надання військової допомоги Україні та щодо запрошення 

Президента України Володимира Зеленського звернутися до парламенту. 

Голосування має намітити можливу «євроатлантичну коаліцію», проголошену 

колишнім прем’єр-міністром Бойком Борисовим за участю його політичної партії 

ГЕРБ, «Демократичної Болгарії», «Ми продовжуємо зміни» та «Рух за права і 

свободи». Незважаючи на чітко заявлену позицію формувань з цього питання, 

напруженість може походити від того, хто є ініціатором пропозиції. Депутатська 

група «Демократичної Болгарії» задовольнила її попереднє прохання і першого ж 

робочого дня Національних зборів представила проєкт рішення про відправку зброї 

до Києва. Спочатку ГЕРБ пропонувала спільний проєкт рішення, але після того як 

«Демократична Болгарія» відкинула цю ідею, партія Б. Борисова представила власний 

проєкт рішення. 

*** 

Jones, Gavin. Italy’s Meloni pledges arms for Ukraine [Прем’єрка Італії Мелоні 

обіцяє Україні зброю] / G. Jones // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 27.10. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/italy’s-meloni-pledges-arms-for-ukraine-berlusconi-

toes-line. 

Прем’єрка Італії Д. Мелоні заявила, що єдиний спосіб прискорити мирну угоду 

між росією та Україною – це допомогти Києву захистити себе. Вона неодноразово 

заявляла про підтримку України. На думку Д. Мелоні, хоча поставки Італії Україні 

зброї не мають вирішального значення для закінчення війни, вони життєво важливі 

для Італії, щоб зберегти свій міжнародний авторитет. 

*** 

Bal, Ayşe Betül. Turkish drone maker Baykar ‘to counter kamikaze threat in Ukraine’ 

[Турецький виробник безпілотників Baykar «протистоїть загрозі безпілотникам-

камікадзе в Україні»] / A. B. Bal // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 30.10. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/business/defense/turkish-drone-maker-baykar-to-counter-

kamikaze-threat-in-ukraine. 

Генеральний директор компанії Baykar Defence Х. Байрактар під час 

оборонного ярмарку в Стамбулі повідомив, що турецькі безпілотники Bayraktar TB2 

та Akinci планують обладнати ракетами SUNGUR класу «повітря–повітря». У 

https://www.dnevnik.bg/politika/2022/10/25/4406709_zadavat_se_oshte_tejki_sblusuci_za_tematichnite/
https://www.dnevnik.bg/politika/2022/10/25/4406709_zadavat_se_oshte_tejki_sblusuci_za_tematichnite/
https://japantoday.com/category/world/italy's-meloni-pledges-arms-for-ukraine-berlusconi-toes-line
https://japantoday.com/category/world/italy's-meloni-pledges-arms-for-ukraine-berlusconi-toes-line
https://www.dailysabah.com/business/defense/turkish-drone-maker-baykar-to-counter-kamikaze-threat-in-ukraine
https://www.dailysabah.com/business/defense/turkish-drone-maker-baykar-to-counter-kamikaze-threat-in-ukraine
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компанії Baykar сподіваються, що таке рішення допоможе збивати безпілотники 

противника. Х. Байрактар сказав, що його компанія сподівається зміцнити співпрацю 

з Києвом, включаючи запуск виробництва в Україні протягом року. Завод 

вироблятиме безпілотний літальний апарат Baykar з реактивним двигуном Kızılelma 

(«Червоне яблуко»), який незабаром буде запущений у виробництво. 

*** 

Moore, Mark. Biden got testy in call when Zelensky asked for more military aid: 

report [Д. Байден роздратувався під час дзвінка, коли В. Зеленський попросив 

додаткової військової допомоги: звіт] / М. Moore // New York Post. – New York, 2022. – 

31.10. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/10/31/biden-lost-his-temper-with-zelensky-

over-more-aid-report/. 

Після вторгнення росії в Україну США надали Україні близько 20 млрд дол. 

допомоги. В. Зеленський спілкуючись з Д. Байденом по телефону 31.10. наполягав на 

наданні додаткової допомоги, але Д. Байден нагадав В. Зеленському про щедрість 

американського народу, підкресливши, що його адміністрація та збройні сили США 

роблять все можливе, щоб допомогти Україні. 

МІТИНГИ ТА АКЦІЇ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ  

«Állítsák meg putyint!» – Ukránok tüntettek a budapesti orosz nagykövetségnél 

[«Стоп путін!» – українці протестували біля посольства росії у Будапешті] // Nepszava. – 

Budapest, 2022. – 11.10. – Режим доступу : https://nepszava.hu/3172016_budapest-orosz-

nagykovetseg-haboru-tuntetes-ukrajna. 

Українці знову протестували біля посольства росії у Будапешті після того, як 

російські війська обстріляли Україну ракетами, внаслідок чого загинули щонайменше 

19 людей та ще 105 отримали поранення. Захід був організований Українською 

асоціацією «Єдність» 10 жовтня. Згідно з опублікованими кадрами, протестувальники 

розгорнули величезний український прапор та скандували «Слава Україні!», «Слава 

нації!», «Смерть ворогам!». 

*** 

‘Todos somos Ucrania’, la marcha solidaria celebrada en València [У Валенсії 

відбувся марш солідарності «Ми всі – Україна»] // ABC. – Madrid, 2022. – 16.10. – Режим 

доступу : https://www.abc.es/sociedad/ucrania-marcha-solidaria-celebrada-valencia-

20221016151806-vi.html. 

Почесний консул України у Валенсійській громаді Пабло Хіль розповів про 

марш солідарності «Ми всі – Україна», організований Об’єднанням українців у 

Валенсійській громаді. Цей захід відбувся на підтримку українського народу, який 

переживає наслідки російського вторгнення з лютого цього року. 

*** 

Ucranianos muestran su apoyo al ejército de su país y piden el fin de la invasión rusa 

[Українці висловлюють підтримку армії своєї країни та закликають припинити 

російське вторгнення] // ABC. – Madrid, 2022. – 16.10. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/sociedad/ucranianos-muestran-apoyo-ejercito-pais-piden-invasion-

20221016171806-vi.html. 

https://nypost.com/2022/10/31/biden-lost-his-temper-with-zelensky-over-more-aid-report/
https://nypost.com/2022/10/31/biden-lost-his-temper-with-zelensky-over-more-aid-report/
https://nepszava.hu/3172016_budapest-orosz-nagykovetseg-haboru-tuntetes-ukrajna
https://nepszava.hu/3172016_budapest-orosz-nagykovetseg-haboru-tuntetes-ukrajna
https://www.abc.es/sociedad/ucrania-marcha-solidaria-celebrada-valencia-20221016151806-vi.html
https://www.abc.es/sociedad/ucrania-marcha-solidaria-celebrada-valencia-20221016151806-vi.html
https://www.abc.es/sociedad/ucranianos-muestran-apoyo-ejercito-pais-piden-invasion-20221016171806-vi.html
https://www.abc.es/sociedad/ucranianos-muestran-apoyo-ejercito-pais-piden-invasion-20221016171806-vi.html
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Українська громада, яка проживає в Іспанії, зібралася на площі Кальяо в 

Мадриді, щоб засвідчити свою солідарність і повагу до воїнів, які борються за 

визволення України, а також попросити Європу про «солідарність», щоб покласти 

край вторгненню та «жорстоким» російським нападам. 

*** 

Ucranianos e iranianos protestam contra fornecimento de armas pelo Irão à Rússia 

[Українці та іранці протестують проти постачання зброї Іраном росії] // Correio da 

Manhã. – Lisboa, 2022. – 18.10. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/ucranianos-e-iranianos-protestam-contra-

fornecimento-de-armas-pelo-irao-a-russia?ref=Pesquisa_Destaques. 

Близько півсотні українців та іранців зібралися перед посольством Ірану в 

Лісабоні, щоб протестувати проти постачання Іраном зброї російському режиму. 

«Слава Україні», «Іранські безпілотники вбивають Україну», «путін-терорист» – ось 

деякі з гасел, які можна прочитати на різних плакатах, які тримали громадяни 

України та іранці на цій спільній акції протесту. 

*** 

Czechs hold rally [Чехи проводять мітинг] // The News. – Islamabad, 2022. – 31.10. – 

Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/1005154-czechs-hold-rally. 

Тисячі людей вийшли на мітинг в історичному центрі Праги 30.10 на підтримку 

України, яка бореться з російським вторгненням. Акція «Чехія проти страху», що 

проходила під прапорами Чехії, України, ЄС і НАТО, зібрала учасників з обох країн 

на знаменитій Вацлавській площі.  

ПЕРЕГОВОРНИЙ ПРОЦЕС  

Turkish diplomacy enjoying ‘most successful’ period: Erdoğan [Турецька 

дипломатія переживає «найуспішніший» період: Ердоган] // Daily Sabah. – Istanbul, 

2022. – 02.10. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkish-

diplomacy-enjoying-most-successful-period-erdogan. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган у зверненні до парламенту з нагоди 

відкриття нового законодавчого року заявив, що Туреччина є однією з найактивніших 

країн, які працюють над забезпеченням постійного припинення вогню між Україною 

та росією. За його словами, нещодавній обмін полоненими між росією та Україною з 

ініціативи Анкари підняв турецьку дипломатію на «набагато вищий щабель» Тонко 

збалансований акт президентом взяття на себе ролі посередника, зберігаючи 

відкритими канали зв’язку з обома воюючими сторонами, дає проблиск надії на 

дипломатичні зусилля щодо пошуку рішення та досягнення миру в російсько-

українській війні. 

*** 

‘Ukraine, russia have moved away from diplomacy, peace process’ [«Україна та росія 

відійшли від дипломатії, мирного процесу»] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 11.10. – 

Режим доступу : https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/ukraine-russia-have-moved-

away-from-diplomacy-peace-process. 

Міністр закордонних справ Туреччини М. Чавушоглу заявив, що Україна та 

росія останнім часом відійшли від дипломатії та мирного процесу. Турецький міністр 

https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/ucranianos-e-iranianos-protestam-contra-fornecimento-de-armas-pelo-irao-a-russia?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/ucranianos-e-iranianos-protestam-contra-fornecimento-de-armas-pelo-irao-a-russia?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.thenews.com.pk/print/1005154-czechs-hold-rally
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkish-diplomacy-enjoying-most-successful-period-erdogan
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkish-diplomacy-enjoying-most-successful-period-erdogan
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/ukraine-russia-have-moved-away-from-diplomacy-peace-process
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/ukraine-russia-have-moved-away-from-diplomacy-peace-process
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закликав до «справедливого миру» на засадах територіальної цілісності України. 

Туреччина відкинула анексію росією чотирьох українських областей як «серйозне 

порушення» міжнародного права та закликала до переговорів, щоб покласти край 

російсько-українській війні. 

*** 

Zelenski: Nema pregovora s putinom, on nema budućnost [Зеленський: З путіним 

переговорів небуде, він не має майбутнього] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 12.10. – 

Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/778622/zelenski-nema-pregovora-s-putinom-

on-nema-buducnost. 

Президент України В. Зеленський підтвердив, що не має наміру вести 

переговори з президентом росії в. путіним. В. Зеленський не виключив можливості 

переговорів і росією, якщо в. путін перестане бути президентом цієї країни. 

В. Зеленський зазначив, що можливі переговори з іншим президентом росії, який 

поважатиме Статут ООН та основні засади гуманності та територіальної цілісності 

України. 

*** 

Ukrajina: Pregovori s Rusijom su isključeni zbog tri razloga [Україна: переговори з 

росією виключені з трьох причин] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 18.10. – Режим 

доступу : https://www.vecernji.hr/vijesti/ukrajina-pregovori-s-rusijom-su-iskljuceni-zbog-tri-

razloga-1618305. 

Радник голови Офісу Президента України М. Подоляк заявив, що процес 

переговорів і живої зустрічі президентів України і росії наразі не має сенсу. Він 

окреслив три причини, чому переговори на цьому етапі будуть безглуздими, 

починаючи з того, що росія намагатиметься зберегти та легітимізувати свої 

територіальні здобутки. Збереження статус-кво лише дасть москві простір для 

продовження своїх атак на нових лініях конфлікту. За словами М. Подоляка, 

переговори будуть можливими лише тоді, коли російська армія вийде з території 

України і тоді можна буде обговорювати суму компенсації. 

*** 

Türkiye ready to contribute to end russia-Ukraine war: Erdoğan [Туреччина готова 

зробити свій внесок у припинення російсько-української війни: Ердоган] // Daily Sabah. 

– Istanbul, 2022. – 19.10. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-ready-to-contribute-to-end-russia-

ukraine-war-erdogan. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган у телефоній розмові сказав своєму 

українському колезі В. Зеленському, що Туреччина готова зробити свій внесок у 

припинення російсько-української війни шляхом переговорів з баченням 

дипломатичного рішення. Туреччина є однією з найактивніших країн, які працюють 

над забезпеченням припинення вогню між Україною та росією. 

ПІДТРИМКА РОСІЇ  

Србија не уводи санкције Русији [Сербія не вводить санкцій проти росії] // 

Политика. – Belgrad, 2022. – 01.10. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/519280/vucic-kosovo. 

https://avaz.ba/globus/svijet/778622/zelenski-nema-pregovora-s-putinom-on-nema-buducnost
https://avaz.ba/globus/svijet/778622/zelenski-nema-pregovora-s-putinom-on-nema-buducnost
https://www.vecernji.hr/vijesti/ukrajina-pregovori-s-rusijom-su-iskljuceni-zbog-tri-razloga-1618305
https://www.vecernji.hr/vijesti/ukrajina-pregovori-s-rusijom-su-iskljuceni-zbog-tri-razloga-1618305
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-ready-to-contribute-to-end-russia-ukraine-war-erdogan
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-ready-to-contribute-to-end-russia-ukraine-war-erdogan
https://www.politika.rs/scc/clanak/519280/vucic-kosovo
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Президент Сербії А. Вучич заявив, що Сербія не накладає санкції на росію, 

тому що «вона бореться за свою політику, де тільки може, і політика країни 

визначається висновком Ради національної безпеки». А. Вучич сказав, що після того 

як росія анексувала українські території постає питання про те, які наслідки матиме 

така ситуація для Сербії і вони можуть бути складними. Він зазначив, що в Сербії 

80 % людей підтримують росію і лише 20 % – Україну. 

*** 

Denuncian a TotalEnergies en Francia por complicidad en crímenes de guerra en 

Ucrania [TotalEnergies засудили у Франції за причетність до військових злочинів в 

Україні] // El Mundo. – Madrid, 2022. – 14.10. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/economia/empresas/2022/10/14/6348fe1721efa09c3d8b45b4.html. 

Правозахисна група подала в Парижі скаргу на французьку нафтову компанію 

TotalEnergies за співучасть у військових злочинах, звинувачуючи її у продовженні 

розробки родовищ у росії та дозволі на виробництво палива, яке зрештою 

використовуватиметься російськими літаками, що беруть участь у війні в Україні. 

Скарга була подана асоціацією Darwin Climax Coalition, яка займається захистом прав 

людини та населенням, постраждалим від промислового руйнування, до Національної 

антитерористичної прокуратури, яка займається військовими злочинами. У відповідь 

французький енергетичний гігант назвав звинувачення «скандальними», 

«наклепницькими» та «необґрунтованими». 

*** 

Khelghat-Doost, Hamoon. Is China really helping russia in war against Ukraine? [Чи 

справді Китай допомагає росії у війні проти України?] / H. Khelghat-Doost // Daily Sabah. 

– Istanbul, 2022. – 15.10. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/is-

china-really-helping-russia-in-war-against-ukraine. 

Доцент політології стамбульського Університету Ускюдар Х. Хелгхат-Дост в 

статті пише, що Китай твердо переконаний, що війна в Україні має регіональний 

характер і може бути вирішена шляхом діалогу між сторонами. Приймаючи цю 

стратегію, Китай намагається уникнути зіткнень та конкуренції між США та росією, 

які можуть завадити його економічному відновленню в епоху після COVID-19. Цей 

наратив супроводжувався практичними діями китайської влади та ЗМІ щодо 

дистанціювання від підтримки росії. На думку автора статті, прагматизм залишиться 

головною визначальною віссю зовнішньої політики Китаю. Це означає, що Китай, як і 

раніше, надає великого значення своїм торговельно-економічним відносинам з 

Європою та США для підтримки поточної ситуації у міжнародній системі. Автор 

підкреслює, що Китай не втрачає можливості купувати дешеву нафту там, де цього 

вимагають його інтереси. 

*** 

Magyarország egyedüliként nem szavazta meg és nem is vesz részt az ukrán hadsereg 

katonáinak szóló uniós kiképzési programban [Угорщина єдина, хто не голосував і не бере 

участі у програмі ЄС з навчання солдатів української армії] // Nepszava. – Budapest, 

2022. – 17.10. – Режим доступу : https://nepszava.hu/3172745_szijjarto-peter-beke-ukrajna-

oroszorszag-megszallas-haboru-kikepzes. 

https://www.elmundo.es/economia/empresas/2022/10/14/6348fe1721efa09c3d8b45b4.html
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/is-china-really-helping-russia-in-war-against-ukraine
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/is-china-really-helping-russia-in-war-against-ukraine
https://nepszava.hu/3172745_szijjarto-peter-beke-ukrajna-oroszorszag-megszallas-haboru-kikepzes
https://nepszava.hu/3172745_szijjarto-peter-beke-ukrajna-oroszorszag-megszallas-haboru-kikepzes
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Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини П. Сіярто після 

засідання очільників міністерств закордонних справ Євросоюзу зазначив, що 

Угорщина не витрачатиме кошти на навчальну місію для захисників України й не 

розміщуватиме її учасників. Угорська сторона використала варіант конструктивного 

перебування – не перешкоджає запуску такої місії, але не бере в ній участь. За його 

словами, через тренувальну місію є ризик втягнення Європи у війну між Україною та 

рф. 

*** 

Bourcier, Nicolas. Mersin, le grand port turc transformé en plate-forme de commerce 

avec la Russie [Мерсін, великий турецький порт, перетворений на торговельний 

майданчик з росією] / N. Bourcier // Le Monde. – Paris, 2022. – 18.10. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/18/mersin-le-grand-port-turc-

transforme-en-plate-forme-de-commerce-avec-la-russie_6146236_3210.html. 

Єдина країна-член НАТО, яка не застосовує санкцій проти росії, Туреччина 

зафіксувала зростання торгівлі з москвою на 42 % за шість місяців. Маючи 300 тис. 

євро чистого прибутку для власника кожного вивантаженого вантажу, порт Мерсін 

має жорстку конкуренцію, особливо в цей період високого міжнародноого 

напруження, коли Туреччина грає небезпечну роль у балансі між росією та 

союзниками України, відмовляючись застосовувати санкції проти москви, 

домовляючись про нові комерційні угоди. 

*** 

Milanović: Ne podržavam ideju da se u Hrvatskoj obučavaju ukrajinski vojnici 

[Миланович: Я не підтримую ідею про те, щоб українські військові проходили 

навчання у Хорватії] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 19.10. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/region/hrvatska/780073/milanovic-ne-podrzavam-ideju-da-se-u-hrvatskoj-

obucavaju-ukrajinski-vojnici. 

Президент Хорватії З. Миланович, відомий симпатіями до рф, заявив, що 

виступає проти навчання українських військових на території Хорватії і блокуватиме 

такі рішення. Він зазначив, що не підтримуватиме цю ідею, тому що не підтримує 

участь Хорватії у цій війні. 

*** 

Христова, Анна. БСП отказа изтребители и оръжие за Украйна и поиска 

изслушване на БНБ за еврото [БСП відмовилася від винищувачів і зброї для України 

та вимагає слухання БНБ щодо євро] / А. Христова // Дневник. – София, 2022. – 19.10. – 

Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/politika/2022/10/19/4404627_poredniiat_nov_parlament_ochakvane_

za_kratuk_mandat_i/. 

В Болгарії розпочали роботу новообрані Національні збори. Вони знову дуже 

роздроблені і для прийняття більшості управлінських рішень буде потрібно 

щонайменше три парламентські групи. Лідерка Болгарської соціалістичної партії К. 

Нінова заявила, що проголосує проти прохання президента та Кабінету міністрів 

щодо постачання зброї в Україну. Вона зазначила, що партія засуджує агресію росії в 

Україні, також допомогла українським біженцям, але «надання зброї втягне Болгарію 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/18/mersin-le-grand-port-turc-transforme-en-plate-forme-de-commerce-avec-la-russie_6146236_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/18/mersin-le-grand-port-turc-transforme-en-plate-forme-de-commerce-avec-la-russie_6146236_3210.html
https://avaz.ba/region/hrvatska/780073/milanovic-ne-podrzavam-ideju-da-se-u-hrvatskoj-obucavaju-ukrajinski-vojnici
https://avaz.ba/region/hrvatska/780073/milanovic-ne-podrzavam-ideju-da-se-u-hrvatskoj-obucavaju-ukrajinski-vojnici
https://www.dnevnik.bg/politika/2022/10/19/4404627_poredniiat_nov_parlament_ochakvane_za_kratuk_mandat_i/
https://www.dnevnik.bg/politika/2022/10/19/4404627_poredniiat_nov_parlament_ochakvane_za_kratuk_mandat_i/
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у війну», наголосивши, що рішення проблеми в дипломатії – припинення бойових дій, 

переговорів та миру. 

*** 

Österreichischer Rotax-Motor in russischer Kampfdrohne entdeckt [У російського 

бойового безпілотника виявили австрійський двигун Rotax] // Die Рresse. – Vene, 2022. – 

21.10. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6205774/oesterreichischer-rotax-motor-

in-russischer-kampfdrohne-entdeckt?from=rss. 

росія все активніше використовує бойові безпілотники у своїй загарбницькій 

війні в Україні. США та ЄС звинувачують Іран у їх постачанні до росії. Заступник 

російського представника в ООН Д. Полянський заявив в Раді Безпеки ООН, що 

безпілотники були виготовлені в росії. Однак є численні ознаки того, що це сталося 

принаймні під керівництвом Ірану. Журналісти отримали доступ до іранського 

безпілотника, який нещодавно витягли з Чорного моря українські військові майже 

неушкодженого. Йдеться про модель Mohajer-6, яка масово виробляється Іраном з 

2018 р. Також на знімках видно напис «Rotax» на двигуні дрона. Це модель, яка 

виробляється на заводі Rotax у Гунскірхені, Верхня Австрія. Двигуни Rotax вже були 

виявлені та задокументовані в розбитих іранських безпілотниках. Заводи Rotax були 

продані канадській Bombardier Group у 1970 р. та належали виробнику автомобілів і 

двигунів BRP Rotax, який був виділений з групи з 2003 р. 

*** 

Linge, Mary Kay. Iran boasts of arms sales, but denies it supplied Russia’s kamikaze 

drones [Іран хвалиться продажами зброї, але заперечує, що постачав росії безпілотники-

камікадзе] / M. K. Linge // New York Post. – New York, 2022. – 22.10. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/10/22/iran-touts-arms-sales-but-denies-supplying-russias-kamikaze-

drones/. 

Президент Ірану похвалився міжнародними продажами зброї, але Міністерство 

закордонних справ Ірану назвало «неправдивими та безпідставними» численні 

повідомлення про те, що Іран продав росії 1000 безпілотники-камікадзе для 

використання в її нищівних атаках на українських цивільних та інфраструктуру. 

Речник МЗС заявив, що Іран рішуче відкидає та засуджує заклик ООН до 

розслідування продажу дронів Францією, Німеччиною та Великобританією. 

*** 

İran iddiaları yalanladı: Savaş öncesinde silah sattık [Іран заперечує звинувачення: 

ми продавали зброю до війни] // Star. – Istanbul, 2022. – 25.10. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/iran-iddialari-yalanladi-savas-oncesinde-silah-sattik-haber-

1745013/. 

Міністр закордонних справ Ірану А. Абдоллахіян заявив, що вони раніше 

продавали зброю росії, але не постачали зброю в цю країну під час російсько-

української війн. Він заявив, що Іран проти війни в Україні з принципової точки зору 

і додав, що готовий провести спільну нараду з Україною за участю військових 

експертів для розслідування звинувачень. 

*** 

https://www.diepresse.com/6205774/oesterreichischer-rotax-motor-in-russischer-kampfdrohne-entdeckt?from=rss
https://www.diepresse.com/6205774/oesterreichischer-rotax-motor-in-russischer-kampfdrohne-entdeckt?from=rss
https://nypost.com/2022/10/22/iran-touts-arms-sales-but-denies-supplying-russias-kamikaze-drones/
https://nypost.com/2022/10/22/iran-touts-arms-sales-but-denies-supplying-russias-kamikaze-drones/
https://www.star.com.tr/dunya/iran-iddialari-yalanladi-savas-oncesinde-silah-sattik-haber-1745013/
https://www.star.com.tr/dunya/iran-iddialari-yalanladi-savas-oncesinde-silah-sattik-haber-1745013/
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Saar, Indrek. Indrek Saar: Mart Helme on valinud poole ja see on Venemaa [Індрек 

Саар: Март Хельме обрав сторону і це росія] / I. Saar // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 

26.10. – Режим доступу : https://epl.delfi.ee/artikkel/120089270/indrek-saar-mart-helme-on-

valinud-poole-ja-see-on-venemaa. 

Віцеголова Естонської консервативної народної партії (EKRE) М. Хельме 

заявив, що його партія дотримується нейтральної позиції стосовно війни в Україні, 

він заявив, що «ми не за росію і не за Україну, ми за мир». За словами голови фракції 

Соціал-демократичної партії (SDE) Рійгікогу І. Саара, позиція М. Хельме полягає в 

тому, щоб за будь-яку ціну нав’язати Україні мир, що прямо суперечить інтересам 

України, оскільки означає, що анексовані території залишаються під контролем росії і 

дає путіну можливість заявити про свою перемогу у вигляді нових завойованих 

територій, зміцнити свої внутрішні позиції. На думку І. Саара, це дає кремлю час для 

підготовки до наступних агресій. 

*** 

Pincha, João Pedro. Médico bielorrusso relata tratamento de soldados russos: «Alguns 

vivos invejavam os que tinham morrido” [Білоруський лікар розповів про лікування 

російських військових: «Деякі живі заздрили тим, хто загинув»] / J. P. Pincha // Público. 

– Lisboa, 2022. – 26.10. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/10/26/mundo/noticia/medico-bielorrusso-relata-tratamento-

soldados-russos-vivos-invejavam-morrido-2025426. 

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтрв’ю CNN визнав, що його 

країна лікує російських солдатів, поранених у боях в Україні, але потім сказав, що 

загальна кількість не перевищує 160 або 170 чоловік. Проведене розслідування 

показало, що біля Мозиря, на кордоні між Білоруссю та Україною, було створено 

щонайменше два польових госпіталі для російських солдатів. Розслідування 

зосереджене в основному на свідченнях лікаря, який втік із Білорусі до Литви. Він 

працював у мозирській лікарні та розказав, що за кілька днів до вторгнення бачив, як 

місто було заповнене російською бронетехнікою та військовими. А 24 лютого, коли 

розпочався наступ, лікарям сказали звільнити 250 ліжок, відправити якомога більше 

пацієнтів додому та відкласти всі заплановані операції.  

*** 

González, Germán. Detenido un ucraniano por pintar el símbolo ‘Z’ a favor de la 

invasión rusa y esvásticas en la Catedral y la Generalitat [Українця заарештували за 

малювання символу «Z» та свастики на Кафедральному соборі та Женералітаті на 

підтримку російського вторгнення] / G. González // El Mundo. – Madrid, 2022. – 29.10. – 

Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/cataluna/2022/10/29/635d06e5e4d4d88f628b4594.html. 

Загадка графіті, які в останні місяці з’явилися в центрі Барселони на підтримку 

російського вторгнення в Україну, може бути розкрита. Поліція Барселони 

заарештувала жителя Донбасу, українського регіону, який наразі окупований росією, 

за малювання символу «Z», свастики та погрозливих текстів російською мовою на 

історичних будівлях міста. 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120089270/indrek-saar-mart-helme-on-valinud-poole-ja-see-on-venemaa
https://epl.delfi.ee/artikkel/120089270/indrek-saar-mart-helme-on-valinud-poole-ja-see-on-venemaa
https://www.publico.pt/2022/10/26/mundo/noticia/medico-bielorrusso-relata-tratamento-soldados-russos-vivos-invejavam-morrido-2025426
https://www.publico.pt/2022/10/26/mundo/noticia/medico-bielorrusso-relata-tratamento-soldados-russos-vivos-invejavam-morrido-2025426
https://www.elmundo.es/cataluna/2022/10/29/635d06e5e4d4d88f628b4594.html
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ПОЛІТИКА ЩОДО БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ  

Csaknem 12 ezren érkeztek Ukrajnából szombaton [01.10 з України прибуло майже 

12 тисяч людей] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 02.10. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/10/csaknem-12-ezren-erkeztek-ukrajnabol-szombaton. 

В Головному управлінні Національної поліції Угорщини повідомили, що 

01.02.2022 р. через українсько-угорський кордон до Угорщини в’їхало 6212 осіб, а з 

тих, хто в’їхав через румуно-угорську ділянку, 5641 особа задекларувала, що прибули 

з України. Серед допущених поліцейські видали посвідки на тимчасове проживання 

224 особам, які дійсні 30 днів. Протягом цього періоду вони повинні відвідати офіс 

Національного генерального управління імміграції, який є компетентним за місцем їх 

проживання, щоб отримати остаточні документи.  

*** 

Wójcik, Katarzyna. Polskie uczelnie atrakcyjne dla zagranicznych studentów 

[Польські університети привабливі для іноземних студентів] / K. Wójcik // 

Rzeczpospolita. – Warszawa, 2022. – 02.10. – Режим доступу : https://www.rp.pl/prawo-dla-

ciebie/art37167051-polskie-uczelnie-atrakcyjne-dla-zagranicznych-studentow. 

Польська журналістка Катажина Войцік звертає увагу, що в цьому році у 

польських вишах навчатиметься рекордна кількість іноземців, переважно українців. В 

минулому навчальному році у польських університетах навчалося майже 86 тис. 

іноземців, більше половини з них приїхали з України (36 тис.). Цього року 

українських студентів стане більше, але на жаль, не всі українські студенти, які 

навчалися в минулому навчальному році, зможуть продовжити навчання, бо після 

початку війни багато хлопців виїхали на батьківщину. Варшавський університет у 

співпраці з Міжвузівським центром інформаційних технологій підготував 

загальнонаціональну платформу для Інтернет-рекрутингу кандидатів з України. 

Відповідно до закону про допомогу громадянам України у зв’язку з російсько-

українською війною, навчання польською мовою для українців, що втекли від війни, 

безкоштовне. 

*** 

Ibrus, Kadri. Venemaal ootab ainuüksi Luhamaa piiripunkti läbipääsu tuhatkond 

ukrainlast. Lageda taeva all tuleb seista päevi [У росії лише на прикордонному пункті 

Лухамаа чекає близько тисячі українців. Доводиться стояти під відкритим небом 

цілими днями] / K. Ibrus // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 03.10. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120076912/venemaal-ootab-ainuuksi-luhamaa-piiripunkti-

labipaasu-tuhatkond-ukrainlast-lageda-taeva-all-tuleb-seista-paevi. 

За словами автора, близько тисячі українських біженців від мобілізації в росії 

очікують на в’їзд до Естонії на пункті пропуску Лухамаа на російському боці. Людям 

доводиться стояти в черзі під відкритим небом цілими днями. Глава МВС Естонії 

заявив про готовність до напливу українських біженців і можливого незаконного 

перетину кордону. 

*** 

Tóth, Loretta. Orbán Viktor: Ez a kannibalizmus kezdete az Európai Unióban [Віктор 

Орбан: Це початок канібалізму в Євросоюзі] / L. Tóth // Magyar Nemzet. – Budapest, 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/10/csaknem-12-ezren-erkeztek-ukrajnabol-szombaton
https://www.rp.pl/prawo-dla-ciebie/art37167051-polskie-uczelnie-atrakcyjne-dla-zagranicznych-studentow
https://www.rp.pl/prawo-dla-ciebie/art37167051-polskie-uczelnie-atrakcyjne-dla-zagranicznych-studentow
https://epl.delfi.ee/artikkel/120076912/venemaal-ootab-ainuuksi-luhamaa-piiripunkti-labipaasu-tuhatkond-ukrainlast-lageda-taeva-all-tuleb-seista-paevi
https://epl.delfi.ee/artikkel/120076912/venemaal-ootab-ainuuksi-luhamaa-piiripunkti-labipaasu-tuhatkond-ukrainlast-lageda-taeva-all-tuleb-seista-paevi
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2022. – 03.10. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/10/orban-viktor-ez-

a-kannibalizmus-kezdete-az-europai-unioban. 

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на спільній пресконференції з 

канцлером Австрії К. Негаммером і президентом Сербії А. Вучичем в Замковому 

базарі (Várkert Bazaar) зазначив, що в результаті російсько-української війни з 

України прибуло понад мільйон біженців. Він також наголосив, що є події, які 

ускладнять ситуацію щодо біженців, зокрема не видно, щоб політика Брюсселя щодо 

заохочення міграції змінилася, перерозподіл квот знову і знову на порядку денному. 

Після угорсько-австро-сербського саміту К. Негаммер заявив, що незважаючи на те, 

що Австрія не має зовнішнього кордону з ЄС, майже 70 тис. заявок на притулок від 

вихідців з Індії, Пакистану, Бангладеш і Афганістану вже прийняті, а також країна 

пропонує прихисток 80 тис. біженцям з України. 

*** 

Ari Gross, Judan. Liberman proposes easy entry for great-grandchildren of Jews, in 

wake of Ukraine war [Ліберман пропонує легкий в’їзд для правнуків євреїв через війну в 

Україні] / J. Ari Gross // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 03.10. – Режим доступу : 

https://www.timesofisrael.com/liberman-proposes-easy-entry-for-great-grandchildren-of-

jews-in-wake-of-ukraine-war/. 

Міністр фінансів Ізраїлю і глава партії «Наш дім Ізраїль» А. Ліберман пропонує 

полегшити вимоги щодо в’їзду до Ізраїлю для жителів колишнього Радянського 

Союзу, у яких принаймні один єврейський прадід у світлі вторгнення росії в Україну, 

не змінюючи назавжди ізраїльський Закон про повернення. А. Ліберман вважжає, що 

така система забезпечить «основні умови існування» для представників цього 

«четвертого покоління» до кінця війни в Україні. 

*** 

ÖBB und Stadt Wien verlängern Freifahrt für ukrainische Geflüchtete [Австрійські 

федеральні залізниці та місто Відень продовжили безкоштовний проїзд для українських 

біженців] // Die Рresse. – Vene, 2022. – 04.10. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6198157/oebb-und-stadt-wien-verlaengern-freifahrt-fuer-

ukrainische-gefluechtete?from=rss. 

Біженці з України можуть продовжувати безкоштовно користуватися 

громадським транспортом в Австрії. Австрійські федеральні залізниці (ÖBB) 

продовжують відповідний захід до кінця жовтня. Таке рішення ухвалили за 

погодженням з Мінтрансом. На цей крок вирішила піти і міська влада Відня. Згідно з 

повідомленням, ÖBB видали близько 390 тис. квитків для поїздок біженців з України 

з початку війни. Одноразовий безкоштовний квиток отримають лише ті, хто 

приїжджає до Австрії вперше. 

*** 

FPÖ stemmt sich gegen neue Asyl-Quartiere in Niederösterreich [Австрійська партія 

свободи готується до відкриття нових притулків для біженців у Нижній Австрії] // Die 

Рresse. – Vene, 2022. – 07.10. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6199754/fpoe-

stemmt-sich-gegen-neue-asyl-quartiere-in-niederoesterreich?from=rss. 

Провінційний радник Г. Вальдхойсль виступив проти створення додаткових 

притулків для біженців у Нижній Австрії. Провінційна рада підрахувала після 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/10/orban-viktor-ez-a-kannibalizmus-kezdete-az-europai-unioban
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/10/orban-viktor-ez-a-kannibalizmus-kezdete-az-europai-unioban
https://www.timesofisrael.com/liberman-proposes-easy-entry-for-great-grandchildren-of-jews-in-wake-of-ukraine-war/
https://www.timesofisrael.com/liberman-proposes-easy-entry-for-great-grandchildren-of-jews-in-wake-of-ukraine-war/
https://www.diepresse.com/6198157/oebb-und-stadt-wien-verlaengern-freifahrt-fuer-ukrainische-gefluechtete?from=rss
https://www.diepresse.com/6198157/oebb-und-stadt-wien-verlaengern-freifahrt-fuer-ukrainische-gefluechtete?from=rss
https://www.diepresse.com/6199754/fpoe-stemmt-sich-gegen-neue-asyl-quartiere-in-niederoesterreich?from=rss
https://www.diepresse.com/6199754/fpoe-stemmt-sich-gegen-neue-asyl-quartiere-in-niederoesterreich?from=rss
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осіннього засідання свого офісу в Кірхберг-на-Векселі (район Нойнкірхен), що наразі 

в Нижній Австрії проживає 12 859 біженців, левову частку яких становлять 

переселенці з України.  

*** 

Cañizares, Rubén. Varsovia, exilio del Shakhtar y capital de refugiados: «Mami, ¿por 

qué nos bombardea Rusia?» [Варшава, притулок «Шахтаря» і столиця біженців: «Мамо, 

чому росія нас бомбить?»] / R. Cañizares // ABC. – Madrid, 2022. – 10.10. – Режим доступу 

: https://www.abc.es/deportes/futbol/varsovia-exilio-shakhtar-capital-refugiados-mami-

bombardea-20221010205146-nt.html. 

Журналісти ABC поїхали до Варшави, яка приймає українських біженців та 

домашні ігри донецького «Шахтаря». Наприкінці квітня кількість біженців у 

польській столиці досягла 300 тис. осіб. У перші тижні війни Варшаві вдалося 

прихистити українців у різних центрах для біженців, зведених на ходу в торгових 

центрах і на центральному вокзалі Варшави. Станом на травень, із припиненням боїв 

на окремих територіях України, почався рух повернення громадян України, а ті, хто 

не повернулися, завдяки допомозі громадських організацій залишили центри для 

біженців і залишилися на квартирах у Варшаві. В одних випадках на засадах оренди, а 

в інших – у спільному домі з польськими чи українськими родинами, які вже 

оселилися у Варшаві перед війною. Журналісти поспілкувалися з Павлом і 

Веронікою, віком 6 і 10 років, і їхньою мамою Яною. Жінка розповіла, що діти 

питають її, чому росія бомбить українців, адже українці хороші люди і вона іноді не 

знає, що їм відповісти. 

*** 

Fernández, José Luis. Los 3.000 niños de Ucrania refugiados en Torrevieja no estudian 

en español por la imposición del valenciano [3000 дітей-біженців з України в Торрев’єсі не 

навчаються іспанською мовою через нав’язування валенсійської мови] / J. L. Fernández 

// ABC. – Madrid, 2022. – 12.10. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/comunidad-

valenciana/3000-ninos-ucrania-refugiados-torrevieja-estudian-espanol-20221012192232-

vi.html. 

В Європейському парламенті дюжина асоціацій іспанських вчителів викрила 

«дискримінацію», від якої, на їхню думку, страждають тисячі сімей – понад 600 тис. 

студентів у Валенсійському співтоваристві – Каталонії, Країні Басків і Наваррі, 

відмовляючи їм у своїх правах, зокрема у праві на доступ до освіти рідною 

іспанською мовою. На платформі йшлося про те, що 3 тис. українських дітей-

біженців у Торрев’єсі «не можуть позбутися цього божевілля», і всі вони також 

навчаються валенсійською мовою, мовою, яка, очевидно, не надто їм потрібна і мало 

хто її розуміє. Фактично, згідно з дослідженнями, які періодично проводить 

Женералітат Валенсії, цей муніципалітет знаходиться на самому низу за рівнем 

використання та знання власне іспанської мови, надаючи перевагу валенсійському 

діалекту. 

*** 

Smellie, Sarah. Heartbreak and hope as 177 Ukrainians fleeing russian attacks arrive 

in Newfoundland [Горе та надія: 177 українців, які рятуються від російських атак, 

прибули до Ньюфаундленду] / S. Smellie // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 12.10. – 

https://www.abc.es/deportes/futbol/varsovia-exilio-shakhtar-capital-refugiados-mami-bombardea-20221010205146-nt.html
https://www.abc.es/deportes/futbol/varsovia-exilio-shakhtar-capital-refugiados-mami-bombardea-20221010205146-nt.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/3000-ninos-ucrania-refugiados-torrevieja-estudian-espanol-20221012192232-vi.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/3000-ninos-ucrania-refugiados-torrevieja-estudian-espanol-20221012192232-vi.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/3000-ninos-ucrania-refugiados-torrevieja-estudian-espanol-20221012192232-vi.html
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Режим доступу : https://www.thestar.com/news/canada/2022/10/11/heartbreak-and-hope-as-

177-ukrainians-fleeing-russian-attacks-arrive-in-newfoundland.html. 

У столиці канадської провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, місті Сейнт Джонс, 

приземлився чартерний рейс з українськими біженцями. Видання повідомляє, що 

літак прибув із Польщі, на його борту – 177 біженців з України. Усі витрати на 

переліт узяв на себе уряд провінції. В аеропорту біженців зустріли урядовці, люди, які 

хотіли підтримати українців, та перекладачі. Частина біженців отримала запрошення 

на роботу ще під час перебування в Польщі, адже провінційний уряд Ньюфаундленда 

і Лабрадора відкрив у Варшаві спеціальний офіс, який допомагає українцям з 

документами, працевлаштуванням і розселенням. 

*** 

Trusewicz, Iwona. W jakich krajach pracują uchodźcy z Ukrainy. Gdzie najlepiej 

zarabiają? [В яких країнах працюють біженці з України? Де найкраще заробляють?] / I. 

Trusewicz // Rzeczpospolita. – Warszawa, 2022. – 15.10. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/rynek-pracy/art37243921-w-jakich-krajach-pracuja-uchodzcy-z-ukrainy-

gdzie-najlepiej-zarabiaja. 

До російського вторгнення 82 % українських біженців не мали досвіду роботи 

в Польщі; 89 % ніколи не працювали в Чехії і 83 % в Румунії. Зараз більшість із них 

працюють у Польщі, а найкраще заробляють у Чехії. Такі результати дослідження 

настроїв українських біженців у Польщі, Чехії та Румунії, проведеного Міграційною 

платформою EWL. Незважаючи на відсутність досвіду, більше половини українців 

планують або вже мають роботу в країні, куди втекли перед війною. У Польщі цей 

відсоток становить 63 %, у Чехії – 52 %. У Румунії менше третини українських 

біженців готові працювати. Найчастіше біженці з України обирають роботу в Польщі 

через культурну та географічну близькість, а також через друзів чи родичів у Польщі. 

До 24 лютого Польща була найпопулярнішим місцем роботи мігрантів з України. 

Професійній активізації українців сприяють хороші практики роботодавців та 

ліберальне законодавство, яке ще належить послабити. Близько 2/3 загальної 

кількості українських біженців працездатного віку мають роботу. 

*** 

Ukraiņus vajagot iznīcināt...kāds «varonis» Rīgā kara bēgļiem velta lērumu 

apvainojumus [Коли українців треба знищувати... «герой» у Ризі лає біженців від війни в 

Україні] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 17.10. – Режим доступу : 

https://tautaruna.nra.lv/nebusanas/394437-ukrainus-vajagot-iznicinat-kads-varonis-riga-

kara-begliem-velta-lerumu-

apvainojumus/?_gl=1*1u7a020*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW

853YH*MTY2NjA5NzIxMi40Mi4xLjE2NjYwOTgwMjYuMC4wLjA. 

Згідно з інформацією державної поліції, кількість зафіксованих випадків агресії 

проти українських біженців у Латвії невелика, але вони на слуху в суспільстві. 

Латвію, як кажуть представники «русского мира», створили росіяни, тут живуть лише 

росіяни та латиші, а українцям «тут не місце».  

*** 

Arena, Cinzia. Dodatok dopomahaye ukrayinsʹkym bizhentsyam znayt [Зібрання 

ресурсів допомагає українським біженцям знайти роботу] / C. Arena // Avvenire. – 

https://www.thestar.com/news/canada/2022/10/11/heartbreak-and-hope-as-177-ukrainians-fleeing-russian-attacks-arrive-in-newfoundland.html
https://www.thestar.com/news/canada/2022/10/11/heartbreak-and-hope-as-177-ukrainians-fleeing-russian-attacks-arrive-in-newfoundland.html
https://www.rp.pl/rynek-pracy/art37243921-w-jakich-krajach-pracuja-uchodzcy-z-ukrainy-gdzie-najlepiej-zarabiaja
https://www.rp.pl/rynek-pracy/art37243921-w-jakich-krajach-pracuja-uchodzcy-z-ukrainy-gdzie-najlepiej-zarabiaja
https://tautaruna.nra.lv/nebusanas/394437-ukrainus-vajagot-iznicinat-kads-varonis-riga-kara-begliem-velta-lerumu-apvainojumus/?_gl=1*1u7a020*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY2NjA5NzIxMi40Mi4xLjE2NjYwOTgwMjYuMC4wLjA
https://tautaruna.nra.lv/nebusanas/394437-ukrainus-vajagot-iznicinat-kads-varonis-riga-kara-begliem-velta-lerumu-apvainojumus/?_gl=1*1u7a020*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY2NjA5NzIxMi40Mi4xLjE2NjYwOTgwMjYuMC4wLjA
https://tautaruna.nra.lv/nebusanas/394437-ukrainus-vajagot-iznicinat-kads-varonis-riga-kara-begliem-velta-lerumu-apvainojumus/?_gl=1*1u7a020*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY2NjA5NzIxMi40Mi4xLjE2NjYwOTgwMjYuMC4wLjA
https://tautaruna.nra.lv/nebusanas/394437-ukrainus-vajagot-iznicinat-kads-varonis-riga-kara-begliem-velta-lerumu-apvainojumus/?_gl=1*1u7a020*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY2NjA5NzIxMi40Mi4xLjE2NjYwOTgwMjYuMC4wLjA
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Milano, 2022. – 18.10. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/economia/pagine/app-per-

rifugiati-ucarini-che-cercano-lavoro. 

Зібрання ресурсів Refugees@Business Guide для допомоги біженцям з України, 

які прибувають до Європи, щоб врятуватися від війни та шукають роботу або хочуть 

розпочати бізнес, доступна і в Італії. Віна була запущена Фондом імміграційної 

допомоги у співпраці з європейським лідером у галузі правової, податкової та 

нормативної інформації Л. Саррутом у Бельгії, Франції, Німеччині, Голландії, Іспанії 

та Великобританії. 

*** 

Чешки министар поручио избеглицама из Украјине: Примили смо вас, а сад се 

брините сами за себе [Чеський міністр сказав біженцям з України: ми вас прийняли, 

тепер піклуйтесь про себе самі] // Политика. – Belgrad, 2022. – 18.10. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/521417/. 

Міністр внутрішніх справ Чехії В. Ракушан оголосив, що українські біженці 

повинні будуть почати піклуватися про себе так, як влада сусідньої Польщі відкрито 

попереджає, що не може нескінченно фінансувати біженців. Міністр зазначив, що він 

зумів забезпечити гідні умови та притулок для майже 450 тис. біженців з України, 

переважно жінок і дітей. Понад 100 тис. біженців з України в Чехії вже забезпечують 

себе самі, тому що знайшли роботу і не обтяжують медичну та соціальну систему, 

платять податки, а за оцінками, більше чверті українців, яким дали притулку в Чехії, 

покинули країну. 

*** 

Wien startet Personaloffensive für Kindergärten [Відень починає кадровий наступ 

на дитячі садки] // Die Рresse. – Vene, 2022. – 20.10. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6205349/wien-startet-personaloffensive-fuer-

kindergaerten?from=rss. 

На пресконференції міський радник з питань освіти Відня К. Відеркер заявив, 

що віденські дитячі садки потребують більше персоналу, зокрема планується не лише 

збільшення місць для навчання, але й іміджева кампанія. К. Відеркер наголосив, що 

також буде ініціатива навчання для фахівців з України. 

*** 

Asyl: Bisher 72.000 Anträge, Rekord an Ablehnungen und Einstellungen [Притулок: 

наразі подано 72 000 заяв, рекордна кількість відмов і призупинення] // Die Рresse. – 

Vene, 2022. – 20.10. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6205475/asyl-bisher-

72000-antraege-rekord-an-ablehnungen-und-einstellungen?from=rss. 

Згідно з попередньою статистикою щодо надання притулку, опублікованою 

Міністерством внутрішніх справ Австрії у період із січня по вересень 2022 р., було 

подано 71 885 заяв про надання притулку, що майже втричі більше, ніж за перші 

дев’ять місяців 2021 р. Водночас у відомстві повідомили про рекорд щодо кількості 

відхилених заяв про надання притулку: 40 299 особам не надано притулку або 

процедуру було припинено через повернення або подальшу подорож заявника. Ті, хто 

був переміщений через війну з України, не включені до цієї статистики про надання 

https://www.avvenire.it/economia/pagine/app-per-rifugiati-ucarini-che-cercano-lavoro
https://www.avvenire.it/economia/pagine/app-per-rifugiati-ucarini-che-cercano-lavoro
https://www.politika.rs/scc/clanak/521417/
https://www.diepresse.com/6205349/wien-startet-personaloffensive-fuer-kindergaerten?from=rss
https://www.diepresse.com/6205349/wien-startet-personaloffensive-fuer-kindergaerten?from=rss
https://www.diepresse.com/6205475/asyl-bisher-72000-antraege-rekord-an-ablehnungen-und-einstellungen?from=rss
https://www.diepresse.com/6205475/asyl-bisher-72000-antraege-rekord-an-ablehnungen-und-einstellungen?from=rss
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притулку. Вони підпадають під дію директиви ЄС «Тимчасовий захист». Лише на 

базовій медичній допомозі зараз перебувають близько 56 тис. українців. 

*** 

Ukrainas bēgļu atbalsta pasākumiem Latvija gatava tērēt vairāk nekā 200 miljonus 

eiro [Латвія готова витратити понад 200 мільйонів євро на заходи з підтримки 

українських біженців] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 23.10. – Режим доступу : 

https://nra.lv/latvija/394957-ukrainas-beglu-atbalsta-pasakumiem-latvija-gatava-teret-vairak-

neka-200-miljonus-eiro.htm. 

У 2023 р. на реалізацію плану підтримки українських біженців в Латвії може 

знадобитися 214,9 млн євро. МВС передало відповідальним міністерствам для 

узгодження план дій щодо надання підтримки українському населенню в Латвії у 

2023 р. План визначає заходи, які мають бути здійснені державними установами, 

муніципалітетами, неурядовими організаціями, а також ресурси, які мають бути 

залучені, забезпечуючи скоординовані та негайні дії для розміщення та надання 

соціальної підтримки біженцям, які вже прибули в Латвію з початку війни, а також 

тим українцям, які ще мають приїхати до Латвії. 

*** 

Endrštová, Michaela. Deprese a úzkosti. Polovina uprchlíků z Ukrajiny trpí duševní 

nemocí, uvádí výzkum [Депресія і тривога. Половина біженців з України страждає на 

психічні захворювання, свідчать дослідження] / M. Endrštová // Aktaualne.cz. – Praha, 

2022. – 24.10. – Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/domaci/uprchlici-deprese-

uzkosti/r~fbbcae48514211ed8b4e0cc47ab5f122/. 

Приблизно 280 тис. біженці з України проживають у Чехії. Близько 75 тис. 

біженців потребуватимуть допомоги психологів, психіатрів або терапевтів. Виходом, 

на думку дослідників, має стати достатня кількість психіатрів, терапевтів і 

психологів, які володітимуть українською чи російською мовами. Тому 

рекомендують пришвидшити визнання кваліфікації вихідцям з України. Дослідники 

також заохочують створити інформаційну кампанію українською мовою та 

рекомендують навчати вчителів і педіатрів для кращої роботи з дітьми-біженцями. 

*** 

Baker, Jordan. ‘It’s not easy’: Why Ivan does up to 14 hours of school a day [«Це 

нелегко»: чому Іван займається до 14 годин на день] / J. Baker // The Sydney Morning 

Herald. – Sydney, 2022. – 25.10. – Режим доступу : https://www.smh.com.au/national/it-s-

not-easy-why-ivan-does-up-to-14-hours-of-school-a-day-20221014-p5bpwp.html. 

За словами Марти Артеменко з громадської організації в Австралії Ukrainian 

Council of NSW, переважну більшість тих, хто втік до Австралії від війни в Україні 

становлять жінки та діти, оскільки більшості чоловіків віком від 18 до 60 років 

заборонено залишати країну.  

*** 

ÖBB verlängern das Not-Ticket für Ukrainer [Австрійські федеральні залізниці 

подовжують програму «Not-Ticket für Ukrainer»] // Die Рresse. – Vene, 2022. – 26.10. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6207864/oebb-verlaengern-das-not-ticket-fuer-

ukrainer?from=rss. 

https://nra.lv/latvija/394957-ukrainas-beglu-atbalsta-pasakumiem-latvija-gatava-teret-vairak-neka-200-miljonus-eiro.htm
https://nra.lv/latvija/394957-ukrainas-beglu-atbalsta-pasakumiem-latvija-gatava-teret-vairak-neka-200-miljonus-eiro.htm
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/uprchlici-deprese-uzkosti/r~fbbcae48514211ed8b4e0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/uprchlici-deprese-uzkosti/r~fbbcae48514211ed8b4e0cc47ab5f122/
https://www.smh.com.au/national/it-s-not-easy-why-ivan-does-up-to-14-hours-of-school-a-day-20221014-p5bpwp.html
https://www.smh.com.au/national/it-s-not-easy-why-ivan-does-up-to-14-hours-of-school-a-day-20221014-p5bpwp.html
https://www.diepresse.com/6207864/oebb-verlaengern-das-not-ticket-fuer-ukrainer?from=rss
https://www.diepresse.com/6207864/oebb-verlaengern-das-not-ticket-fuer-ukrainer?from=rss
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З початку загарбницької війни з боку росії програма Австрійських федеральних 

залізниць «Not-Ticket Ukraine» дозволяє переміщеним особам безкоштовно та 

багаторазово користуватися потягами та автобусами по всій Австрії. Цей квиток діє 

до 31 жовтня 2022 р. З 1 листопада його замінить «квиток першого прибуття», який 

видаватиметься всім громадянам з українським паспортом, які в’їжджатимуть з боку 

України через кордони Чехії, Словаччини та Угорщини. Однак цей квиток дійсний 

лише протягом 24 год. з дати видачі для поїздки до Австрії або до прикордонних 

станцій у напрямку Німеччини, Швейцарії чи Італії. Таким чином компанія 

продовжує дбати про те, щоб переміщені особи з України могли разом зі своїми 

родинами дістатися безпечного місця в Австрії чи сусідній країні. 

*** 

Tapper, James. Ukrainian refugees in UK face homelessness crisis as councils struggle 

to find hosts [Українські біженці у Великій Британії стикаються з кризою 

безпритульності, оскільки ради намагаються знайти господарів] / J. Tapper // The 

Guardian. – London, 2022. – 30.10. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/oct/30/ukrainian-refugees-uk-homelessness-

councils-hosts. 

Минуло шість місяців відтоді, як Велика Британія оголосила про свою першу 

відповідь на гуманітарну кризу в Україні, дозволивши тим, хто постраждав від 

спалаху війни, прибути або залишитися у Великій Британії згідно з візовими 

імміграційними маршрутами. Понад 100 тис. осіб стали гостями британських сімей. 

Програма Homes for Ukraine запущена 18 березня, але вона діє лише 6 місяців і для 

багатьох біженців термін перебування в країні добігає кінця. Міністри повинні 

терміново діяти, щоб запобігти загрозливій кризі безпритульності серед українських 

біженців. 

*** 

Bartels, Valentijn. Nederlandse bevolking groeit veel harder dan verwacht 

[Населення Нідерландів зростає набагато швидше, ніж очікувалося] / V. Bartels // De 

Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 31.10. – Режим доступу : 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1363347918/nederlandse-bevolking-groeit-veel-harder-dan-

verwacht. 

Замість прогнозованого на кінець 2022 р., у Нідерландах зараз проживає 17,8 

мільйонів осіб. До вересня включно в Нідерландах оселилося 317 900 іммігрантів, 

понад 97 тис. осіб прибули, рятуючись від війни в Україні. Демограф Ян ван де Бек 

вважає, що Нідерланди йдуть до нового рекорду і, якщо не брати до уваги біженців з 

України, Нідерланди просто надто привабливі для мігрантів. Статистичне управління 

Нідерландів не може сказати, наприклад, наскільки великою є частка українців, які 

оселяться в Нідерландах на постійне проживання. 

РЕАКЦІЯ СВІТОВИХ ПОЛІТИКІВ, ДІЯЧІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ  

Occidente cierra filas contra la anexión de Putin de territorios de Ucrania [Захід 

згуртовується проти путінської анексії українських територій] // ABC. – Madrid, 2022. – 

01.10. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/occidente-cierra-filas-anexion-putin-

territorios-ucrania-20221001180648-vi.html. 

https://www.theguardian.com/world/2022/oct/30/ukrainian-refugees-uk-homelessness-councils-hosts
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/30/ukrainian-refugees-uk-homelessness-councils-hosts
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1363347918/nederlandse-bevolking-groeit-veel-harder-dan-verwacht
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1363347918/nederlandse-bevolking-groeit-veel-harder-dan-verwacht
https://www.abc.es/espana/occidente-cierra-filas-anexion-putin-territorios-ucrania-20221001180648-vi.html
https://www.abc.es/espana/occidente-cierra-filas-anexion-putin-territorios-ucrania-20221001180648-vi.html
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Видання зазначає, що «путін знову широко відкрив скриньку Пандори» 

останніми атаками на Запоріжжі та анексією чотирьох українських територій після 

«псевдореферендумів», які ще більше налаштували світ проти нього. Премєр-міністр 

Іспанії Педро Санчес наголосив, що «це референдум-пантоміма (....), ні Іспанія, ні 

Європа ніколи цього не визнають», і закликав російського президента припинити 

вторгнення «якнайшвидше». Президент США Джо Байден невдовзі після «анексії» 

українських територій путіним заявив, що «це нікого не залякає» і анонсував 

додаткові санкції та військову допомогу Києву. Білий дім рішуче реагує, серед іншого 

тому, що він серйозно сприймає ядерну загрозу, яку російський лідер «змішав» зі 

своїми екзотичними звинуваченнями на адресу Заходу в «сатанізмі» та дитячих 

збоченнях. 

*** 

Ottaviani, Marta. «Ora è impossibile per putin poter fare un passo indietro» [«Зараз 

для путіна неможливо зробити крок назад»] / M. Ottaviani // Avvenire. – Milano, 2022. – 

01.10. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ora-impossibile-per-lo-zar-

poter-fare-un-passo-indietro. 

Голова програми Східної Європи та Євразії в Інституті міжнародних відносин у 

Римі Н. Міхелідзе розмірковує про те, яке значення має приєднання окупованих 

територій до російської федерації. На її думку, з початку війни в. путін зробив три 

великі стратегічні помилки – вторгнувся в Україну, оголосив часткову мобілізацію, 

фактично загальну, та приєднав до росії території, де проводилися фейкові 

референдуми. За першими двома пунктами, принаймні теоретично, була можливість 

розмірковувати про компроміс. Авторка статті підркреслює, що тепер, з цією 

анексією, в. путін більше не може зробити жодного кроку назад. 

*** 

Stoicescu, Kalev. Kalev Stoicescu: hullu tsaari klounaad jätkub [Калев Стойческу: 

клоунада божевільного царя триває] / K. Stoicescu // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 

01.10. – Режим доступу : https://epl.delfi.ee/artikkel/120075978/kalev-stoicescu-hullu-tsaari-

klounaad-jatkub. 

За словами автора, «божевільний цар путін» виголосив третій публічний 

виступ після початку повномасштабної агресії проти України, заявивши, що підписав 

«договори про включення до складу росії» анексованих українських територій 

Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні 

мешканці – громадяни рф. На думку автора, і мобілізація, і анексія є явними ознаками 

відчаю кремля. 

*** 

Im TV verpasst Baerbock der Ukraine-Hoffnung einen Dämpfer [На телебаченні 

Бербок гальмує надії України] // Focus. – Berlin, 2022. – 01.10. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/antrag-auf-schnelle-nato-aufnahme-im-tv-verpasst-baerbock-

der-ukraine-hoffnung-einen-daempfer_id_157090523.html. 

Федеральна міністерка закордонних справ Німеччини А. Бербок висловила 

застереження щодо запиту України на прискорений вступ до НАТО. А. Бербок 

заявляє про солідарність з Україною, проте зазначає, що «ми також чітко дали 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ora-impossibile-per-lo-zar-poter-fare-un-passo-indietro
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ora-impossibile-per-lo-zar-poter-fare-un-passo-indietro
https://epl.delfi.ee/artikkel/120075978/kalev-stoicescu-hullu-tsaari-klounaad-jatkub
https://epl.delfi.ee/artikkel/120075978/kalev-stoicescu-hullu-tsaari-klounaad-jatkub
https://www.focus.de/politik/antrag-auf-schnelle-nato-aufnahme-im-tv-verpasst-baerbock-der-ukraine-hoffnung-einen-daempfer_id_157090523.html
https://www.focus.de/politik/antrag-auf-schnelle-nato-aufnahme-im-tv-verpasst-baerbock-der-ukraine-hoffnung-einen-daempfer_id_157090523.html
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зрозуміти з першого дня, що ми несемо відповідальність за те, щоб війна не 

поширилася на інші країни, і щоб сама НАТО не стала стороною війни».  

*** 

Harsányi, György. «Рutyin abban bízik, hogy Oroszország a télen zsarolni tudja 

Európát az energiahordozók drágulásával, miközben katonai fölényével legyőzi Ukrajnát” 

[«путін упевнений, що росія взимку зможе шантажувати Європу підвищенням цін на 

енергоносії, розгромивши при цьому Україну своєю військовою перевагою»] / G. 

Harsányi // Nepszava. – Budapest, 2022. – 01.10. – Режим доступу : 

https://nepszava.hu/3170946_a-nacionalistak-uraljak-a-boszniai-valasztast. 

На думку співробітника угорського Центру стратегічних оборонних досліджень 

(NKE) Й. Крістіана, наказом про мобілізацію в. путін намагався дати зрозуміти 

світові, що думає про довгострокову гру – він, схоже, націлився на те, що росія має 

«стратегічне терпіння» для цієї війни, а доля України залежить від того, як довго 

триватиме військова підтримка з боку західних держав. в. путін напевне, упевнений, 

що наступної зими і наступного року росія зможе шантажувати Європу підвищенням 

цін на енергоносії, водночас перемігши Україну кількісною перевагою її військових 

можливостей. Й. Крістіан зауважив, що війна була розпочата з головною метою 

повалення українського уряду на чолі і В. Зеленським та встановлення на його місці 

проросійського маріонеткового уряду, але нині переважає лише другорядна мета, що 

полягає у відторгненні від України нових територій. 

*** 

Zorgen om nucleaire escalatie: ‘Spannende weken in het verschiet’ [Занепокоєння 

щодо ядерної ескалації: «попереду захоплюючі тижні»] // De Telegraaf. – Amsterdam, 

2022. – 02.10. – Режим доступу : https://www.telegraaf.nl/nieuws/2028217339/zorgen-om-

nucleaire-escalatie-spannende-weken-in-het-verschiet. 

Видання пише, що хоча Білий дім досі вірить, що президент росії путін блефує, 

погрожуючи застосувати ядерну зброю, занепокоєність США щодо ядерної загрози 

зростає. Проте американці кажуть, що більш імовірно, що загнаний у кут путін 

спочатку зосередиться на можливій диверсійній кампанії в Європі, атаці на 

українську енергетичну інфраструктуру чи атаках на високопосадовців з Києва. Деякі 

експерти сумніваються, чи могли атаки на газопроводи «Північний поток-1» та 

«Північний потік-2» бути першим кроком, хоча поки неясно, чи насправді росія стоїть 

за саботажем. 

*** 

Kostoulas, Vassilis. Greek port boosts NATO capacity [Грецький порт збільшує 

потенціал НАТО] / V. Kostoulas // eKathimerini. – Αθήνα, 2022. – 02.10. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1194510/greek-port-boosts-nato-capacity/. 

Генерал армії США у відставці Д. Вотел зробив свій прогноз щодо російсько-

української війни та як далеко може зайти путін. За його словами, війна триватиме 

тривалий період часу – навіть якщо українці досягнуть значного прогресу в своїх 

контрнаступальних операціях. Д. Вотел пише, що не може передбачити подальші дії 

путіна, але наголосив, що потрібно забезпечити український народ ресурсами, 

необхідними для опору. 

https://nepszava.hu/3170946_a-nacionalistak-uraljak-a-boszniai-valasztast
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2028217339/zorgen-om-nucleaire-escalatie-spannende-weken-in-het-verschiet
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2028217339/zorgen-om-nucleaire-escalatie-spannende-weken-in-het-verschiet
https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1194510/greek-port-boosts-nato-capacity/


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–31 жовтня 2022 р. 
 

109 

*** 

Pardo, Pablo. El mundo, ante el peligro de una guerra atómica en Ucrania [Світ, який 

стоїть перед загрозою атомної війни в Україні] / P. Pardo // El Mundo. – Madrid, 2022. – 

02.10. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/10/01/6335b44421efa05b4c8b4587.html. 

Автор статті зазначає, що застосування атомної зброї росією буде розцінене не 

як черговий крок у ескалації проти України, а як напад на міжнародне співтовариство. 

За його словами, це повністю змінить природу міжнародних відносин, а відповідь 

Заходу на напад такого масштабу повинна стати сигналом Північній Кореї, Ірану та 

іншим країнам, що використання ядерної зброї може призвести до знищення самої 

держави агресора. 

*** 

Miron, Maria. Președintele Klaus Iohannis, mesaj după referendumurile organizate de 

Rusia: «Reiterez sprijinul nostru pentru integritatea teritorială a Ucrainei» [Президент 

Клаус Йоганніс, звернення після референдумів, організованих росією: «Я знову 

заявляю про нашу підтримку територіальної цілісності України»] / M. Miron // 

Evenimentul Zilei. – Bucureşti, 2022. – 02.10. – Режим доступу : https://evz.ro/presedintele-

klaus-iohannis-mesaj-dupa-referendumurile-organizate-de-rusia-reiterez-sprijinul-nostru-

pentru-integritatea-teritoriala-a-ucrainei.html. 

Президент Румунії К. Йоганніс разом зі своїми колегами з восьми інших 

європейських держав вирішив підтримати Україну в продовженні процесу вступу до 

НАТО, а також у сенсі збереження суверенітету цієї держави по відношенню до росії. 

Президенти країн Центральної та Східної Європи підписали спільну декларацію щодо 

незаконної анексії українських територій росією. 

*** 

Guillou, Clément. Sur la guerre en Ukraine, le RN critique toujours l’Europe [За 

війну в Україні RN досі критикує Європу] / C. Guillou // Le Monde. – Paris, 2022. – 02.10. 

– Режим доступу : https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/10/02/sur-la-guerre-en-

ukraine-le-rn-critique-toujours-l-europe_6144058_823448.html. 

Автор статті зазначає, що українське просування на фронті та напруженість в 

російській владі не відхиляють лідерку французької праворадикальної партії 

«Національне об’єднання» (RN) Марін Ле Пен від її лінії, яка завжди виступала проти 

економічних санкцій щодо росії та поставок важкого озброєння Україні. Засуджуючи 

вторгнення в Україну, але перейнявши деякі елементи мови кремля, RN уже шість 

місяців балансує з цим питанням. З поверненням війни в Україні в публічну дискусію 

може повернути в RN судові процеси над путинофільством. М. Ле Пен звинуватила 

журналістів у «дезінформації», коли вони нагадали, що до серпня вона виступала 

проти санкцій, а сьогодні вона каже, що мала на увазі лише «енергетичні санкції». 

*** 

Helmore, Edward. Petraeus: US would destroy Russia’s troops if Putin uses nuclear 

weapons in Ukraine [Д. Петраєус: США знищать російські війська, якщо путін застосує 

ядерну зброю в Україні] / Е. Helmore // The Guardian. – London, 2022. – 02.10. – Режим 

доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/oct/02/us-russia-putin-ukraine-war-

david-petraeus. 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/10/01/6335b44421efa05b4c8b4587.html
https://evz.ro/presedintele-klaus-iohannis-mesaj-dupa-referendumurile-organizate-de-rusia-reiterez-sprijinul-nostru-pentru-integritatea-teritoriala-a-ucrainei.html
https://evz.ro/presedintele-klaus-iohannis-mesaj-dupa-referendumurile-organizate-de-rusia-reiterez-sprijinul-nostru-pentru-integritatea-teritoriala-a-ucrainei.html
https://evz.ro/presedintele-klaus-iohannis-mesaj-dupa-referendumurile-organizate-de-rusia-reiterez-sprijinul-nostru-pentru-integritatea-teritoriala-a-ucrainei.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/10/02/sur-la-guerre-en-ukraine-le-rn-critique-toujours-l-europe_6144058_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/10/02/sur-la-guerre-en-ukraine-le-rn-critique-toujours-l-europe_6144058_823448.html
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/02/us-russia-putin-ukraine-war-david-petraeus
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/02/us-russia-putin-ukraine-war-david-petraeus
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Колишній директор ЦРУ і чотиризірковий генерал армії у відставці Д. 

Петраєус попередив, що якщо президент росії путін застосує ядерну зброю в Україні, 

США та їхні союзники знищать російські війська та обладнання, а також потоплять 

Чорноморський флот. Попередження надійшло через кілька днів після того, як путін 

зробив коментарі, які багато людей розцінили як загрозу ескалації відносин між 

росією та Заходом до повномасштабної війни. 

*** 

9 NATO members urge support for Ukraine after annexation [9 членів НАТО 

закликали підтримати Україну після анексії] // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 

02.10. – Режим доступу : https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/10/02/9-nato-

members-urge-support-for-ukraine-after-annexation.html. 

У відповідь на анексію росією чотирьох областей України, Президент України 

В. Зеленський подав заявку на прискорене членство в НАТО. Лідери Чехії, Естонії, 

Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Словаччини 

опублікували заяву, в якій підтримали шлях до членства України в очолюваному 

США альянсі безпеки та закликали всі 30 країн НАТО збільшити військову допомогу 

Києву. Відповідаючи на запитання щодо заявки В. Зеленського на прискорене 

членство в НАТО, радник президента США з національної безпеки Д. Салліван 

сказав, що процес подання заявки в Брюсселі «слід розглянути в інший час».  

*** 

Il Papa: putin fermi la guerra. Zelensky sia aperto a serie proposte di pace [Папа 

Римський закликав путіна зупинити війну, а Зеленського – відкритись пропозиціям 

миру] // Avvenire. – Milano, 2022. – 03.10. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/papa/pagine/il-papa-putin-fermi-la-guerra-zelensky-sia-aperto-a-

serie-proposte-di-pace. 

У зверненні перед читанням молитви «Ангелус» на площі святого Петра у 

Римі, Папа Римський Франциск засудив нову анексію росією українських територій, 

закликав поважати територіальну цінність та права меншин і висловив біль з приводу 

численних жертв війни, серед яких багато дітей. Папа Франциск знову закликав до 

негайного припинення вогню в Україні, пославшись на побоювання ескалації та 

ядерної загрози під час своєї щотижневої недільної меси. Папа звернувся з прямим 

закликом до президента росії в. путіна зупинити спіраль насильства та смерті, а до 

Президента України В. Зеленського – бути відкритим для «серйозних мирних 

пропозицій». 

*** 

Embaixador russo em Lisboa diz que anexações são «direito consagrado na Carta da 

ONU» [Посол росії в Лісабоні каже, що анексія є «правом, закріпленим у Статуті ООН»] 

// Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 03.10. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/embaixador-russo-em-

lisboa-diz-que-anexacoes-sao-direito-consagrado-na-carta-da-onu. 

Міністерство закордонних справ Португалії передало російському послу 

рішуче неприйняття та однозначне засудження урядом Португалії незаконної анексії 

українських територій росією. російський посол у Лісабоні передав португальському 

https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/10/02/9-nato-members-urge-support-for-ukraine-after-annexation.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/10/02/9-nato-members-urge-support-for-ukraine-after-annexation.html
https://www.avvenire.it/papa/pagine/il-papa-putin-fermi-la-guerra-zelensky-sia-aperto-a-serie-proposte-di-pace
https://www.avvenire.it/papa/pagine/il-papa-putin-fermi-la-guerra-zelensky-sia-aperto-a-serie-proposte-di-pace
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/embaixador-russo-em-lisboa-diz-que-anexacoes-sao-direito-consagrado-na-carta-da-onu
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/embaixador-russo-em-lisboa-diz-que-anexacoes-sao-direito-consagrado-na-carta-da-onu
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уряду, що проведення псевдореферендумів в анексованих росією українських 

регіонах відповідає «праву, закріпленому в Статуті ООН». 

*** 

Turkish, US, Ukrainian officials discuss latest situation of russian invasion [Офіційні 

особи Туреччини, США та України обговорили останню ситуацію з російським 

вторгненням] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 03.10. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkish-us-ukrainian-officials-discuss-latest-

situation-of-russian-invasion. 

У межах візиту до Туреччини керівник Офісу Президента України А. Єрмак 

провів зустріч із головним радником Президента Турецької Республіки І. Каліном та 

радником президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Д. 

Салліваном у тристоронньому форматі. Співрозмовники обговорили перебіг ситуації 

на фронті в Україні та координацію заходів з реагування на останні агресивні дії рф. 

А. Єрмак обговорив із І. Каліном деякі конкретні питання україно-турецької 

оборонної співпраці, підтримку ініціатив у рамках міжнародних організацій. І. Калін 

наголосив, що Туреччина відкидає незаконну анексію чотирьох українських областей 

росією і, незважаючи на складні умови, Анкара продовжує свої зусилля зі зближення 

двох сторін. 

*** 

Busse, Nikolas. Andere wollen nicht so leben wie wir [Інші не хочуть жити як ми] / 

N. Busse // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 03.10. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/deutschlands-rolle-andere-wollen-nicht-so-leben-

wie-wir-18352008.html. 

За словами автора, Німеччина не одна у світі і народ не сам визначає, як йому 

жити. Автор падкреслює, що інші хочуть жити «не так, як ми», і в даному випадку це 

президент росії путін, який хоче не демократичного ладу для (Східної) Європи, а 

авторитарного під своїм керівництвом, і він хоче вирішувати такі питання військовою 

силою. Автор підкреслив, ось чому Німеччина зараз постачає зброю Україні і повинна 

вживати запобіжних заходів, якщо сама зазнає нападу. 

*** 

Assemblée: un débat sur l’Ukraine pour la reprise dans l’hémicycle [Асамблея: 

дебати в Україні за репризу на напівциклі] // L’Obs. – Paris, 2022. – 03.10. – Режим 

доступу : https://www.nouvelobs.com/politique/20221003.AFP4219/assemblee-un-debat-sur-l-

ukraine-pour-la-reprise-dans-l-hemicycle.html. 

У Парижі депутати проведуть дебати щодо ситуації в Україні, яка стала більш 

напруженою після оголошення росією анексії чотирьох окупованих регіонів. Перед 

депутатами має виступити глава Національної Асамблеї Яель Браун-Піве, яка 

повернулася з поїздки в Україну з парламентською делегацією, щоб 

продемонструвати «солідарність Франції» з Україною. 

*** 

Pope deplores Ukraine annexations, calls for end to war [Папа Римський засудив 

анексію України та закликав припинити війну] // The News. – Islamabad, 2022. – 03.10. – 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkish-us-ukrainian-officials-discuss-latest-situation-of-russian-invasion
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkish-us-ukrainian-officials-discuss-latest-situation-of-russian-invasion
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/deutschlands-rolle-andere-wollen-nicht-so-leben-wie-wir-18352008.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/deutschlands-rolle-andere-wollen-nicht-so-leben-wie-wir-18352008.html
https://www.nouvelobs.com/politique/20221003.AFP4219/assemblee-un-debat-sur-l-ukraine-pour-la-reprise-dans-l-hemicycle.html
https://www.nouvelobs.com/politique/20221003.AFP4219/assemblee-un-debat-sur-l-ukraine-pour-la-reprise-dans-l-hemicycle.html
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Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/996704-pope-deplores-ukraine-

annexations-calls-for-end-to-war. 

Папа Римський Франциск висловив жаль з приводу анексії росією української 

території та закликав російського лідера припинити війну, а Президента України 

В. Зеленського «бути відкритим до серйозних пропозицій миру». Він також закликав 

міжнародну спільноту «зробити все можливе, щоб покласти край війни, не 

дозволяючи бути втягнутими в небезпечну ескалацію», і підтримувати будь-які 

зусилля з вирішення конфлікту шляхом діалогу. 

*** 

Knott, Matthew. ‘Australians are brainwashed’: Russian ambassador sends expulsion 

warning [«Австралійцям промили мізки»: російський посол надіслав попередження про 

видворення] / М. Knott // The Sydney Morning Herald. – Sydney, 2022. – 03.10. – Режим 

доступу : https://www.smh.com.au/politics/federal/australians-are-brainwashed-russian-

ambassador-warns-on-expulsion-20220930-p5bm76.html. 

Міністерка закордонних справ Австралії П. Вонг під час Генеральної асамблеї 

ООН заявила, що видворення російського посла О. Павловського розглядається після 

того, як російський президент путін приголомшив світ, оголосивши про часткову 

військову мобілізацію та оголосивши про використання ядерної зброї. Посол росії в 

Австралії О. Павловський попередив, що будь-які кроки щодо його висилки через 

війну в Україні швидко супроводжуватимуться усуненням головного дипломата 

Австралії в москві й стверджує, що австралійцям «промили мізки», щоб стати на бік 

України в конфлікті.  

*** 

Umirovljeni američki general: ‘Ako padne ovaj grad Putin bi mogao upotrijebiti 

nuklearno oružje’ [Американський генерал у відставці: «Якщо це місто впаде, путін 

може застосувати ядерну зброю»] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 03.10. – Режим доступу 

: https://www.vecernji.hr/vijesti/umirovljeni-americki-general-ako-padne-jedan-grad-putin-

bi-mogao-upotrijebiti-nuklearno-oruzje-1622168. 

Американський генерал у відставці та бізнес-консультант Баррі Річард 

Маккеффрі, який працював у кабінеті Б. Клінтона, прокоментував поточну ситуацію в 

Україні, зазначивши, що якщо путін втратить 15 тис. своїх найкращих солдатів, то це 

буде політична катастрофа, яка дестабілізує росію. Він підкреслив, що США і НАТО 

вдадуться до серйозних дій із застосуванням звичайної зброї проти росії. 

*** 

Клен, Євген. На лінію 23 лютого ЗСУ зможуть вийти до кінця цього року, а в 

Крим зайти наступного / Є. Клен // Міст. – Торонто, 2022. – 03.10. – Режим доступу : 

https://meest-online.com/ukraine/vijsko/na-liniyu-23-lyutoho-zsu-zmozhut-vyjty-do-kintsya-

tsoho-roku-a-v-krym-zajty-nastupnoho/. 

Англійський дослідник сухопутних війн Джек Вотлінг заявив, що війна в 

Україні, яку розпочала росія – найбільший у Європі конфлікт за кілька десятків років 

– стала великою гуманітарною катастрофою з безліччю руйнувань і жертв серед 

цивільного населення. Він детально описав кроки ЗСУ, які дозволили здійснити 

успішний контрнаступ одночасно на два фронти. 

https://www.thenews.com.pk/print/996704-pope-deplores-ukraine-annexations-calls-for-end-to-war
https://www.thenews.com.pk/print/996704-pope-deplores-ukraine-annexations-calls-for-end-to-war
https://www.smh.com.au/politics/federal/australians-are-brainwashed-russian-ambassador-warns-on-expulsion-20220930-p5bm76.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/australians-are-brainwashed-russian-ambassador-warns-on-expulsion-20220930-p5bm76.html
https://www.vecernji.hr/vijesti/umirovljeni-americki-general-ako-padne-jedan-grad-putin-bi-mogao-upotrijebiti-nuklearno-oruzje-1622168
https://www.vecernji.hr/vijesti/umirovljeni-americki-general-ako-padne-jedan-grad-putin-bi-mogao-upotrijebiti-nuklearno-oruzje-1622168
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/na-liniyu-23-lyutoho-zsu-zmozhut-vyjty-do-kintsya-tsoho-roku-a-v-krym-zajty-nastupnoho/
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/na-liniyu-23-lyutoho-zsu-zmozhut-vyjty-do-kintsya-tsoho-roku-a-v-krym-zajty-nastupnoho/
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*** 

Veser, Reinhard. Den Schaden für die Einheit Europas begrenzen [Обмеження шкоди 

європейській єдності] / R. Veser // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 

04.10. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/warschaus-

reparationsforderung-ein-geschenk-fuer-putin-18362328.html. 

Міністр закордонних справ Польщі З. Рау підписав дипломатичну ноту, якою 

Варшава оформила свої вимоги щодо репарацій від Німеччини. З точки зору Берліна, 

зараз мова йде про мінімізацію шкоди, яку завдає уряд Польщі, намагаючись вбити 

клин між двома великими державами-членами ЄС і НАТО та важливими 

прихильниками України. За словами автора, міністерка закордонних справ Німеччини 

А. Бербок знайшла правильний тон у Варшаві: вона з повагою говорила про незагоєні 

рани, завдані полякам Німеччиною у Другій світовій війні, і водночас наголошувала 

на спільній відповідальності Польщі та Німеччини за Україну. 

*** 

Japan eyes reopening Kyiv embassy [Японія має намір відкрити посольство у 

Києві] // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 04.10. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/japan-eyes-reopening-kyiv-embassy-in-step-with-

other-g-7-nations. 

Через сім місяців після тимчасового закриття після вторгнення росії в Україну, 

Японія планує знову відкрити своє посольство в Києві. Міністр закордонних справ 

Японії Й. Хаясі заявив на пресконференції, що поновлення роботи посольства 

«життєво важливе для тісного спілкування між Японією та Україною», додавши, що 

Японія розгляне це питання «всебічно». 

*** 

Pomerantsev, Peter. Russia wants to lock Ukraine back in the soviet cellar [росія хоче 

знову замкнути Україну у радянському підвалі] / P. Pomerantsev // Time. – New York, 

2022. – 04.10. – Режим доступу : https://time.com/6219200/what-russia-wants-ukraine/. 

Старший науковий співробітникУніверситету Джонса Гопкінса, британський 

журналіст і пиьменник П. Померанцев в статті для «Time» пише, що росія не лише 

фізично заганяє українців в укриття, вона намагається зробити це й ментально: 

позбавити українців почуття майбутнього, горизонтів, відкритості. Нинішнє російське 

вторгнення повторює «фільтраційні» табори в радянському стилі та масові розстріли, 

депортації, масове руйнування міст, показові процеси та грубу пропаганду. Як і 

багато століть тому, росія знищує шкільні підручники українською мовою, 

заарештовує всіх, хто бореться за українську мову та писемність. Письменник пише, 

що росія хоче замкнути Україну у своєму підвалі жахів і змусити переграти минуле у 

збоченій фантазії, де масові вбивства, військові злочини, злочини проти людяності та 

наміри геноциду є цілком реальними. 

*** 

Dudik, Andrea. Elon Musk Sets Off Uproar in Ukraine by Tweeting His ‘Peace’ Plan 

[Ілон Маск викликав обурення в Україні, опублікувавши в Твіттері свій план «миру»] / 

A. Dudik // Time. – New York, 2022. – 04.10. – Режим доступу : 

https://time.com/6219480/elon-musk-ukraine/. 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/warschaus-reparationsforderung-ein-geschenk-fuer-putin-18362328.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/warschaus-reparationsforderung-ein-geschenk-fuer-putin-18362328.html
https://japantoday.com/category/politics/japan-eyes-reopening-kyiv-embassy-in-step-with-other-g-7-nations
https://japantoday.com/category/politics/japan-eyes-reopening-kyiv-embassy-in-step-with-other-g-7-nations
https://time.com/6219200/what-russia-wants-ukraine/
https://time.com/6219480/elon-musk-ukraine/
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Американський мільярдер і засновник компанії SpaceX І. Маск оприлюднив 

свій «мирний план» для закінчення війни росії та України. Українців, та й не тільки, 

план І. Маска обурив: у коментарях бізнесменові намагалися донести, що його 

позиція виправдовує агресора. Радник голови Офісу Президента України 

В. Зеленського М. Подоляк відповів, що вже існує «найкращий мирний план», який 

включає визволення території, зокрема Криму. З перших днів війни І. Маск надав 

Україні антени Starlink, мережу, яка виявилася вирішальною у підтримці 

інфраструктури зв’язку по всій Україні, оскільки вона протистоїть дезінформації з 

росії. 

*** 

Valášek, Lukáš. Bič na ruskou propagandu. Vnitro má plán na blokování webů 

ohrožujících Česko [Батогом російську пропаганду. У внутрішніх справ є план 

блокування сайтів, які загрожують Чехії] / L. Valášek // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 

05.10. – Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vnitro-zakon-

propaganda/r~aeff69a83f7511edba5b0cc47ab5f122/. 

За словами автора, дії військ путіна в Україні виправдовує російська 

пропаганда, а брехня, яку вони поширюють, підхоплюється в Чеській Республіці 

мережею вебсайтів, орієнтованих на внутрішню аудиторію. Спецслужби 

попереджають, що росіяни намагаються брехливою пропагандою підірвати Захід і 

таким чином допомогти загарбати Україну. Уряд Чехії пообіцяв спеціальний закон 

для подібних випадків, робоча версія якого вже підготовлена МВС. У міністерстві 

заявляють, що пропозиція ще не остаточна, що закон знаходиться на стадії 

політичних консультацій і очікує на коментарі. 

*** 

‘Russia-Ukraine war reveals how important military logistics are’ [«Війна між росією 

та Україною показує, наскільки важлива військова логістика»] // Daily Sabah. – 

Istanbul, 2022. – 05.10. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/business/defense/russia-ukraine-war-reveals-how-important-

military-logistics-are. 

У турецькій столиці Анкарі вдруге цього року проводиться Саміт оборонної 

логістики та підтримки (DLSS). Голова Організаційного комітету DLSS С. Аталан 

зазначив, що українсько-російська війна показала наскільки важливим є питання 

військової логістики, заявивши, що кожна країна має винести уроки з нинішньої 

російсько-української війни. 

*** 

Marraco, Manuel. La Audiencia Nacional archiva la extradición del bloguero prorruso 

reclamado por Ucrania [Національний суд Іспанії закрив справу про екстрадицію 

проросійського блогера, якої вимагає Україна] / M. Marraco // El Mundo. – Madrid, 2022. 

– 05.10. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/10/05/633c78e7fdddff007b8b4580.html. 

Суддя Національного суду Іспанії закрив процедуру екстрадиції, відкриту 

проти українського блогера Анатолія Шарія, якого його країна вимагає судити за 

«державну зраду» та «розпалювання ненависті» через його проросійські позиції. 

Суддя погодився на такий захід після того, як від української влади надійшло 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vnitro-zakon-propaganda/r~aeff69a83f7511edba5b0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vnitro-zakon-propaganda/r~aeff69a83f7511edba5b0cc47ab5f122/
https://www.dailysabah.com/business/defense/russia-ukraine-war-reveals-how-important-military-logistics-are
https://www.dailysabah.com/business/defense/russia-ukraine-war-reveals-how-important-military-logistics-are
https://www.elmundo.es/espana/2022/10/05/633c78e7fdddff007b8b4580.html
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повідомлення про можливе перебування розшукуваної особи в Італії, незважаючи на 

те, що його захист стверджує, що він досі перебуває в Таррагоні і ніколи не 

порушував заборону на виїзд з Іспанії. Таким чином суд вирішив припинити 

нинішній судовий розгляд щодо А. Шарія і постановив повідомити про це рішення 

Інтерпол, МЗС та Мін’юст Іспанії. 

*** 

Sclavone, Ionel. România, ținta serviciilor de spionaj ale Rusiei. Avertismentul unui 

fost director SRI: «Există persoane care pentru bani sunt în stare de orice” [Румунія – ціль 

російських шпигунів. Попередження колишнього директора Служби розвідки Румунії 

(SRI): «Є люди, які за гроші підуть на все»] / I. Sclavone // Evenimentul Zilei. – Bucureşti, 

2022. – 05.10. – Режим доступу : https://evz.ro/romania-tinta-serviciilor-de-spionaj-rusesti-

avertismentul-unui-fost-director-sri-exista-persoane-care-pentru-bani-sunt-in-stare-de-

orice.html. 

Колишній директор Служби розвідки Румунії (SRI) К. Джорджеску стверджує, 

що в контексті конфлікту із західними країнами, які підтримують Україну перед 

обличчям російського вторгнення, росія активізувала шпигунські операції по всій 

Європі, зокрема в Румунії. Він заявив, що є люди, готові на все за гроші, тому 

необхідні законодавчі зміни, щоб дозволити румунській контррозвідці краще діяти та 

передбачити суворіші покарання для шпигунів. Його коментарі були зроблені в 

контексті розслідування «Управлінням з розслідування організованої злочинності та 

тероризму» (DIICOT ) в «NIS Petrol», дочірній компанії російського «Газпрому», яка 

працює в Румунії. 

*** 

G. Landsbergis: kokia būtų NATO ir NATO prasmė, jeigu joje nebūtų Ukrainos [Ґ. 

Ландсберґіс: який би був сенс в НАТО, якби в ньому не було України] // Lietuvos rytas. – 

Vilniaus, 2022. – 05.10. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/10/05/news/g-landsbergis-kokia-butu-nato-

ir-nato-prasme-jeigu-joje-nebutu-ukrainos-24777122. 

Міністр закордонних справ Литви Ґ. Ландсберґіс риторично запитує, який сенс 

був би від НАТО, якби Україна, яка виграла війну з росією, не стала членом 

найсильнішого оборонного альянсу світу. За його словами, Україна у певному сенсі 

захистила НАТО від його стратегічного ворога. Міністр зазначив, що вітає рішення 

Президента України В. Зеленського прискорено подати офіційну заявку на членство 

України в НАТО і, що Литва його підтримує. 

*** 

Navys, Aurimas. Karo analitikai: Aljanso šalių bei Izraelio raginimai išduoda, kad 

NATO ruošiasi ypatingai situacijai [Військові аналітики: заклики країн Альянсу та 

Ізраїлю свідчать, що НАТО готується до особливої ситуації] / A. Navys // Lietuvos rytas. – 

Vilniaus, 2022. – 05.10. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2022/10/05/news/karo-analitikai-aljanso-saliu-bei-izraelio-

raginimai-isduoda-kad-nato-ruosiasi-ypatingai-situacijai-24776244. 

Військові коментатори А. Навис і М. Сейюнас констатують, що добре, що 

путін не здійснив свій план нападу на жодного члена НАТО на початку війни. За їх 

словами, якби росія атакувала будь-якого члена НАТО, Альянс навряд чи ударив би у 

https://evz.ro/romania-tinta-serviciilor-de-spionaj-rusesti-avertismentul-unui-fost-director-sri-exista-persoane-care-pentru-bani-sunt-in-stare-de-orice.html
https://evz.ro/romania-tinta-serviciilor-de-spionaj-rusesti-avertismentul-unui-fost-director-sri-exista-persoane-care-pentru-bani-sunt-in-stare-de-orice.html
https://evz.ro/romania-tinta-serviciilor-de-spionaj-rusesti-avertismentul-unui-fost-director-sri-exista-persoane-care-pentru-bani-sunt-in-stare-de-orice.html
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/10/05/news/g-landsbergis-kokia-butu-nato-ir-nato-prasme-jeigu-joje-nebutu-ukrainos-24777122
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/10/05/news/g-landsbergis-kokia-butu-nato-ir-nato-prasme-jeigu-joje-nebutu-ukrainos-24777122
https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2022/10/05/news/karo-analitikai-aljanso-saliu-bei-izraelio-raginimai-isduoda-kad-nato-ruosiasi-ypatingai-situacijai-24776244
https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2022/10/05/news/karo-analitikai-aljanso-saliu-bei-izraelio-raginimai-isduoda-kad-nato-ruosiasi-ypatingai-situacijai-24776244
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відповідь блискавично, Україна була б на задньому плані і Київ був би «окупований і 

контрольований» набагато простіше. Військові аналітики кажуть, що після краху 

помпезних планів окупації України наступний крок росії може бути набагато 

жахливішим і особливо для країн Балтії. Аналітики вважають, що НАТО готується до 

особливої, про що свідчать заклики країн Альянсу та Ізраїлю до громадян негайно 

залишити росію, а такі кроки зазвичай робляться перед можливими військовими 

діями. 

*** 

Wenxing, Zhong. EU leaders to discuss Ukraine, energy, economy in Prague summit 

[Лідери ЄС обговорять Україну, енергетику та економіку на саміті у Празі] / Z. Wenxing 

// People’s Daily. – Beijing, 2022. – 05.10. – Режим доступу : 

http://en.people.cn/n3/2022/1005/c90000-10154812.html. 

Чеська Республіка, яка нині головує у Раді Європейського Союзу, проведе 

неофіційний саміт ЄС. Лідери країн-членів ЄС збираються обговорити російсько-

український конфлікт, зростання цін на енергоносії та його економічні наслідки. 

Голова Європейської Ради Ш. Мішель зазначив, що російсько-українська війна 

зробила «драматичний вплив» на енергетичну ситуацію в Європі, а також побічний 

вплив на економіку. У своєму листі-запрошенні державам-членам ЄС на саміт у Празі 

Ш. Мішель заявив, що лідери обговорять способи продовження «сильної економічної, 

військової, політичної та фінансової підтримки» України, одночасно посилюючи 

обмежувальні заходи для подальшого посилення тиску на росію. 

*** 

Стоянов, Михаил. Вицепрезидентът настоя за обща декларация на ЕС за 

влизането на Украйна в НАТО [Віцепрезидент наполіг на спільній заяві ЄС про вступ 

України до НАТО] / М. Стоянов // Дневник. – София, 2022. – 05.10. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/10/05/4399778_viceprezidentut_nastoia

_za_obshta_deklaraciia_na_es_za/. 

Віцепрезидентка Болгарії Іліяна Йотова заявила у Свіленграді, де разом із 

міністром оборони Димитаром Стояновим брала участь в урочистому святкуванні 

110-и річчя визволення міста та початку Балканської війни, що декларація про 

прийом України до НАТО має бути спочатку зроблена в рамках Євросоюзу, а потім і 

самого Атлантичного альянсу. Так І. Йотова прокоментувала ініціативу дев’яти 

президентів із Центральної та Східної Європи щодо якнайшвидшого прийняття 

України до НАТО. Проте глави держав Болгарії та Угорщини не підтримали цей крок. 

Президент Болгарії Румен Радєв заявив, що питання про членство України в НАТО 

має бути вирішене після закінчення війни, викликавши шквал критики. 

*** 

Rutte ‘echt onder de indruk’ van Britse premier Truss [Рютте «справді вражений» 

британською прем’єр-міністеркою Трасс] // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 06.10. – 

Режим доступу : https://www.telegraaf.nl/nieuws/1060135557/rutte-echt-onder-de-indruk-

van-britse-premier-truss. 

Прем’єр-міністр Нідерландів М. Рютте мав першу зустріч із новою прем’єр-

міністеркою Великобританії Л. Трасс у Празі, де відбувся саміт «Європейська 

політична спільнота». На полях цієї зустрічі вони обговорили, серед іншого, тіснішу 

http://en.people.cn/n3/2022/1005/c90000-10154812.html
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/10/05/4399778_viceprezidentut_nastoia_za_obshta_deklaraciia_na_es_za/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/10/05/4399778_viceprezidentut_nastoia_za_obshta_deklaraciia_na_es_za/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1060135557/rutte-echt-onder-de-indruk-van-britse-premier-truss
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1060135557/rutte-echt-onder-de-indruk-van-britse-premier-truss
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співпрацю в Північному морі, міграцію та продовження зусиль щодо підтримки 

України. Раніше того ж дня М. Рютте високо оцінив провідну роль, яку 

Великобританія взяла на себе в європейському опорі російському вторгненню в 

Україну. 

*** 

Cook, Lorne. Europe holds 44-leader summit, leaves Russia in the cold [Європа 

проводить саміт 44 лідерів, залишаючи росію на холоді] / L. Cook // eKathimerini. – 

Αθήνα, 2022. – 06.10. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/news/1195012/europe-holds-44-leader-summit-leaves-russia-

in-the-cold/. 

Лідери 44-х європейських країн зустрілися в Празі на першому саміті 

«Європейська політична спільнота», ініційованого президентом Франції Е. 

Макроном. Держави виступили єдиною позицією проти війни росії в Україні, 

оскільки енергетична криза та висока інфляція, викликані конфліктом, завдають 

шкоди їхнім економікам. росія є єдиною великою європейською державою, яку не 

запросили, разом зі своїм сусідом і прихильником у війні Білоруссю. Прем’єр-міністр 

Латвії Криш’яніс Каріньш заявив, що наслідки російської війни проти України є 

спільними, що впливає на всіх у сенсі безпеки. На саміті був присутній прем’єр-

міністр України Д. Шмигаль, а Президент України В. Зеленський звернувся до лідерів 

44-х країн у режимі відеозв’язку. 

*** 

Donlevy, Katherine. Putin’s ‘not joking’: Biden says nuclear ‘Armageddon’ risk 

highest since 62 crisis [путін «не жартує»: Д. Байден каже, що ризик ядерного 

«Армагедону» найвищий з часів кризи 62 року] / К. Donlevy // New York Post. – New 

York, 2022. – 06.10. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/10/06/biden-nuclear-

armageddon-risk-highest-since-62-crisis/. 

Президент США Д. Байден попередив про ризик ядерної загрози, яка є 

найвищою з часів Кубинської ракетної кризи 1962 р. Д. Байден заявив, що президент 

росії путін «не жартує, коли говорить про застосування тактичної ядерної зброї або 

біологічної чи хімічної зброї». На думку президента США, росія зазнає величезних 

невдач під час восьмимісячного вторгнення в Україну, тому, імовірно, планує 

випробувати ядерні торпедні безпілотники «судного дня» поблизу українського 

кордону в Чорному морі. 

*** 

Russian mercenaries ‘exploiting Africa to fund war in Ukraine’ [російські найманці 

«експлуатують Африку для фінансування війни в Україні»] // The Guardian. – London, 

2022. – 06.10. – Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/oct/06/russian-

mercenaries-exploiting-africa-to-fund-war-in-ukraine. 

Посолка США в ООН Л. Томас-Грінфілд заявила, що найманці ПВК Вагнера 

експлуатують природні ресурси і «незаконно отримані прибутки використовуються 

для фінансування війни росії в Африці, на Близькому Сході та в Україні». Вторгнення 

росії в Україну 24 лютого відбулося в період загострення суперництва між Заходом, 

Китаєм і росією щодо природних ресурсів Африки, торгівлі та зв’язків у сфері 

безпеки. росія намагається подолати свою міжнародну ізоляцію після того, як майже 

https://www.ekathimerini.com/news/1195012/europe-holds-44-leader-summit-leaves-russia-in-the-cold/
https://www.ekathimerini.com/news/1195012/europe-holds-44-leader-summit-leaves-russia-in-the-cold/
https://nypost.com/2022/10/06/biden-nuclear-armageddon-risk-highest-since-62-crisis/
https://nypost.com/2022/10/06/biden-nuclear-armageddon-risk-highest-since-62-crisis/
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/06/russian-mercenaries-exploiting-africa-to-fund-war-in-ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/06/russian-mercenaries-exploiting-africa-to-fund-war-in-ukraine
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три чверті Генеральної Асамблеї ООН проголосували за те, щоб докорити москві та 

вимагати від неї вивести свої війська з України. 

*** 

Zelenski, entre los favoritos para el Nobel de la Paz: ¿Por qué es difícil que reciba el 

galardón? [В. Зеленський серед фаворитів на Нобелівську премію миру: Чому йому 

важко буде отримати нагороду?] // El Mundo. – Madrid, 2022. – 07.10. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/10/07/633fdffbe4d4d8b57c8b45ba.html. 

В Осло незабаром оголосять лауреата Нобелівської премії миру і в умовах, 

коли вісім місяців триває війна в Європі, Президент України Володимир Зеленський і 

сам український народ мають право її отримати. Але як це часто буває з лауреатами 

Нобелівської премії – і майже з усіма престижними нагородами – бажання часто 

залишаються нездійсненими. І це тому, що вибір переможця має певні критерії, дуже 

великий список пропозицій і, перш за все, календар. Крім того, що війна ще не 

закінчилася – і поки неясно, як і коли вона закінчиться – термін подання кандидатур 

на Нобелівську премію миру закінчився 31 січня, майже за місяць до того, як росія 

вирішила вторгнутися в сусідню Україну і таким чином розпочала війну, яка вже 

забрала щонайменше 100 тис. життів.  

*** 

Hendrik, Antonia. Relațiile diplomatice dintre România şi Federația Rusă se încing. 

Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, convocat la MAE [Дипломатичні відносини між 

Румунією та російською федерацією накаляються. Посла росії в Бухаресті викликали в 

МЗС] / A. Hendrik // Evenimentul Zilei. – Bucureşti, 2022. – 07.10. – Режим доступу : 

https://evz.ro/relatiile-diplomatice-dintre-romania-si-federatia-rusa-se-incing-ambasadorul-

rusiei-la-bucuresti-convocat-la-mae.html. 

Посла російської федерації в Бухаресті викликали в штаб-квартиру МЗС 

Румунії. Цей крок є частиною плану на рівні ЄС після незаконної анексії Луганської, 

Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Румунія вкотре заявила про своє 

рішуче засудження так званих «угод» про приєднання чотирьох українських областей 

до рф та висловила тверду підтримку суверенітету, незалежності та територіальної 

цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. 

*** 

Delany, Max. European leaders show unity in face of russia’s war in Ukraine 

[Європейські лідери демонструють єдність перед війною росії в Україні] / M. Delany // 

Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 07.10. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/european-’community’-meets-in-face-of-russia’s-war. 

Лідери 44-х європейських країн зустрілися у Празі на першому саміті нового 

форуму «Європейське політичне співтовариство», покликаного об’єднати континент 

перед російською агресією. Президент Франції Е. Макрон заявив, що європейські 

лідери дуже чітко висловили своє засудження війни та підтримку України. Президент 

України В. Зеленський у відеозверненні закликав Європу покарати москву за рахунок 

збільшення постачання зброї та гарантій безпеки. 

*** 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/10/07/633fdffbe4d4d8b57c8b45ba.html
https://evz.ro/relatiile-diplomatice-dintre-romania-si-federatia-rusa-se-incing-ambasadorul-rusiei-la-bucuresti-convocat-la-mae.html
https://evz.ro/relatiile-diplomatice-dintre-romania-si-federatia-rusa-se-incing-ambasadorul-rusiei-la-bucuresti-convocat-la-mae.html
https://japantoday.com/category/world/european-'community'-meets-in-face-of-russia's-war


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–31 жовтня 2022 р. 
 

119 

La solución de Sanna Marin para terminar la guerra en Ucrania que se volvió viral 

[Рішення Санни Марін щодо припинення війни в Україні стало вірусним] // La Nación. 

– Buenos Aires, 2022. – 07.10. – Режим доступу : https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-

solucion-de-sanna-marin-para-terminar-la-guerra-en-ucrania-que-se-volvio-viral-

nid07102022/. 

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін лише протягом десяти секунд 

висловила як для неї має закінчитися війна в Україні, і відео цієї відповіді стало 

вірусним. Під час медійної зустрічі під час неформального саміту лідерів ЄС в Празі 

іноземний журналіст послався на нещодавню промову президента США Джо Байдена 

про підвищений ризику ядерної загрози та можливість «Армагедону». На що С. Марін 

прямо відповіла: «Вихід із конфлікту – росія має піти з України». 

*** 

Latkovskis, Bens. Vai Putins ceļā uz elli ķersies pie sava pēdējā līdzekļa un ieraus 

pasauli kodolkatastrofā? [Чи вдасться путін на своєму шляху до пекла до свого 

останнього засобу і занурить світ у ядерну катастрофу?] / B. Latkovskis // Neatkarīgā Rīta 

Avīze. – Rīgā, 2022. – 07.10. – Режим доступу : https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-

latkovskis/393686-vai-putins-cela-uz-elli-kersies-pie-sava-pedeja-lidzekla-un-ieraus-pasauli-

kodolkatastrofa?_gl=1*1mirt18*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW

853YH*MTY2NTU2OTcxNS40MC4xLjE2NjU1NzQ1NTkuMC4wLjA. 

За словами автора, можна сказати, що путін є наймогутнішою людиною в 

історії світу, тому що в минулому були різні правителі та тирани, але ніхто не мав 

такого величезного та руйнівного запасу [ядерної] зброї, однак, оскільки путін застряг 

у війні в Україні, його ситуацією нема чого захоплюватися. Найбільше занепокоєння, 

вважає автор, викликає саме той факт, що путіну вдавалося піднятися вгору після 

кожного спаду в кар’єрі, отже, він не дуже вірить у погані прогнози і не розглядає 

несприятливі для себе сценарії розвитку. На думку автора, у реаліях путіна ядерну 

війну можна виграти, якщо діяти досить різко, нахабно та необачно. 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Komorowski doradza Zełenskiemu. A lepiej posłuchać Einsteina 

[Б. Коморовський радить В. Зеленському. Краще послухати Ейнштейна] / A. 

Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warszawa, 2022. – 07.10. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/opinie-polityczno-spoleczne/art37199201-artur-bartkiewicz-komorowski-

doradza-zelenskiemu-a-lepiej-posluchac-einsteina. 

Відомий польський журналіст Артур Барткевич коментує пораду 

експрезидента Польщі Броніслава Коморовського Президенту України Володимиру 

Зеленському «не грати м’язами» і домовлятися з путіним після підписання указу, 

який виключає можливість ведення переговорів з путіним. Журналіст наголошує, що 

сьогодні, коли українська армія стрімко демілітаризує російську армію на сході та 

півдні України, пропонувати В. Зеленському сісти за стіл переговорів з путіним – це 

порада, схожа на пораду Ілона Маска, віддати росії Крим. 

*** 

İngiltere Başbakanı Truss: Prag’da Ukrayna ile dayanışma içinde olunduğu gösterildi 

[Британська прем’єрка Ліз Трасс: У Празі проявили солідарність з Україною] // Star. – 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-solucion-de-sanna-marin-para-terminar-la-guerra-en-ucrania-que-se-volvio-viral-nid07102022/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-solucion-de-sanna-marin-para-terminar-la-guerra-en-ucrania-que-se-volvio-viral-nid07102022/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-solucion-de-sanna-marin-para-terminar-la-guerra-en-ucrania-que-se-volvio-viral-nid07102022/
https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/393686-vai-putins-cela-uz-elli-kersies-pie-sava-pedeja-lidzekla-un-ieraus-pasauli-kodolkatastrofa?_gl=1*1mirt18*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY2NTU2OTcxNS40MC4xLjE2NjU1NzQ1NTkuMC4wLjA
https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/393686-vai-putins-cela-uz-elli-kersies-pie-sava-pedeja-lidzekla-un-ieraus-pasauli-kodolkatastrofa?_gl=1*1mirt18*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY2NTU2OTcxNS40MC4xLjE2NjU1NzQ1NTkuMC4wLjA
https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/393686-vai-putins-cela-uz-elli-kersies-pie-sava-pedeja-lidzekla-un-ieraus-pasauli-kodolkatastrofa?_gl=1*1mirt18*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY2NTU2OTcxNS40MC4xLjE2NjU1NzQ1NTkuMC4wLjA
https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/393686-vai-putins-cela-uz-elli-kersies-pie-sava-pedeja-lidzekla-un-ieraus-pasauli-kodolkatastrofa?_gl=1*1mirt18*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY2NTU2OTcxNS40MC4xLjE2NjU1NzQ1NTkuMC4wLjA
https://www.rp.pl/opinie-polityczno-spoleczne/art37199201-artur-bartkiewicz-komorowski-doradza-zelenskiemu-a-lepiej-posluchac-einsteina
https://www.rp.pl/opinie-polityczno-spoleczne/art37199201-artur-bartkiewicz-komorowski-doradza-zelenskiemu-a-lepiej-posluchac-einsteina
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Istanbul, 2022. – 07.10. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/ingiltere-

basbakani-truss-pragda-ukrayna-ile-dayanisma-icinde-olundugu-gosterildi-haber-1741301/. 

Прем’єр-міністерка Великобританії Л. Трасс і президент Франції Е. Макрон 

зустрілися на полях зустрічі саміту «Європейське політичне співтовариство», що 

відбувся в Празі. Під час зустрічі було підкреслено рішучість забезпечити 

незалежність і територіальну цілісність України та надати всю необхідну підтримку 

для протидії нападу росії, скільки б часу це не забрало. Політики підтвердили свою 

рішучість притягнути росію до відповідальності за загарбницькі дії в Україні. 

*** 

Khodorkovsky, Mikhail. If America Is Still America, It Must Step Up Its Support for 

Ukraine [Якщо Америка все ще залишається Америкою, вона має посилити підтримку 

України] / M. Khodorkovsky // Time. – New York, 2022. – 07.10. – Режим доступу : 

https://time.com/6220377/ukraine-military-aid-mikhail-khodorkovsky/. 

Колишній генеральний директор нафтової компанії «ЮКОС», автор книги 

«Загадка росії: як Захід попався на силовий гамбіт путіна і як це виправити» М. 

Ходорковський в статті для «Time» пише, що «спеціальна військова операція» в. 

путіна стала катастрофою. На думку автора, Україні, яка має добре вмотивовану 

армію та населення, які борються за саме існування, не вистачає сучасної зброї, 

необхідної для продовження боротьби. М. Ходорковський сподівається, що якщо 

Америка все ще залишається Америкою, то вона збереже та посилить свою підтримку 

України. 

*** 

Путин и Ердоган о рату у Украјини и актуелној кризи [путін і Р. Т. Ердоган про 

війну в Україні та нинішню кризу] // Политика. – Belgrad, 2022. – 07.10. – Режим 

доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/520010/. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган поговорив по телефону зі своїм російським 

колегою путіним про поліпшення двосторонніх відносин. Темою розмови стали 

останні події в Україні. Під час розмови Р. Т. Ердоган підтвердив готовність Анкари 

сприяти мирному вирішенню конфлікту між москвою та Києвом. Туреччина, яка є 

членом НАТО, має тісні стосунки як з Україною, так і з росією та намагалася 

збалансувати свої зв’язки під час війни, відмовляючись приєднатися до санкцій 

Заходу проти москви, одночасно критикуючи російське вторгнення та постачаючи 

Києву безпілотники. Туреччина разом з ООН виступила посередником у липневій 

угоді, яка дозволила відправляти українське зерно з чорноморських портів. 

*** 

Erdogan upozorio: Oni koji podcjenjuju Rusiju griješe, imaju važan adut u rukama 

[Р. Т. Ердоган попередив: ті, хто недооцінюють росію помиляються, у них в руках 

важливий козир] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 07.10. – Режим доступу : 

https://www.vecernji.hr/vijesti/erdogan-upozorio-oni-koji-podcjenjuju-rusiju-grijese-imaju-

vazan-adut-u-rukama-1615450. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган попередив, що росію не можна 

недооцінювати і заявив, що деякі країни Заходу проводять політику провокацій, яка 

не приносить результатів. Відповідаючи на запитання про те, хто винен у складній 

https://www.star.com.tr/dunya/ingiltere-basbakani-truss-pragda-ukrayna-ile-dayanisma-icinde-olundugu-gosterildi-haber-1741301/
https://www.star.com.tr/dunya/ingiltere-basbakani-truss-pragda-ukrayna-ile-dayanisma-icinde-olundugu-gosterildi-haber-1741301/
https://time.com/6220377/ukraine-military-aid-mikhail-khodorkovsky/
https://www.politika.rs/scc/clanak/520010/
https://www.vecernji.hr/vijesti/erdogan-upozorio-oni-koji-podcjenjuju-rusiju-grijese-imaju-vazan-adut-u-rukama-1615450
https://www.vecernji.hr/vijesti/erdogan-upozorio-oni-koji-podcjenjuju-rusiju-grijese-imaju-vazan-adut-u-rukama-1615450
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енергетичній ситуації в Європі і як цю ситуацію подолати, він сказав, що Туреччина 

завжди проводила виважену політику щодо росії та України і буде продовжувати це 

робити. Президент Туреччини зазначив, що з розповідей тих, хто каже, що підтримав 

Україну «великими грошима», не видно жодних результатів. Щодо поставок 

боєприпасів і зброї Р. Т. Ердоган сказав, що це залишки, які надсилає Захід. За його 

словами, назвати переможця у цій війні не можна, тому що його немає, а є лише 

велика кількість переможених. Р. Т. Ердоган наголосив, що не бачить можливості 

швидкого завершення російсько-української війни. 

*** 

Forsberg, Emil. Hotet mot Sverige om Ukraina faller: ”putin upplever fara” [Загроза 

Швеції у разі падіння України: «путін відчуває небезпеку»] / E. Forsberg // Aftonbladet. – 

Stockholm, 2022. – 08.10. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/onWa5m/rysslands-hot-mot-sverige-om-ukraina-faller-

putin-upplever-fara. 

Колишній прем’єр-міністр росії М. Касьянов в ексклюзивному інтерв’ю 

Aftonbladet заявив, що те, як закінчиться війна в Україні може мати вирішальне 

значення для того, чи вирішить в. путін рухатися далі і націлюватися на інші 

європейські країни. За його словами, в. путін намагається захиститись від «небезпек», 

з якими він стикається в інших європейських і демократичних країнах і якщо йому це 

вдасться в Україні, він продовжить свої загрози. На думку М. Касьянова, в. путін не 

буде натискати ядерну кнопку, а використовуватиме досконалішу зброю, щоб 

створити проблеми в Україні. 

*** 

U novembru moguć susret Zelenskog i putina [Можлива зустріч Зеленського та 

путіна у листопаді] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 08.10. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/777983/u-novembru-moguc-susret-zelenskog-i-putina. 

На острові Балі в Індонезії розпочалася підготовка до саміту G20, на який 

запрошено президентів України та росії. Посол Індонезії в ОАЕ Х. Багіс заявив, що 

логістична підготовка до прибуття двох лідерів уже ведеться, але ситуація непроста 

через російсько-українську війну. Ні українське, ні російське МЗС не підтвердили 

приїзд В. Зеленського та в. путіна на Балі. Президент Індонезії Д. Відодо намагався як 

посередник спонукати обидві сторони погодитися на припинення вогню і знову 

відкрити канали експорту зерна для забезпечення продовольчої безпеки. 

*** 

Explosion auf der Krim-Brücke stellt Russland vor ein «großes Problem» [Вибух на 

Кримському мосту становить «велику проблему» для росії] // Focus. – Berlin, 2022. – 

08.10. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/experten-zur-

explosion-auf-krim-bruecke-das-ist-ein-meisterstueck-geheimer-sabotage_id_161375705.html. 

Колишній австралійський генерал М. Раян, оцінюючи ситуацію щодо вибуху 

на Кримському мосту, бачить два можливі мотиви, які могли підштовхнути українців 

до такого вчинку. По-перше, українська армія може поставити собі за мету 

відвоювати Крим у короткостроковій перспектив, а з іншого боку, на його думку, це 

також може бути ще один відволікаючий маневр для досягнення прогресу в інших 

сферах. Військовий експерт робить висновок, що зараз росіяни зіткнулися з «великою 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/onWa5m/rysslands-hot-mot-sverige-om-ukraina-faller-putin-upplever-fara
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/onWa5m/rysslands-hot-mot-sverige-om-ukraina-faller-putin-upplever-fara
https://avaz.ba/globus/svijet/777983/u-novembru-moguc-susret-zelenskog-i-putina
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/experten-zur-explosion-auf-krim-bruecke-das-ist-ein-meisterstueck-geheimer-sabotage_id_161375705.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/experten-zur-explosion-auf-krim-bruecke-das-ist-ein-meisterstueck-geheimer-sabotage_id_161375705.html
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проблемою» тому, що навіть якщо постачання до Криму не буде повністю припинене, 

цей інцидент ускладнює утримання окупованого Мелітополя. М. Раян зазначає, шо 

крім того це демонстрація для росіян і решти світу, що російські військові не можуть 

захистити жодну з нещодавно анексованих територій України. 

*** 

Önalan, Faruk. Ukrayna Savaşı’nın kâr edeni kim? [Кому вигідна українська 

війна?] / F. Önalan // Star. – Istanbul, 2022. – 08.10. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/acik-gorus/ukrayna-savasinin-kr-edeni-kim-haber-1741659/. 

Автор статті Ф. Оналан пише, що в нинішніх умовах продовження війни 

найбільше вигідно Білому дому. США зробили кроки для поглиблення російсько-

української кризи і на сьогодні в Україну було поставлено зброї на 15,2 млрд дол. 

Однак допомога не є стійкою протягом тривалого періоду часу, оскільки запаси різко 

скорочуються. На його думку, Туреччина виділяється збалансованою зовнішньою 

політикою. Вона виступає проти анексії Криму, Херсона, Запоріжжя, Луганська та 

Донецька. Крім того, Анкара є єдиним центром, який веде міцну дипломатію з двома 

країнами. 

*** 

Britanski profesor u rušenju mosta na Krimu: Ako je ovo operacija ukrajinskih 

specijalaca o tome će Holivud snimati filmove [Британський професор про підрив мосту в 

Криму: Якщо це операція українського спецназу, Голлівуд зніме про це фільм] // Dnevni 

avaz. – Sarajevo, 2022. – 09.10. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/778001/britanski-profesor-u-rusenju-mosta-na-krimu-ako-je-

ovo-operacija-ukrajinskih-specijalaca-o-tome-ce-holivud-snimati-filmove. 

Британський аналітик з питань безпеки та оборони М. Кларк вважає, що 

руйнація Кримського мосту спричинить величезні логістичні проблеми для росіян, які 

залишаться без ключової лінії постачання Криму та Херсонської області. М. Кларк 

зазначив, що це також великий удар по гордості президента росії в. путіна, який з 

великою помпою відкрив міст у 2018 р. На думку британського аналітика, за 

символічним значенням удару це можна порівняти із затопленням крейсера 

«Москва». М. Кларк констатує, якщо це справді операція українського спецназу, 

Голлівуд найближчими роками зніме про це фільми, бо це справді велика перемога. 

*** 

Ukraina edeneb, Kreml mureneb [Україна прогресує, кремль руйнується] // Eesti 

Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 09.10. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120080054/juhtkiri-ukraina-edeneb-kreml-mureneb. 

Видання пише, що вибух, який стався на Кримському мосту, більшість схильні 

вважати військовим досягненням України, але є й інші гіпотези. Політолог К. Тююр 

представив теорію, згідно з якою вибухи «Північного потоку» і Кримського мосту 

були організовані кремлівським «яструбиним табором», щоб змусити путіна 

застосувати ядерну зброю, оскільки використання ядерної зброї проклало б шлях до 

державного перевороту. 

*** 

https://www.star.com.tr/acik-gorus/ukrayna-savasinin-kr-edeni-kim-haber-1741659/
https://avaz.ba/globus/svijet/778001/britanski-profesor-u-rusenju-mosta-na-krimu-ako-je-ovo-operacija-ukrajinskih-specijalaca-o-tome-ce-holivud-snimati-filmove
https://avaz.ba/globus/svijet/778001/britanski-profesor-u-rusenju-mosta-na-krimu-ako-je-ovo-operacija-ukrajinskih-specijalaca-o-tome-ce-holivud-snimati-filmove
https://epl.delfi.ee/artikkel/120080054/juhtkiri-ukraina-edeneb-kreml-mureneb
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Roland, Gerard. Putin’s step toward the abyss [Крок путіна до прірви] / G. Roland // 

eKathimerini. – Αθήνα, 2022. – 09.10. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/opinion/1195145/putins-step-toward-the-abyss/. 

Професор економіки та політології Каліфорнійського університету в Берклі Д. 

Роланд пише, що після тижнів невдач в результаті успішного українського 

контрнаступу на сході України, а також зростання невдоволення всередині росії, 

путін спробував повернути ініціативу в своїй агресивній війні, запровадивши 

«часткову мобілізацію» та імпровізовані референдуми в окупованих росією регіонах. 

З початку війни російська армія втратила понад 50 тис. солдатів і стикається з 

масовим дезертирством на полі бою. Тим часом найкраща відповідь путіну – 

посилити підтримку України, щоб допомогти їй якомога швидше покласти край цій 

агресивній війні. 

*** 

Mangott, Gerhard. Der «kollektive Putin» und warum er anfing, den Westen so zu 

hassen [«Колективний путін» і чому він так зненавидів Захід] / G. Mangott // Focus. – 

Berlin, 2022. – 09.10. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-

krise/gastbeitrag-von-gerhard-mangott-der-kollektive-putin-und-warum-er-anfing-den-

westen-so-zu-hassen_id_162067371.html. 

Професор міжнародних відносин Університету Інсбрука Г. Манготт пояснює, 

що на початку свого правління путін прагнув до економічної співпраці з Заходом, 

щоб зробити росію великою державою. На думку путіна, Захід його зрадив, принизив, 

маргіналізував і це суб’єктивне сприйняття різко посилило його ненависть, гнів і 

недовіру до Заходу.  

*** 

Kárpáti, András. Kocsis Máté: Az a diktatúra, amit a brüsszeli elit művel [Диктатура 

брюссельської еліти] / А. Kárpáti // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 09.10. – Режим 

доступу : https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/10/kocsis-mate-az-a-diktatura-amit-a-

brusszeli-elit-muvel. 

Лідер фракції угорської партії «Фідес» в парламенті Угорщини М. Кочиш в 

інтерв’ю виданню зазначив, що з погляду з Угорщини чи будь-якої частини Європи 

важко сказати, якими є інтереси великих держав і коли може закінчитися війна в 

Україні. З іншого боку, здається майже впевненим – так вважають і експерти, – що 

доведеться розраховувати на затяжний військовий конфлікт. М. Кочиш зазначив, що 

можна завдати шкоди росії, але, країну з такою величезною територією, населенням, 

багату на корисні копалини та енергоносії не можна легко поставити на коліна. 

*** 

Moore, Mark. Biden’s ‘Armageddon’ comments ‘reckless’ and ‘foreign-policy failure’: 

Pompeo [М. Помпео: коментарі Д. Байдена про «Армагеддон» є «безрозсудними» та 

«провалом зовнішньої політики»] / М, Moore // New York Post. – New York, 2022. – 09.10. 

– Режим доступу : https://nypost.com/2022/10/09/pompeo-calls-bidens-armageddon-

comments-reckless/. 

Колишній держсекретар США М. Помпео заявив, що коментарі президента Д. 

Байдена про «Армагеддон» в контексті ядерних загроз російського лідера путіна є 

«безрозсудними», але представник Білого дому наполягав, що вони просто 

https://www.ekathimerini.com/opinion/1195145/putins-step-toward-the-abyss/
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/gastbeitrag-von-gerhard-mangott-der-kollektive-putin-und-warum-er-anfing-den-westen-so-zu-hassen_id_162067371.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/gastbeitrag-von-gerhard-mangott-der-kollektive-putin-und-warum-er-anfing-den-westen-so-zu-hassen_id_162067371.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/gastbeitrag-von-gerhard-mangott-der-kollektive-putin-und-warum-er-anfing-den-westen-so-zu-hassen_id_162067371.html
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/10/kocsis-mate-az-a-diktatura-amit-a-brusszeli-elit-muvel
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/10/kocsis-mate-az-a-diktatura-amit-a-brusszeli-elit-muvel
https://nypost.com/2022/10/09/pompeo-calls-bidens-armageddon-comments-reckless/
https://nypost.com/2022/10/09/pompeo-calls-bidens-armageddon-comments-reckless/
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відображають «високі ставки» в Україні. Слова Д. Байдена свідчать про те, як 

президент бореться з війною росії в Україні. М. Помпео наголосив, що він повинен 

робити все необхідне для стримування путіна, який тримає ядерний гачок, оскільки 

його військові зазнають невдач на фронті. 

*** 

Kazimierczuk, Agnieszka. Trump: Przywódcy USA głupią retoryką nakłaniali Putina 

do inwazji na Ukrainę [Д. Трамп: Дурна риторика адміністрації США спонукала путіна 

до вторгнення в Україну] / A. Kazimierczuk // Rzeczpospolita. – Warszawa, 2022. – 09.10. – 

Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37205431-trump-przywodcy-usa-

glupia-retoryka-naklaniali-putina-do-inwazji-na-ukraine. 

Під час інтерв’ю правій телевізійній мережі Real America’s Voice колишній 

президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію США в спонуканні путіна 

здійснити невдале вторгнення в Україну 24 лютого. При цьому Д. Трамп не розкрив, 

як президент США Джо Байден або його адміністрація «висміювали» путіна та не 

навів прикладів їхньої «дурної» риторики. У попередніх інтерв’ю Д. Трамп 

стверджував, що росія та Україна ніколи не воюватимуть. Він також називав кроки 

путіна «геніальними» і заявив, що путін «має великий шарм, гордість і любить свою 

країну». 

*** 

Blumenthal, Andy. Putin on the Precipice [путін на прірві] / A. Blumenthal // The 

Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 09.10. – Режим доступу : 

https://blogs.timesofisrael.com/putin-on-the-precipice/. 

За словами автора, так чи інакше, але росія піде далі, навіть якщо їй доведеться 

замінити путіна, адже росія та її народ завжди можуть стверджувати, що путін був 

божевільним і що вони не мають бажання воювати із Заходом і, таким чином, з часом 

росія та Захід можуть відновити певний рівень довіри та співпраці. На думку автора, 

росії доведеться витратити багато часу, щоб відновити безглузде руйнування, яке 

вони принесли Україні, але це невелика ціна, яку потрібно заплатити, щоб 

повернутися з самих глибин ядерної боротьби із Заходом. 

*** 

Malmqvist, Matilda Aprea. Carl Bildt: putin visar att han kan slå tillbaka [Карл 

Більдт: путін показує, що може дати відсіч] / M. A. Malmqvist // Aftonbladet. – Stockholm, 

2022. – 10.10. – Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-

direkt?pinnedEntry=968240. 

Колишній міністр закордонних справ та прем’єр-міністр Швеції К. Більдт 

сказав швецькому виданню «Aftonbladet», що масований ракетний обстріл України 10 

жовтня був «чисто терористичною атакою». На його думку, у військовому відношенні 

це не мало значення, але в. путін зараз мав показати своєму внутрішньому споживачу 

інформації, що він може дати відсіч і уникнути більш прикрих поразок. 

*** 

Bartoníček, Radek. Rusko je čistě kriminální stát, Česko hrozbu podcenilo, řekl šéf 

Vojenské policie [росія – суто кримінальна держава, Чехія недооцінила загрозу, – 

начальник військової поліції] / R. Bartoníček // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 10.10. – 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37205431-trump-przywodcy-usa-glupia-retoryka-naklaniali-putina-do-inwazji-na-ukraine
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37205431-trump-przywodcy-usa-glupia-retoryka-naklaniali-putina-do-inwazji-na-ukraine
https://blogs.timesofisrael.com/putin-on-the-precipice/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=968240
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=968240
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Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rusko-

snemovna/r~bbe073f8488d11ed8b4e0cc47ab5f122/. 

Начальник військової поліції О. Фолтін заявив, що росія є суто злочинною 

державою, яка загрожує Чехії і, що держава недооцінювала загрозу з боку росії. 

Начальник Генерального штабу Збройних сил Чехії К. Ржека зазначив, що протягом 

останніх кількох десятиліть росія і НАТО не були близькі до реального конфлікту, ні 

звичайного, ні ядерного, ніж зараз, що конфлікт матиме значний вплив на Чехію і, що 

ситуація серйозна. Він назвав перевагою те, що НАТО тепер має чітко визначеного 

супротивника в Європі. Крім того він вважає, що сподіватися на швидке припинення 

російсько-української війни не доводиться і війна також не має позитивного 

вирішення. 

*** 

Vendetta di putin per il ponte saltato, pioggia di missili. Biden: brutalità [Реванш 

путіна за підірваний міст, ракетний дощ. Байден: жорстокість] // Avvenire. – Milano, 

2022. – 10.10. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-esplosioni-

missili-su-kiev-russia. 

Президент США Д. Байден засудив «абсолютну жорстокість» ракетних 

обстрілів українських міст з боку росії і пообіцяв надавати необхідну підтримку 

українським силам для захисту своєї країни та своєї свободи. Генеральний секретар 

ООН А. Гутерреш наголосив, що він глибоко вражений великомасштабними 

ракетними ударами російських збройних сил по містах України. 

*** 

Zelensky réclame une « réponse dure « à la Russie après les frappes sur l’Ukraine, 

«extrême inquiétude» de Macron [В. Зеленський закликав до «жорсткої відповіді» росії 

після удару по Україні, для Е. Макрона це «надзвичайне занепокоєння»] // L’Obs. – 

Paris, 2022. – 10.10. – Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/guerre-en-

ukraine/20221010.OBS64362/guerre-en-ukraine-kiev-lviv-plusieurs-villes-ukrainiennes-

touchees-par-des-bombardements.html. 

Президент Франції Е. Макрон висловив «надзвичайну стурбованість» серією 

російських ударів по Україні 10.10. Під час екстреної телефонної розмови з В. 

Зеленським він пообіцяв збільшити військову допомогу Україні у тому числі щодо 

військового обладнання. Президенти обговорили зміцнення протиповітряної оборони, 

необхідність жорсткої європейської та міжнародної реакції, а також посилення тиску 

на росію.  

*** 

Sėjūnas, Mindaugas. Karo analitikai: visi šie veiksmai signalizuoja, kad V. Putino 

chunta dar labiau veržia valdžios kilpą [Військові аналітики: усі ці дії сигналізують про 

те, що путінська хунта ще більше затягує петлю влади] / M. Sėjūnas // Lietuvos rytas. – 

Vilniaus, 2022. – 10.10. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2022/10/10/news/karo-analitikai-visi-sie-veiksmai-

signalizuoja-kad-v-putino-chunta-dar-labiau-verzia-valdzios-kilpa-24823258. 

За словами військових аналітиків, путін не відмовився від планів продовження 

та активізації бойових дій в Україні, усі дії сигналізують про те, що його хунта ще 

більше затягує петлю влади, зміцнюючи режим усередині росії. Аналітики 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rusko-snemovna/r~bbe073f8488d11ed8b4e0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rusko-snemovna/r~bbe073f8488d11ed8b4e0cc47ab5f122/
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-esplosioni-missili-su-kiev-russia
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-esplosioni-missili-su-kiev-russia
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20221010.OBS64362/guerre-en-ukraine-kiev-lviv-plusieurs-villes-ukrainiennes-touchees-par-des-bombardements.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20221010.OBS64362/guerre-en-ukraine-kiev-lviv-plusieurs-villes-ukrainiennes-touchees-par-des-bombardements.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20221010.OBS64362/guerre-en-ukraine-kiev-lviv-plusieurs-villes-ukrainiennes-touchees-par-des-bombardements.html
https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2022/10/10/news/karo-analitikai-visi-sie-veiksmai-signalizuoja-kad-v-putino-chunta-dar-labiau-verzia-valdzios-kilpa-24823258
https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2022/10/10/news/karo-analitikai-visi-sie-veiksmai-signalizuoja-kad-v-putino-chunta-dar-labiau-verzia-valdzios-kilpa-24823258
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зазначають, що вступити у війну з країною, яку підтримує НАТО, вимагає великого 

розуму та знань, а їх немає ні в путіна, ні в шойгу, ні в суровікіна, ні у більшості 

носіїв військової парадної форми з генеральськими званнями. 

*** 

Estére csak megszületett az első fideszes reakció az oroszok ukrajnai vérengzésére 

[Увечері з’явилася перша реакція Фідес на кровопролиття, спричинене росіянами в 

Україні] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 10.10. – Режим доступу : 

https://nepszava.hu/3171997_putyin-ukrajna-orosz-megszallas. 

Депутат Національної асамблеї Угорщини та голова Комітету в закордонних 

справах угорського парламенту від правлячої партії «Фідес» Ж. Немет заявив, що 

угорська делегація Парламентської асамблеї Ради Європи (РЄ) вважає 

неприйнятними жорстокі атаки росії на українські міста, спрямовані проти мирного 

населення та повне ігнорування гуманітарних прав. Ж. Немет сказав, що РЄ засудила 

російські авіаудари, які здійснюються проти цивільного населення в Україні, та 

звернув увагу на те, що такі серйозні порушення міжнародного права не можуть 

залишатися безкарними. 

*** 

Káčer v Bruseli o pomoci Ukrajine aj ich vstupe do NATO: Šéfa Aliancie uistil o 

jednom [Качер у Брюсселі про допомогу Україні та її вступ до НАТО: Глава Альянсу 

запевнив в одному] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 10.10. – Режим доступу : 

https://www.cas.sk/clanok/2725925/kacer-v-bruseli-o-pomoci-ukrajine-aj-ich-vstupe-do-nato-

sefa-aliancie-uistil-o-jednom/. 

Міністр закордонних справ Словаччини Р. Качер заявив після робочої зустрічі з 

Генеральним секретарем НАТО Є. Столтенбергом у Брюсселі, що Словаччина 

сповнена рішучості продовжувати допомагати Україні, яка зазнає російської агресії, 

та підтримує її зусилля стати новим членом Північнокаатлантичного альянсу. Обидва 

погодилися, що країни НАТО повинні залишатися єдиними у своїй відповіді на 

російську агресію та бути здатними відповісти на ядерні загрози з боку москви. 

*** 

Russia in retort to Lapid: Israel stood silent in face of Kyiv’s ‘terrorism’ [росія у 

відповідь Лапіду: Ізраїль мовчав перед обличчям київського «терору»] // The Times of 

Israel. – Jerusalem, 2022. – 10.10. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/russia-

in-retort-to-lapid-israel-stood-silent-in-face-of-kyivs-terrorism/. 

Прем’єр-міністр Ізраїля Я. Лапід озвучив своє «рішуче» засудження шквалу 

смертельних бомбардувань по Україні з боку рф, які були спрямовані проти 

цивільного населення в Києві та інших містах України. 

*** 

Trudeau condemns deadly russian strikes on Kyiv, Ukrainian cities [Трюдо засудив 

смертоносні російські удари по Києву та українських містах] // The Toronto Star. – 

Toronto, 2022. – 10.10. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/politics/2022/10/10/canadian-politicians-condemn-deadly-russian-

missile-strikes-on-kyiv-ukrainian-cities.html. 

https://nepszava.hu/3171997_putyin-ukrajna-orosz-megszallas
https://www.cas.sk/clanok/2725925/kacer-v-bruseli-o-pomoci-ukrajine-aj-ich-vstupe-do-nato-sefa-aliancie-uistil-o-jednom/
https://www.cas.sk/clanok/2725925/kacer-v-bruseli-o-pomoci-ukrajine-aj-ich-vstupe-do-nato-sefa-aliancie-uistil-o-jednom/
https://www.timesofisrael.com/russia-in-retort-to-lapid-israel-stood-silent-in-face-of-kyivs-terrorism/
https://www.timesofisrael.com/russia-in-retort-to-lapid-israel-stood-silent-in-face-of-kyivs-terrorism/
https://www.thestar.com/politics/2022/10/10/canadian-politicians-condemn-deadly-russian-missile-strikes-on-kyiv-ukrainian-cities.html
https://www.thestar.com/politics/2022/10/10/canadian-politicians-condemn-deadly-russian-missile-strikes-on-kyiv-ukrainian-cities.html


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–31 жовтня 2022 р. 
 

127 

Прем’єр-міністр Канади Д. Трюдо засудив останні атаки росії на Україну. Під 

час телефонної розмови з Президентом України В. Зеленським Д. Трюдо висловив 

жаль із приводу бомбордувань цивільної інфраструктури та підтвердив підтримку 

України Канадою. Міністерка закордонних справ Канади М. Джолі назвала дії росії 

шокуючими та жахливими. 

*** 

Костов, Иван. Иван Костов: Радев не се ориентира добре за декларацията за 

Украйна до НАТО [Іван Костов: Радєв не орієнтується в декларації України щодо 

вступу до НАТО] / И. Костов // Дневник. – София, 2022. – 10.10. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/10/10/4401095_ivan_kostov_radev_se_orientira_dobre

_za_deklaraciiata/. 

Президент Болгарії Румен Радєв не політично коректно інтерпретував подію на 

підтримку членства України в НАТО. Заява була зроблена лише через два дні після 

того, як проросійські лідери Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської 

областей на офіційній церемонії в кремлі підписали угоду про приєднання чотирьох 

анексованих українських областей. Кілька днів по тому Р. Радєв пояснив, що не 

підписував декларацію, тому що «це означало б війну між НАТО і росією». Однак, за 

словами колишнього прем’єр-міністра Болгарії Івана Костова, Р. Радєв погано 

орієнтувався в політичній ситуації, завивши, що «декларація була актом політичної 

підтримки в той час, коли Україна дуже потребувала підтримки іншого характеру і 

більшої рішучості, на неї потрібно було якось відреагувати і не йдеться про те, щоб 

Україна вступила до НАТО, воюючи». Він назвав «дуже слабкими» аргументи, якими 

Р. Радєв пояснював, чому не підписав документ. І. Костов підкреслив, якщо 

президент думав, що його «так» приведе Україну до НАТО, то він просто не 

розуміється на ситуації. 

*** 

ЕУ спрема одговор на формирање заједничких снага Русије и Белорусије [ЄС 

готує відповідь на формування спільних сил росії та Білорусі] // Политика. – Belgrad, 

2022. – 10.10. – Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/. 

Офіційний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Петер Стано оцінив 

російське бомбардування Києва як ескалацію конфлікту. За його словами, 

націлювання на цивільні об’єкти – це додаткова ескалація. Він додав, що ескалації 

сприяють і заяви білоруського президента лукашенка, який нещодавно анонсував 

об’єднання російсько-білоруських військ. 

*** 

Fendrych, Martin. Válečný zločinec Putin proměnil Rusko v teroristický stát 

[Військовий злочинець путін перетворив росію на терористичну державу] / M. Fendrych 

// Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 11.10. – Режим доступу : 

https://nazory.aktualne.cz/komentare/putin-je-monstrum-rusko-teroristicky-

stat/r~ef1cd46648cc11edba63ac1f6b220ee8/. 

За словами автора, кожен, хто підтримує кремль, схвалює режим геноциду. Він 

вважає, що основна відповідальність за військові злочини лежить на російському 

лідері та його найближчому оточенні, які перетворили росію на терористичну 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/10/10/4401095_ivan_kostov_radev_se_orientira_dobre_za_deklaraciiata/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/10/10/4401095_ivan_kostov_radev_se_orientira_dobre_za_deklaraciiata/
https://www.politika.rs/scc/clanak/
https://nazory.aktualne.cz/komentare/putin-je-monstrum-rusko-teroristicky-stat/r~ef1cd46648cc11edba63ac1f6b220ee8/
https://nazory.aktualne.cz/komentare/putin-je-monstrum-rusko-teroristicky-stat/r~ef1cd46648cc11edba63ac1f6b220ee8/
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державу. Автор зазначає, що Захід не повинен припиняти підтримку України та 

українців, бо чим швидше це вдасться зупинити, тим краще для всього світу. 

*** 

Militärexperte: Gewalt in der Ukraine «von Woche zu Woche verheerender» 

[Військовий експерт: Насильство в Україні з кожним тижнем стає все більш 

руйнівним] // Die Рresse. – Vene, 2022. – 11.10. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6201280/militaerexperte-gewalt-in-der-ukraine-von-woche-zu-

woche-verheerender?from=rss. 

Полковник австрійської армії і військовий експерт М. Рейснер підозрює, що 

російське керівництво сподівається, що страждання українського населення будуть 

надто великими. За його словами, оголошення часткової мобілізації в росії також є 

ознакою того, що війна в Україні триватиме ще довго. 

*** 

Kozirev, Andrej. Bivši ministar vanjskih poslova rusije: putin je očajan [Колишній 

міністр закордонних справ росії: путін у розпачі] / A. Kozirev // Dnevni avaz. – Sarajevo, 

2022. – 11.10. – Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/778578/bivsi-ministar-vanjskih-

poslova-rusije-putin-je-ocajan. 

Колишній міністр закордонних справ росії А. Козирєв заявив, що терор – це 

єдине, що залишилося у президента росії в. путіна. Колишній глава МЗС рф назвав 

журналістам «три основні прорахунки» в. путіна. По-перше, що Україну можна 

перемогти за два-три дні. По-друге, що США та Захід не прийдуть на допомогу 

українцям. По-третє, що він повернув війну додому, коли оголосив цю мобілізацію. 

За словами політика, в. путін зараз використовує ядерний шантаж, а також 

терористичні акти в Україні та в самій рф. Попри це, А. Козирєв впевнений, що 

кремль не застосує ядерну зброю, оскільки сам в. путін людина, яка не хоче кінчати 

життя самогубством. 

*** 

Raag, Ilmar. Ilmar Raagi analüüs: Kiievi pommitamine oli planeeritud 

infooperatsioon – Venemaa kehastub rahutuviks [Аналітика Ілмара Раага: Бомбардування 

Києва була спланованою інформаційною операцією – росія стає ніччю хвилювань] / I. 

Raag // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 11.10. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120080928/ilmar-raagi-analuus-kiievi-pommitamine-oli-

planeeritud-infooperatsioon-venemaa-kehastub-rahutuviks. 

За словами естонського аналітика І. Рааги, у певному сенсі бомбардування 

Києва – це відповідь на підрив Кримського мосту – російський президент просто мав 

зробити щось таке, що перевищило б поріг ментальних новин, особливо в росії. Але, 

вважає аналітик, більш важливою є загальна мета, на яку вказує саме існування 

інформаційної операції, – це розуміння, що ефект від мобілізації в росії можна 

побачити лише через пару місяців навіть за належної підготовки, тому путіну 

потрібно виграти час. 

*** 

Katasztrofális Brüsszel szankciós politikája [Катастрофічна санкційна політика 

Брюсселя] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 11.10. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6201280/militaerexperte-gewalt-in-der-ukraine-von-woche-zu-woche-verheerender?from=rss
https://www.diepresse.com/6201280/militaerexperte-gewalt-in-der-ukraine-von-woche-zu-woche-verheerender?from=rss
https://avaz.ba/globus/svijet/778578/bivsi-ministar-vanjskih-poslova-rusije-putin-je-ocajan
https://avaz.ba/globus/svijet/778578/bivsi-ministar-vanjskih-poslova-rusije-putin-je-ocajan
https://epl.delfi.ee/artikkel/120080928/ilmar-raagi-analuus-kiievi-pommitamine-oli-planeeritud-infooperatsioon-venemaa-kehastub-rahutuviks
https://epl.delfi.ee/artikkel/120080928/ilmar-raagi-analuus-kiievi-pommitamine-oli-planeeritud-infooperatsioon-venemaa-kehastub-rahutuviks
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https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/10/orban-viktor-katasztrofalis-brusszel-szankcios-

politikaja. 

Прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан під час дискусії в Берліні, яку він провів з 

головним редактором політичного журналу Cicero, заявив, що політика санкцій 

Брюсселя проти росії за війну проти України є примітивною у своєму виконанні та 

катастрофічною за своїм ефектом. На його думку, санкційна політика Брюсселя 

нехтує європейськими інтересами та руйнує економіку Німеччини та Угорщини, але 

допомагає москві заробити за півроку на продажу енергоносіїв стільки ж, скільки 

раніше вони заробляли за рік. За словами В. Орбана, перемир’я у війні в Україні має 

встановлюватися не між Україною та росією, а між Сполученими Штатами та росією, 

виходячи з реалій сили. За його словами, суть війни – це ресурси і якщо росіяни 

мають практично необмежені ресурси в плані енергії, солдатів і людей, то Україні їх 

вистачає лише завдяки допомозі Заходу та США. Прем’єр-міністр також заявив, що 

президент США Д. Байден зайшов занадто далеко, коли назвав президента росії 

путіна в тому числі військовим злочинцем або масовим убивцею. За його словами, 

надією на мир є колишній президент США Дональд Трамп. 

*** 

Latkovskis, Bens. Vienīgais veids, kā apturēt teroru Ukrainā, ir draudi Putinam 

personīgi [Єдиний спосіб зупинити терор в Україні – погрожувати путіну особисто] / B. 

Latkovskis // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 11.10. – Режим доступу : 

https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/393961-vienigais-veids-ka-apturet-teroru-

ukraina-ir-draudi-putinam-

personigi?_gl=1*ogi27h*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*

MTY2NTU2OTcxNS40MC4xLjE2NjU1NzI0MjMuMC4wLjA. 

За словами автора, обстріл росією цивільних об’єктів у Києві та інших містах 

України трактується як явний військовий злочин. На жаль, вважає автор, на 

нинішньому етапі ескалації війни мало надії на те, що Захід єдиним фронтом 

оголосить президента путіна поза законом як терориста та військового злочинця. На 

його думку, світ до цього ще не готовий та і навряд чи він колись буде до цього 

готовий, хіба що коли бомби впадуть прямо на Париж, Берлін чи Нью-Йорк. 

*** 

Đukanović i predsjednici deset zemalja uputili poziv rusiji: Prestanite sa napadima na 

civile [Джуканович та президенти десяти країн звернулися до росії із закликом: 

припинити напади на мирних жителів] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 12.10. – Режим 

доступу : https://avaz.ba/region/crna-gora/778644/dukanovic-i-predsjednici-deset-zemalja-

uputili-poziv-rusiji-prestanite-sa-napadima-na-civile. 

Президент Чорногорії М. Джуканович разом із президентами Болгарії, Чехії, 

Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Північної 

Македонії засудив нещодавні масові бомбардування українських міст росією, 

наголосивши, що це є військовими злочинами в рамках міжнародного права. 

Президенти цих країн нагадали, що для військових злочинів та злочинів проти 

людяності не існує терміну давності і що вони підпадають під юрисдикцію судів у 

всьому світі. 

*** 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/10/orban-viktor-katasztrofalis-brusszel-szankcios-politikaja
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/10/orban-viktor-katasztrofalis-brusszel-szankcios-politikaja
https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/393961-vienigais-veids-ka-apturet-teroru-ukraina-ir-draudi-putinam-personigi?_gl=1*ogi27h*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY2NTU2OTcxNS40MC4xLjE2NjU1NzI0MjMuMC4wLjA
https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/393961-vienigais-veids-ka-apturet-teroru-ukraina-ir-draudi-putinam-personigi?_gl=1*ogi27h*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY2NTU2OTcxNS40MC4xLjE2NjU1NzI0MjMuMC4wLjA
https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/393961-vienigais-veids-ka-apturet-teroru-ukraina-ir-draudi-putinam-personigi?_gl=1*ogi27h*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY2NTU2OTcxNS40MC4xLjE2NjU1NzI0MjMuMC4wLjA
https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/393961-vienigais-veids-ka-apturet-teroru-ukraina-ir-draudi-putinam-personigi?_gl=1*ogi27h*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY2NTU2OTcxNS40MC4xLjE2NjU1NzI0MjMuMC4wLjA
https://avaz.ba/region/crna-gora/778644/dukanovic-i-predsjednici-deset-zemalja-uputili-poziv-rusiji-prestanite-sa-napadima-na-civile
https://avaz.ba/region/crna-gora/778644/dukanovic-i-predsjednici-deset-zemalja-uputili-poziv-rusiji-prestanite-sa-napadima-na-civile
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Pina, Marina. 12-O: Un desfile sin recuerdo a Ucrania [12-Ж: Парад без згадки про 

Україну] / M. Pina // El Mundo. – Madrid, 2022. – 12.10. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/10/12/6345aca721efa013438b4595.html. 

В аналітичній статті для видання журналістка М. Піна висвітлює проведення в 

Іспінії 12 жовтня параду з нагоди Дня Колумба. Парад в Іспанії проводиться лише 

через тиждень після того, як уряд представив проєкт загального державного бюджету, 

у якому видатки на оборону збільшено на 25 %, відповідно до зобов’язань, узятих 

перед НАТО, і з переконанням, що «інвестувати в оборону означає інвестувати в 

мир», як стверджує міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес. М. Піна зауважує, 

що в той час, коли портфель міністра зосереджений на демонстрації її прихильності 

Україні, на параді не очікується жодного символу чи жесту підтримки країни, в яку 

вторглася росія. 

*** 

En contra de Rusia: la Argentina condenó la anexión de territorios ucranianos por 

parte de Putin [Проти росії: Аргентина засудила анексію українських територій 

путіним] // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 12.10. – Режим доступу : 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/en-contra-de-rusia-la-argentina-condeno-la-anexion-

de-territorios-ucranianos-por-parte-de-putin-nid12102022/. 

Аргентина проголосувала за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка 

засуджує спробу росії анексувати українські території та відкидає визнання 

псевдореферендумів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. 

Резолюція була схвалена переважною більшістю міжнародної спільноти: 143 голоси 

«за», 35 «утрималися» і 5 «проти». Отже Аргентина вважає за важливе захищати 

Статут ООН і поважати перевагу права в міжнародних відносинах. 

*** 

Jakučionis, Saulius. G. Nausėda: Vokietijos kariuomenė nėra mergina, kurią galima 

pakviesti gerai praleisti vakaro prie ežero [Ґ. Науседа: Німецька армія – це не дівчина, яку 

можна запросити провести гарний вечір біля озера] / S Jakučionis // Lietuvos rytas. – 

Vilniaus, 2022. – 12.10. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/10/12/news/g-nauseda-ragina-vengti-

dviprasmisku-signalu-berlynui-del-brigados-ministrui-linki-drasos-24843333. 

Президент Литви Ґ. Науседа заявив, що треба шукати всіх засобів, щоб схилити 

перевагу у війну на користь України і якнайшвидше наблизити омріяну перемогу. Він 

наголошує на підтримці України як військовій, так і політичній та на переговорах про 

членство України у ЄС. Лише так, за словами президента, можна ефективніше 

впливати на поведінку агресора та здатність самої України чинити ефективний опір. 

Президент вважає, що потрібно шукати якомога ширший спектр засобів впливу як на 

російський правлячий режим, так і на російське суспільство тому, що підтримка цієї 

війни в російському суспільстві хоч і знижується, але все ще досить висока. 

*** 

Bayer, Lili. Putin’s losing. Now what? [путін програв. Що тепер?] / L. Bayer // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 12.10. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/russia-president-vladimir-putin-losing-war-ukraine-now-

what/. 

https://www.elmundo.es/espana/2022/10/12/6345aca721efa013438b4595.html
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/en-contra-de-rusia-la-argentina-condeno-la-anexion-de-territorios-ucranianos-por-parte-de-putin-nid12102022/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/en-contra-de-rusia-la-argentina-condeno-la-anexion-de-territorios-ucranianos-por-parte-de-putin-nid12102022/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/10/12/news/g-nauseda-ragina-vengti-dviprasmisku-signalu-berlynui-del-brigados-ministrui-linki-drasos-24843333
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/10/12/news/g-nauseda-ragina-vengti-dviprasmisku-signalu-berlynui-del-brigados-ministrui-linki-drasos-24843333
https://www.politico.eu/article/russia-president-vladimir-putin-losing-war-ukraine-now-what/
https://www.politico.eu/article/russia-president-vladimir-putin-losing-war-ukraine-now-what/
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Репортер Лілі Байєр в аналітичній статті для POLITICO пише, що західні 

союзники розглядають сценарії війни від збільшення звірств росіян серед цивільного 

населення в Україні до диверсій у Європі або російських схем вичікувати. путін, який 

вже програв, тероризує українців у містах, віддалених від лінії фронту. Його 

підозрюють у диверсіях на газопроводах до Європи. І, що найжахливіше – він 

погрожує ядерною війною. Західні лідери зараз намагаються спланувати те, що все 

більш непередбачуваний лідер може зробити далі. Вони побоюються ще більш 

перебільшених версій того, що вже розгорнулося: нові терористичні кампанії 

знищення українських енергетичних об’єктів напередодні зими; більше руйнування 

інфраструктури, що живить європейське суспільство, більше бряцання ядерною 

зброєю. Поки що американські офіційні особи навмисно залишалися нечіткими щодо 

свого плану відповіді, вказуючи на те, що Вашингтон особисто повідомив про свою 

думку російським офіційним особам. Очікується, що реакція США не 

стосуватиметься власного ядерного арсеналу, але вона, безумовно, буде жорсткою. 

*** 

Zangana, Beri. Ryssland kan hämta ammunition i Belarus [росія може забрати 

боєприпаси в Білорусі] / B. Zangana // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 13.10. – Режим 

доступу : https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/xg8GjX/rapport-ryssland-kan-hamta-

ammunition-i-belarus. 

Директор британської служби електронної розвідки Центру урядового зв’язку 

(GCHQ) Д. Флемінґ оприлюднив оцінку перебігу російської війни проти України, 

заявивши, що москві бракує ресурсів і міжнародної підтримки. Згідно зі звітом 

американського аналітичного центру «Інститут вивчення війни», жахлива ситуація 

могла спонукати в. путіна звернутися до Білорусі за допомогою в отриманні більшої 

кількості боєприпасів та зброї. Згідно з інформацією, Білорусь планує відправити 13 

ешелонів із озброєнням, військовою технікою та боєприпасами на п’ять російських 

баз. 

*** 

Nichols, Michelle. U.N. condemns russia’s move to annex parts of Ukraine [ООН 

засудила спробу росії анексувати частину України] / M. Nichols // Japan Тoday. – Tokyo, 

2022. – 13.10. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/world/united-nations-

condemns-russia’s-move-to-annex-parts-of-ukraine1. 

Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів засудила спробу 

незаконної анексії росією чотирьох частково окупованих регіонів України та 

закликала всі країни не визнавати цей крок, посилюючи дипломатичну міжнародну 

ізоляцію москви. Три чверті членів Генеральної Асамблеї – 143 країни – 

проголосували за резолюцію, яка також підтвердила суверенітет, незалежність, 

єдність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. 

До росії, яка проголосувала проти резолюції, приєдналися лише чотири країни – 

Сирія, Нікарагуа, Північна Корея та Білорусь. Утрималися під час голосування 35 

країн, зокрема стратегічний партнер росії Китай, решта не голосувала. 

*** 

Schmidt Mária: Magyarország számára a minél gyorsabb béke a megoldás [Рішенням 

для Угорщини є якнайшвидший мир] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 13.10. – 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/xg8GjX/rapport-ryssland-kan-hamta-ammunition-i-belarus
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/xg8GjX/rapport-ryssland-kan-hamta-ammunition-i-belarus
https://japantoday.com/category/world/united-nations-condemns-russia's-move-to-annex-parts-of-ukraine1
https://japantoday.com/category/world/united-nations-condemns-russia's-move-to-annex-parts-of-ukraine1
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Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/10/schmidt-maria-magyarorszag-

szamara-a-minel-gyorsabb-beke-a-megoldas. 

В угорському музеї «Дім терору» відбулася презентація книги генеральної 

директорки закладу, історика М. Шмідт «Бачення російсько-української війни». На 

думку історика Мартона Бекеша, виходячи з першої частини книги, російсько-

українську війну можна трактувати як своєрідну слов’янську громадянську війну, це 

майже пострадянська громадянська війна, в якій росія хоче відновити Новоросію, і 

Україна відстоює свій територіальний суверенітет. М. Шмідт на презентації 

підкреслила: все проти миру, але його слід досягти. 

*** 

Brown, Lee. Kremlin warns of nuclear World War III that ‘will be catastrophic’ 

[кремль попереджає про ядерну Третю світову війну, яка «буде катастрофічною»] / L. 

Brown // New York Post. – New York, 2022. – 13.10. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/10/13/kremlin-warns-of-world-war-iii-with-nuclear-bombs/. 

Високопоставлений чиновник НАТО заявив, що російський ядерний удар 

майже напевно спричинить «фізичну відповідь» з боку союзників України, а міністр 

оборони США Л. Остін наголосив, що США «віддані захищати кожен дюйм території 

НАТО». 

*** 

Хаджийски, Васил. «Демократична България» иска правителство, което не е на 

ГЕРБ, подкрепено от конституционно мнозинство [«Демократична Болгарія» хоче, щоб 

уряд, який не входить до ГЕРБ, підтримувався конституційною більшістю] / В. 

Хаджийски // Дневник. – София, 2022. – 13.10. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/politika/2022/10/13/4402923_demokratichna_bulgariia_iska_pravitel

stvo_koeto_ne_e/. 

Співголова політичної проєвропейської партії «Демократична Болгарія» 

Христо Іванов очікує, що в один із перших днів роботи наступного парламенту на 

пропозицію «Демократичної Болгарії» буде ухвалено рішення про те, що Болгарія 

надасть військову допомогу Україні. Лідер «Демократичної Болгарії» резюмував, що 

партія не може дозволити собі заплющувати очі на корупцію, а також путінську 

агресію в Україні. 

*** 

Ukrainian lawmakers to visit Japan from Saturday to seek support [Українські 

депутати відвідають Японію] // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 14.10. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/Ukrainian-lawmakers-to-visit-Japan-from-Saturday-

to-seek-support. 

Посольство України в Токіо повідомило, що п’ять народних депутатів України 

з міжпарламентської групи дружби «Україна-Японія» здійснять візит до Японії 15 

жовтня, щоб заручитися подальшою підтримкою країни на тлі агресії росії. Головний 

секретар Кабінету міністрів Японії Х. Мацуно привітав візит української делегації. За 

його словами, очікується, що він стане можливістю для подальшого зміцнення 

єдності між Японією та Україною. 

*** 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/10/schmidt-maria-magyarorszag-szamara-a-minel-gyorsabb-beke-a-megoldas
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/10/schmidt-maria-magyarorszag-szamara-a-minel-gyorsabb-beke-a-megoldas
https://nypost.com/2022/10/13/kremlin-warns-of-world-war-iii-with-nuclear-bombs/
https://www.dnevnik.bg/politika/2022/10/13/4402923_demokratichna_bulgariia_iska_pravitelstvo_koeto_ne_e/
https://www.dnevnik.bg/politika/2022/10/13/4402923_demokratichna_bulgariia_iska_pravitelstvo_koeto_ne_e/
https://japantoday.com/category/politics/Ukrainian-lawmakers-to-visit-Japan-from-Saturday-to-seek-support
https://japantoday.com/category/politics/Ukrainian-lawmakers-to-visit-Japan-from-Saturday-to-seek-support
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Interview d’Emmanuel Macron sur France 2: les principaux points [Інтерв’ю 

Емманюеля Макрона на France 2: головне] // L’Obs. – Paris, 2022. – 14.10. – Режим 

доступу : https://www.nouvelobs.com/politique/20221012.AFP4515/interview-d-emmanuel-

macron-sur-france-2-les-principaux-points.html. 

Президент Франції Е. Макрон дав інтерв’ю телеканалу France 2, в якому сказав, 

що путін «повинен припинити цю війну, поважати територіальну цілісність України 

та повернутися за стіл переговорів». Е. Макрон наголосив, що Франція доставить 

радари, системи і зенітні ракети для захисту українців від атак, зокрема від атак 

безпілотників. Президент висловив сподівання, що «в якийсь момент, я сподіваюся 

якнайшвидше, всім зацікавленим сторонам доведеться повернутися за стіл 

переговорів». За його словами, переговори зрештою також будуть в інтересах 

України. 

*** 

Vincent, Elise. Emmanuel Macron sème le doute sur la position française en cas 

d’attaque nucléaire russe sur l’Ukraine [Емманюель Макрон ставить під сумнів позицію 

Франції у разі ядерного удару росії по Україні] / E. Vincent // Le Monde. – Paris, 2022. – 

14.10. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/14/emmanuel-

macron-seme-le-doute-sur-la-position-francaise-en-cas-d-attaque-nucleaire-russe-sur-l-

ukraine_6145786_3210.html. 

Міжнародна оглядачка Le Monde Еліза Вінсент зазначає, що у такій сфері, як 

стримування, де кожне слово має значення, слова президента Франції Емманюеля 

Макрона на France 2, де главу держави запитали, зокрема про можливу відповідь 

Франції в разі російського тактичного ядерного удару по Україні викликає низку 

питань, зокрема у фахових колах. Президент Франції фактично заявив, що життєві 

інтереси Франції «це зовсім не те, про що йшлося б, якби в Україні чи в регіоні була, 

наприклад, ядерна балістична атака». Далі він уточнив, що ядерна відповідь «це не 

наша доктрина», вказуючи, що це буде лише «історична відповідальність» росії. За 

словасми оглядачки, «відповідь Е. Макрона викликає сумніви». 

*** 

Scheffer, Joakim. Brenzovics László: Felháborító és elítélendő a barbár cselekedet 

[Варварський акт є обурливим і має бути засуджений] / J. Scheffer // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 14.10. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/10/brenzovics-laszlo-felhaborito-es-elitelendo-a-

barbar-cselekedet. 

Голова ГО «Товариство угорської культури Закарпаття» В. Брензович засудив 

демонтаж з бастіону мукачівського замку «Паланку» статуї орла-турула. За словами 

В. Брензовича, це погано впливає на українсько-угорські відносини, а також на 

становище угорців на Закарпатті. Голова ГО «Товариство угорської культури 

Закарпаття» зазначив, що не тільки закарпатська угорська громада, а й місцеві 

мешканці збентежені та обурені цими подіями. 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Prezydencki minister: Polska jest winna Ukrainie pełne wsparcie 

[Президент-міністр: Польща завдячує Україні повною підтримкою] / A. Bartkiewicz // 

https://www.nouvelobs.com/politique/20221012.AFP4515/interview-d-emmanuel-macron-sur-france-2-les-principaux-points.html
https://www.nouvelobs.com/politique/20221012.AFP4515/interview-d-emmanuel-macron-sur-france-2-les-principaux-points.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/14/emmanuel-macron-seme-le-doute-sur-la-position-francaise-en-cas-d-attaque-nucleaire-russe-sur-l-ukraine_6145786_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/14/emmanuel-macron-seme-le-doute-sur-la-position-francaise-en-cas-d-attaque-nucleaire-russe-sur-l-ukraine_6145786_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/14/emmanuel-macron-seme-le-doute-sur-la-position-francaise-en-cas-d-attaque-nucleaire-russe-sur-l-ukraine_6145786_3210.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/10/brenzovics-laszlo-felhaborito-es-elitelendo-a-barbar-cselekedet
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/10/brenzovics-laszlo-felhaborito-es-elitelendo-a-barbar-cselekedet
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Rzeczpospolita. – Warszawa, 2022. – 14.10. – Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-

zbrojne/art37236801-prezydencki-minister-polska-jest-winna-ukrainie-pelne-wsparcie. 

Голова відділу міжнародної політики офісу президента Польщі Якуб Кумох 

заявив, що росія, «якої ми всі чомусь боялися», виявилася ганебно слабкою і була 

зупинена в Україні. Я. Кумох вважає, що підтримка України Польщею це не 

альтруїзм, а просто Україна бореться за «нашу незалежність, зупиняючи росію». Я. 

Кумох вважає, що ситуація вісім місяців тому здавалася набагато гіршою, ніж вона є 

сьогодні. Автор статті наводить дані Кільського інституту світової економіки, згідно з 

якими Німеччина заявила про підтримку України у розмірі 1,2 млрд євро, а Франція – 

233 млн євро тоді, як економічно слабша Польща підтримала Україну значно 

більшою сумою (близько 1,8 млрд євро), ніж Берлін та Париж разом узяті. 

*** 

Илон Маск неће више да финасира Украјину – нека плати Пентагон [Ілон Маск 

більше не фінансуватиме Україну – нехай Пентагон платить] // Политика. – Belgrad, 

2022. – 14.10. – Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/520902/. 

Американська компанія SpaceX, що належить І. Маску, повідомила 

Міністерство оборони США, що більше не може оплачувати послуги супутникового 

зв’язку Starlink, які надаються Україні. Від компанії вимагають, щоб Міністерство 

оборони США оплатило поставку нових терміналів Україні та взяло на себе 

фінансування використання системи. Раніше українські чиновники заявляли про збої 

в роботі терміналів Starlink у зоні військових дій. Перебої в роботі зафіксовано на 

Донбасі, Херсонській, Запорізькій та Харківській областях. Українські експерти 

висловили підозру, що проблеми зі зв’язком у цих регіонах спричинені навмисними 

рішеннями SpaceX обмежити доступ до контрольованої росією території. 

*** 

Serhan, Yasmeen. Ukraine’s Ambassador on Why the U.N.’s Vote Against russia 

Matters [Посол України щодо важливості голосування в ООН проти росії] / Y. Serhan // 

Time. – New York, 2022. – 15.10. – Режим доступу : https://time.com/6222398/un-vote-

ukraine-ambassador/. 

Американська журналістка Я. Серхан пише, що 12 жовтня Генеральна асамблея 

ООН переважною більшістю голосів проголосувала за проєкт резолюції, яка засуджує 

спробу анексії рф чотирьох областей України. На думку авторки, хоча голосування 

має важливе символічне значення, воно навряд чи вплине на ухвалення рішень 

президентом росії в. путіним чи на стан війни, яка триває вже восьмий місяць.  

*** 

Cristescu, Emma. Perspectiva lui Viktor Orban, criticată de Kelemen Hunor. «Ucraina 

trebuie să câştige războiul şi trebuie să împingă Rusia în spatele graniţelor» [Погляд Віктора 

Орбана, розкритикований Келеменом Хунором. «Україна повинна виграти війну і 

повинна відтіснити росію за кордон»] / E. Cristescu // Evenimentul Zilei. – Bucureşti, 2022. 

– 16.10. – Режим доступу : https://evz.ro/perspectiva-lui-viktor-orban-criticata-de-kelemen-

hunor-ucraina-trebuie-sa-castige-razboiul-si-trebuie-sa-impinga-rusia-in-spatele-

granitelor.html. 

Віцепрем’єр-міністр Румунії К. Хунор заявив, що росія має повернутися до 

своїх попередніх кордонів і, що Україна заслуговує на більшу підтримку з боку ЄС та 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37236801-prezydencki-minister-polska-jest-winna-ukrainie-pelne-wsparcie
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37236801-prezydencki-minister-polska-jest-winna-ukrainie-pelne-wsparcie
https://www.politika.rs/scc/clanak/520902/
https://time.com/6222398/un-vote-ukraine-ambassador/
https://time.com/6222398/un-vote-ukraine-ambassador/
https://evz.ro/perspectiva-lui-viktor-orban-criticata-de-kelemen-hunor-ucraina-trebuie-sa-castige-razboiul-si-trebuie-sa-impinga-rusia-in-spatele-granitelor.html
https://evz.ro/perspectiva-lui-viktor-orban-criticata-de-kelemen-hunor-ucraina-trebuie-sa-castige-razboiul-si-trebuie-sa-impinga-rusia-in-spatele-granitelor.html
https://evz.ro/perspectiva-lui-viktor-orban-criticata-de-kelemen-hunor-ucraina-trebuie-sa-castige-razboiul-si-trebuie-sa-impinga-rusia-in-spatele-granitelor.html


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–31 жовтня 2022 р. 
 

135 

США. Щодо можливих міжнародних переговорів про мир, він вважає, що для цього 

потрібне хоча б припинення вогню, але на даний момент ні росіяни, ні українці не 

готові зупинятися. Віцепрем’єр-міністр Румунії вважає, що війна між росією та 

Україною поки що далека від завершення. 

*** 

Fisch, Yesica. Ukraine and russia work to gain advantage in annexed regions [Україна 

та росія намагаються отримати перевагу в анексованих регіонах] / Y. Fisch // Japan 

Тoday. – Tokyo, 2022. – 16.10. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/Ukraine-and-Russia-work-to-gain-advantage-in-

annexed-regions. 

Науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у 

Вашингтоні Я. Вільямс вважає, що в. путін сподівається, що, збільшуючи страждання 

українського народу, Президент України В. Зеленський буде схильний вести 

переговори про врегулювання, яке дозволить росії зберегти анексовані території на 

сході або в Криму. Але, на думку Я. Вільямса, побіжний погляд на історію показує, 

що стратегічні бомбардування мирних жителів є неефективним способом досягнення 

політичної мети.  

*** 

Varga Mihály: Magyarország támogatja, hogy több világbanki forrás jusson 

Ukrajnának és a szomszédos országoknak [М. Варга: Угорщина підтримує отримання 

Україною та сусідніми країнами більше міжнародних ресурсів] // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 16.10. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/10/varga-mihaly-magyarorszag-tamogatja-hogy-

tobb-vilagbanki-forras-jusson-ukrajnanak-es-a-szomszedos-orszagoknak. 

Під час візиту у Вашингтон міністр фінансів Угорщини М. Варга провів 

переговори з регіональним віцепрезидентом Світового банку А. Б’єрде, під час яких 

сторони в основному торкалися економічних наслідків російсько-української війни, а 

також теми підтримки України. М. Варга підкреслив, що пріоритетними мають бути 

інвестиції, спрямовані на розвиток енергетичної безпеки регіону та транспортного 

сполучення, нагадавши, що Угорщина вже надала значну допомогу Україні: обсяг 

угорської допомоги вже перевищив 28 млрд форинтів, а до Угорщини вже прибуло 

1,5 мільйонів українських біженців.  

*** 

Villarejo, Esteban. El Rey y el presidente alemán lanzan un mensaje de unidad frente a 

«la guerra de agresión rusa en Ucrania» [Король Іспанії і президент Німеччини 

виступають із посланням про єдність перед обличчям «російської загарбницької війни 

в Україні»] / E. Villarejo // ABC. – Madrid, 2022. – 17.10. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/espana/presidente-aleman-lanzan-mensaje-unidad-frente-guerra-

20221017125823-nt.html. 

Король Іспанії Феліпе VI і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 

зробили інституційну заяву, в якій підкреслили прихильність двох країн до 

міжнародного права, суверенітету націй і тісної співпраці між Іспанією та 

Німеччиною. Прямо згадуючи Україну, Феліпе VI підкреслив, що Іспанія як країна-

член ЄС, Атлантичного альянсу та ООН повністю віддана повазі до міжнародного 

https://japantoday.com/category/world/Ukraine-and-Russia-work-to-gain-advantage-in-annexed-regions
https://japantoday.com/category/world/Ukraine-and-Russia-work-to-gain-advantage-in-annexed-regions
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/10/varga-mihaly-magyarorszag-tamogatja-hogy-tobb-vilagbanki-forras-jusson-ukrajnanak-es-a-szomszedos-orszagoknak
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/10/varga-mihaly-magyarorszag-tamogatja-hogy-tobb-vilagbanki-forras-jusson-ukrajnanak-es-a-szomszedos-orszagoknak
https://www.abc.es/espana/presidente-aleman-lanzan-mensaje-unidad-frente-guerra-20221017125823-nt.html
https://www.abc.es/espana/presidente-aleman-lanzan-mensaje-unidad-frente-guerra-20221017125823-nt.html
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права та його дотримання. Король наголосив, що Іспанія разом з Німеччиною роблять 

все можливе на всіх фронтах у зв’язку з війною в Україні. Зі свого боку президент 

Німеччини, прямо згадавши про «загарбницьку війну росії в Україні», наголосив, що 

«європейські країни стикаються з величезними викликами», зумовленими російсько-

українською війною. 

*** 

Puiu, Andra. Ce efecte ar avea un atac nuclear declanșat de Rusia asupra României. 

Analiza realizată de un expert în securitate nucleară [Які наслідки для Румунії матиме 

ядерна атака росії ? Аналіз експерта з ядерної безпеки] / A. Puiu // Evenimentul Zilei. – 

Bucureşti, 2022. – 17.10. – Режим доступу : https://evz.ro/ce-efecte-ar-avea-un-atac-nuclear-

declansat-de-rusia-asupra-romaniei-analiza-realizata-de-un-expert-in-securitate-

nucleara.html. 

Директор відділу з питань ядерної безпеки Національного науково-дослідного 

інституту ядерної фізики та техніки «Хорія Хулубей» М. Драгусін уточнив, які будуть 

найнебезпечніші ядерні сценарії в Україні, спровоковані з боку росії. Щодо ядерної 

атаки на острів Зміїний, М. Драгусін стверджує, що росія вибере цю територію, щоб 

мати «психологічний вплив». Найбільш загрозливою, пояснив вчений, є зона АЕС в 

Україні, а найнебезпечнішою була б ядерна атака, яка вразила б частину тих складів 

на майданчику, які знаходяться просто неба. Він також додав, що відповідні атаки не 

матимуть серйозних прямих радіоактивних наслідків для Румунії. 

*** 

Navys, Aurimas. Karo analitikai: Kremlius Ukrainą pavertė galingiausiu savo priešu 

per visą Rusijos istoriją [Військові аналітики: кремль зробив Україну найпотужнішим 

ворогом в історії росії] / A. Navys // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 17.10. – Режим 

доступу : https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2022/10/17/news/karo-analitikai-kremlius-ukraina-

paverte-galingiausiu-savo-priesu-per-visa-rusijos-istorija-24888640. 

За словами військових аналітиків, українці, їхні діти, онуки дітей і правнуки 

майбутніх прадідів ще сотні років чутимуть і бачитимуть історії про мордування 

росіянами людей і дітей в українських містах. кремль, на думку аналітиків, 

перетворив Україну не лише на антиросійську державу, а й на свого найбільшого та 

наймогутнішого ворога за всю історію росії. Військові аналітики вважають, що 

ядерна тема «тотального знищення», яку розгортають російські ЗМІ та кремль, 

перебільшена і розігрується, щоб викликати страх і паніку. Щоб утримати зайняті 

позиції до зимових холодів, за словами аналітиків, путлерівський режим може ще 

більше посилити «часткову» мобілізацію та вдатися до відкритої масової мобілізації. 

*** 

Bundeswehr-Professor erklärt, warum sich der Krieg gerade dreht [Професор 

Бундесверу пояснює, чому війна зараз обертається] // Focus. – Berlin, 2022. – 18.10. – 

Режим доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/neue-phase-

bundeswehr-professor-erklaert-warum-sich-der-krieg-gerade-dreht_id_166654063.html. 

Німецький військовий експерт К. Масала вважає, що війна в Україні переживає 

переломний момент. За словами експерта, господар кремля може відкрити другий 

фронт у Білорусі, щоб посилити тиск на українців і таким чином покращити свою 

https://evz.ro/ce-efecte-ar-avea-un-atac-nuclear-declansat-de-rusia-asupra-romaniei-analiza-realizata-de-un-expert-in-securitate-nucleara.html
https://evz.ro/ce-efecte-ar-avea-un-atac-nuclear-declansat-de-rusia-asupra-romaniei-analiza-realizata-de-un-expert-in-securitate-nucleara.html
https://evz.ro/ce-efecte-ar-avea-un-atac-nuclear-declansat-de-rusia-asupra-romaniei-analiza-realizata-de-un-expert-in-securitate-nucleara.html
https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2022/10/17/news/karo-analitikai-kremlius-ukraina-paverte-galingiausiu-savo-priesu-per-visa-rusijos-istorija-24888640
https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2022/10/17/news/karo-analitikai-kremlius-ukraina-paverte-galingiausiu-savo-priesu-per-visa-rusijos-istorija-24888640
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/neue-phase-bundeswehr-professor-erklaert-warum-sich-der-krieg-gerade-dreht_id_166654063.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/neue-phase-bundeswehr-professor-erklaert-warum-sich-der-krieg-gerade-dreht_id_166654063.html
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позицію на переговорах, а потім запропонувати припинення вогню. За словами К. 

Масали, росії потрібен «передих».  

*** 

Simko-Bednarski, Evan. Mobilized Russian soldiers dying in droves after going to war 

with no training [Мобілізовані російські солдати масово гинуть після того, як пішли на 

війну без підготовки] / Е. Simko-Bednarski // New York Post. – New York, 2022. – 18.10. – 

Режим доступу : https://nypost.com/2022/10/17/mobilized-russians-going-to-war-with-no-

training/. 

За словами військових експертів, так звана, «часткова мобілізація» кремля 

цього місяця була згорнута після того, як спровокувала масові протести, кілька 

спалахів насильства та масовий відтік чоловіків відповідного віку з росії. План 

передбачав відправити сотні тисяч резервістів на передову у відповідь на успішну 

українську контратаку на сході та півдні України. Проте непідготовлені російські 

солдати зіткнулися з високомотивованою та добре оснащеною армією України. 

*** 

Reho, Federico Ottavio. A geopolitical Europe must respect national diversity 

[Геополітична Європа повинна поважати національну різноманітність] / F. O. Reho // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 18.10. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/geopolitical-europe-respect-national-diversity-eu/. 

На думку стратегічного координатора Центру європейських досліджень 

Федеріко Оттавіо Рехо, ухваливши рішення про незаконну анексію українських 

територій, мобілізацію резервістів та посилення ядерної загрози, президент росії 

також прагне залякати європейців і зламати їхню єдність щодо підтримки України. За 

його словами, путін робить ставку на те, що зростаюче націоналістичне невдоволення 

в ЄС покладе провину за зростання цін на енергоносії на відірвану від світу 

глобалістську еліту в Брюсселі. Ф. О. Рехо вважає, що ця авантюра принципово 

неправильно оцінює довгострокову тенденцію зростання підтримки ЄС, хоча те, що 

мається на увазі, може змінитися. 

*** 

Duxbury, Charlie. Sweden’s new PM names ministers to navigate raft of foreign policy 

challenges [Новий прем’єр-міністр Швеції призначив міністрів, які будуть керувати 

низкою викликів зовнішньої політики] / С. Duxbury // POLITICO. – Brussels, 2022. – 

18.10. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/sweden-new-pm-ulf-kristersson-

government-ministers/. 

Новий прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав імена міністрів, які 

керуватимуть безліччю викликів, що стоять перед скандинавською країною, 

включаючи її відповідь на війну в Україні та вступ до НАТО, а також різке зростання 

цін на енергоносії і майбутнє головування в Раді ЄС. Представляючи політичну 

платформу свого нового уряду в парламенті, У. Крістерссон заявив, що підтримка 

України з боку Швеції продовжиться, наголосивши, що «ми повинні надати 

максимально можливу підтримку зруйнованій війною Україні – політичну, 

економічну та з точки зору безпеки». 

*** 

https://nypost.com/2022/10/17/mobilized-russians-going-to-war-with-no-training/
https://nypost.com/2022/10/17/mobilized-russians-going-to-war-with-no-training/
https://www.politico.eu/article/geopolitical-europe-respect-national-diversity-eu/
https://www.politico.eu/article/sweden-new-pm-ulf-kristersson-government-ministers/
https://www.politico.eu/article/sweden-new-pm-ulf-kristersson-government-ministers/
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Pope urges UN reform after Ukraine war, Covid ‘limits’ [Папа Римський закликає 

реформувати ООН після війни в Україні, Covid «обмежує»] // The News. – Islamabad, 

2022. – 18.10. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/1000739-pope-urges-un-

reform-after-ukraine-war-covid-limits. 

За словами Папи Римського Франциска, необхідність реформування ООН стала 

«більш ніж очевидною» після того, як пандемія Covid-19 і війна в Україні оголили її 

межі. Аргентинський понтифік сказав, що лютневе вторгнення росії в Україну 

підкреслило необхідність забезпечити, щоб нинішня багатостороння структура – 

особливо Рада Безпеки ООН – знайшла «більш гнучкі та ефективні шляхи вирішення 

конфліктів». 

*** 

Ryan, Mick. Lessons for Australia from Putin’s missile attacks on Ukraine [Уроки для 

Австралії щодо ракетних ударів путіна по Україні] / М. Ryan // The Sydney Morning 

Herald. – Sydney, 2022. – 18.10. – Режим доступу : 

https://www.smh.com.au/world/europe/lessons-for-australia-from-putin-s-missile-attacks-on-

ukraine-20221017-p5bqj5.html. 

Австралійський військовий експерт, автор статті М. Раян на основі 

інтерпретацій данних щодо ракетних обстрілів росією України пропонує 

австралійському уряду інвестувати в розробку своїх балістичних ракет для 

стримування Китаю. 

*** 

Pifer, Steven. Would putin roll the nuclear dice? [Чи кинув би путін ядерний 

кубик?] / S. Pifer // Time. – Time, 2022. – 18.10. – Режим доступу : 

https://time.com/6222898/vladimir-putin-nuclear-weapons-threats/. 

Колишній посол США в Україні С. Пайфер в статті для американського 

журналу пише про погрози москви ядерною ескалацією, якщо війна не піде за його 

сценарієм. На думку експосла, Україна і Захід мають сприймати такі загрози 

серйозно. Автор зазначає, що москва зіткнеться з широким міжнародним осудом, в. 

путін стане глобальним ізгоєм, а інші держави можуть приєднатися до застосування 

санкцій проти росії. С. Пайфер констатує, що західні лідери мають вагомі причини 

підтримати Україну і публічно висловити свою позицію на її підтримку. 

*** 

Коприщенова, Симона. За Путин е по-полезно да заплашва с ядрени оръжия, 

отколкото да ги използва [путіну вигідніше погрожувати ядерною зброєю, ніж її 

застосовувати] / С. Коприщенова // Факти. – София, 2022. – 18.10. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/world/722407-za-putin-e-po-polezno-da-zaplashva-s-adreni-orajia-otkolkoto-

da-gi-izpolzva. 

Головнокомандувач збройних сил Норвегії, генерал Е. Крістофферсен заявив, 

що путіну вигідніше погрожувати ядерною зброєю, ніж її застосовувати, адже у нього 

немає причин використовувати цю зброю. За його словами, для російського 

президента загроза застосування ядерної зброї є ціннішою, ніж її реальне 

застосування тим паче, що кремль офіційно не заявляв, що має намір застосувати 

ядерну зброю і завжди заперечував її використання в Україні, але деякі союзники 

путіна такі, як кадиров, відкрито виступають за її використання в Україні. 

https://www.thenews.com.pk/print/1000739-pope-urges-un-reform-after-ukraine-war-covid-limits
https://www.thenews.com.pk/print/1000739-pope-urges-un-reform-after-ukraine-war-covid-limits
https://www.smh.com.au/world/europe/lessons-for-australia-from-putin-s-missile-attacks-on-ukraine-20221017-p5bqj5.html
https://www.smh.com.au/world/europe/lessons-for-australia-from-putin-s-missile-attacks-on-ukraine-20221017-p5bqj5.html
https://time.com/6222898/vladimir-putin-nuclear-weapons-threats/
https://fakti.bg/world/722407-za-putin-e-po-polezno-da-zaplashva-s-adreni-orajia-otkolkoto-da-gi-izpolzva
https://fakti.bg/world/722407-za-putin-e-po-polezno-da-zaplashva-s-adreni-orajia-otkolkoto-da-gi-izpolzva
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*** 

Marques Tiago, Mariana. «Corajoso povo da Ucrânia” vence Prémio Sakharov 2022 

[«Хоробрий народ України» став лауреатом премії імені Сахарова 2022 року] / M. 

Marques Tiago // Público. – Lisboa, 2022. – 19.10. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/10/19/mundo/noticia/corajoso-povo-ucrania-vence-premio-

shakarov-2022-2024625. 

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола оголосила, що премію 

імені А. Сахарова 2022 р. за свободу думки присуджено «мужньому народу України», 

який представляють Президент України Володимир Зеленський, обрані лідери та 

громадянське суспільство. Український народ отримав премію за постійну боротьбу, 

починаючи з початку російського вторгнення 24 лютого, за захист своїх домівок, 

гарантію суверенітету народу та захист незалежності і територіальної цілісності перед 

обличчям російського вторгнення. 

*** 

Baťa, Blahoslav. Ukrajině hrozí masivní vpád ze severu. Znamenalo by to zásadní 

změnu, říká analytik [Україні загрожує масоване вторгнення з півночі. Це означало б 

кардинальні зміни, каже аналітик] / B. Baťa // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 20.10. – 

Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/vpad-sta-tisicu-vojaku-ze-severu-by-

byl-pro-ukrajinu-osudovy/r~9ff77ca64f7a11ed8980ac1f6b220ee8/. 

Чеський аналітик з питань безпеки Д. Коштовал щодо можливість участі 

військових Білорусі у російсько-українській війні висловив думку, що стотисячне 

військо з півночі загрожує вторгненням і Україні буде важко протистояти. За його 

словами, президент росії путін скористається цим варіантом, якщо українці 

просунуться далі, а росія буде перед загрозою втрати Донбасу, не кажучи вже про 

Крим. За словами Д. Коштовала, це був би вирішальний момент для України. 

*** 

Chaolan, Wu. Iran ready to help end Ukraine crisis: president [Іран готовий 

допомогти покласти край українській кризі – президент] / W. Chaolan // People’s Daily. – 

Beijing, 2022. – 20.10. – Режим доступу : http://en.people.cn/n3/2022/1020/c90000-

10161279.html. 

У телефонній розмові президента Ірану І. Райсі зі своїм польським колегою А. 

Дудою, І. Райсі зазначив, що Тегеран готовий використати всі свої можливості та 

потенціал, щоб допомогти покласти край російсько-українській війні. Міністр 

закордонних справ Ірану А. Абдоллахіян заявив, що Іран не відправляв зброю до росії 

для використання у конфлікті з Україною і не робитиме цього у майбутньому. 

*** 

Корсунський, Сергій. Що чекає світ після перемоги України / С Корсунський // 

Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 20.10. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/swa/113403.html. 

Голосування на Генеральній асамблеї ООН щодо дуже важливої резолюції 

«Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН» було виграно з 

рахунком 143:5 та ще 35 «утрималися», серед яких опинилися Китай та Індія. Коло 

чотирьох друзів росії, що складається з Сирії, Білорусі, КНДР і Нікарагуа, ганебне для 

https://www.publico.pt/2022/10/19/mundo/noticia/corajoso-povo-ucrania-vence-premio-shakarov-2022-2024625
https://www.publico.pt/2022/10/19/mundo/noticia/corajoso-povo-ucrania-vence-premio-shakarov-2022-2024625
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/vpad-sta-tisicu-vojaku-ze-severu-by-byl-pro-ukrajinu-osudovy/r~9ff77ca64f7a11ed8980ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/vpad-sta-tisicu-vojaku-ze-severu-by-byl-pro-ukrajinu-osudovy/r~9ff77ca64f7a11ed8980ac1f6b220ee8/
http://en.people.cn/n3/2022/1020/c90000-10161279.html
http://en.people.cn/n3/2022/1020/c90000-10161279.html
https://www.ukrslovo.net/swa/113403.html
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держави з непомірно великими амбіціями. Зовсім невипадково міністр оборони 

Великої Британії охарактеризував ситуацію навколо рф дуже чітко: росія більше не є 

наддержавою, і це, на його думку, вже стає зрозуміло навіть путіну. 

*** 

Ruiz, Fátima. José María Faraldo, historiador: «Putin ha usado la guerra de Ucrania 

para consolidar su dictadura» [Хосе Марія Фаральдо, історик: «путін використав війну в 

Україні для зміцнення своєї диктатури»] / F. Ruiz // El Mundo. – Madrid, 2022. – 21.10. – 

Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/opinion/2022/10/21/635296fe21efa076558b4610.html. 

Іспанський історик і письменник Хосе Марія Фаральдо, який спеціалізується на 

проблемах Східної Європи та проводить широку дослідницьку роботу в галузі 

російського націоналізму та порівняльної історії фашизму і комунізму, попереджає, 

що «путін використав війну в Україні для зміцнення своєї диктатури». 

*** 

Sicherheitsexperte: «Kann sein, dass russische Front völlig zusammenbricht» 

[Експерт з безпеки: «Можливо, російський фронт розвалиться повністю»] // Focus. – 

Berlin, 2022. – 21.10. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/sicherheitsexperte-kann-sein-dass-russische-front-

voellig-zusammenbricht_id_167582684.html. 

Німецький експерт з питань безпеки Й. Краузе в контексті запровадження 

путіним воєнного стану в чотирьох анексованих областях України не сприймає це як 

ескалацію. На його думку, це скоріше політичний сигнал Заходу про те, що «ми 

повинні приділити цьому багато уваги». Й. Краузе припускає, що якщо українці 

відвоюють Херсон і всю територію на захід від Дніпра, росіяни можуть підірвати 

дамбу на Каховській АЕС в якості помсти або здійснять нові атаки на цивільну 

інфраструктуру. Й. Краузе щодо ядерно тероризму з боку росії зазначив, що у росіян 

ще є багато інших варіантів ескалації, перш ніж вони займуться ядерною сферою, але 

путін не наважиться на це. 

*** 

Böhm, Christian. Putin schürt mit einem perfidem Spiel die Angst vor der 

Flutkatastrophe [Підступною грою путін підігріває страх перед катастрофою повені] / C. 

Böhm // Focus. – Berlin, 2022. – 21.10. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/das-zielt-auf-unsere-koepfe-putins-

perfider-plan-mit-der-angst-vor-der-flutkatastrophe_id_167853864.html. 

На думку старшого наукового співробітника групи сейсмології та хвильової 

фізики К. Бема, українська армія на порозі відвоювання міста Херсон, однак є 

побоювання, що російські війська можуть підірвати розташовану поруч дамбу на 

Каховськівй АЕС, або кремлівський правитель планує щось ще гірше. Він 

підкреслює, що погрози путіна адресовані передусім Заходу, особливо Німеччині і 

вважає, що це має на меті послабити підтримку України.  

*** 

Roberts, Hаnnah. Giorgia Meloni’s big headache [Великий головний біль Джорджі 

Мелоні] / Н. Roberts // POLITICO. – Brussels, 2022. – 21.10. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/opinion/2022/10/21/635296fe21efa076558b4610.html
https://www.focus.de/politik/ausland/sicherheitsexperte-kann-sein-dass-russische-front-voellig-zusammenbricht_id_167582684.html
https://www.focus.de/politik/ausland/sicherheitsexperte-kann-sein-dass-russische-front-voellig-zusammenbricht_id_167582684.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/das-zielt-auf-unsere-koepfe-putins-perfider-plan-mit-der-angst-vor-der-flutkatastrophe_id_167853864.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/das-zielt-auf-unsere-koepfe-putins-perfider-plan-mit-der-angst-vor-der-flutkatastrophe_id_167853864.html
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https://www.politico.eu/article/italy-giorgia-meloni-big-headache-silvio-berlusconi-vladimir-

putin-birthday-vodka-wine-sergio-mattarella-russia-ukraine-war/. 

Внутрішні проблеми правого блоку парламенту Італії стали причиною 

міжнародної стурбованості після публікації запису С. Берлусконі, в якому він сказав, 

що «відродив» свою історичну дружбу з путіним. У записі, опублікованому La Presse, 

він сказав, що вони з путіним обмінялися «найсолодшими» листами та подарунками 

на день народження у вигляді вина та горілки. Повторюючи тези кремля, він 

звинуватив Захід у фінансуванні оборони України. Прем’єр-міністерка Італії 

Джорджа Мелоні наполягає на тому, що вона підтримує Україну і намагалася 

культивувати помірний, пронатовський та проєвропейський імідж напередодні 

виборів, але коментарі С. Берлусконі підривають її зусилля та загрожують 

безперешкодному приходу уряду до влади та його майбутньому міжнародному 

авторитету. 

*** 

Grosse, Tomasz Grzegorz. Tomasz Grzegorz Grosse: Europejska armia interesów 

[Томаш Гжегож Ґроссе: Європейська армія інтересів] / T. G. Grosse // Rzeczpospolita. – 

Warszawa, 2022. – 21.10. – Режим доступу : https://www.rp.pl/publicystyka/art37275461-

tomasz-grzegorz-grosse-europejska-armia-interesow. 

Польський політолог Томаш Гжегож Ґроссе в статті розмірковує про 

геополітичні протиріччя в Європі, зумовлені вйною в Україні, яка підірвала шанси на 

розвиток спільної оборони у рамках ЄС. Автор наводить дані Кільського інституту 

світової економіки, згідно з якими Німеччина заявила про підтримку України в 

розмірі 1,2 млрд євро, а Франція – 233 млн євро тоді, як економічно слабша Польща 

підтримала Україну значно більшою сумою (близько 1,8 млрд євро), ніж Берлін та 

Париж разом узяті. Політолог задається питанням, чи можливо завоювати довіру 

Польщі та інших прифронтових держав франко-німецькому лідерству в оборонній 

політиці ЄС? Чи можна розраховувати на фонд модернізації німецької армії для 

захисту країн Східного флангу НАТО? А може, як стверджують деякі опозиційні 

політики, предмет репарацій може спонукати німців спробувати повернути втрачені 

після Другої світової війни території? За словами політолога, такі пропозиції навряд 

чи поновлять довіру до Берліна, вони також не переконають поляків в ідеях 

реформування оборонної політики ЄС за французьким та німецьким зразком. 

*** 

У таємній розмові Берлусконі заявив, що у війні в Україні винен Зеленський // 

Українська газета. – Рим, 2022. – 21.10. – Режим доступу : 

https://www.gazetaukrainska.com/світ/італія/у-таємній-розмові-берлусконі-заявив-щ/. 

Італійське видання La Presse опублікувало черговий аудіозапис лідера 

правоцентристської партії «Вперед, Італіє!» та багаторічного прем’єр-міністра Італії 

Сільвіо Берлусконі, в якому він критикує Президента України Володимира 

Зеленського. В опублікованому аудіозаписі С. Берлусконі викладає свою версію того, 

як почалася війна України з росією у 2014 р. 

*** 

Sclavone, Ionel. O divizie americană de elită se antrenează în România. Militarii sunt 

pregătiți să intre în luptă imediat [У Румунії тренується елітний американський підрозділ. 

https://www.politico.eu/article/italy-giorgia-meloni-big-headache-silvio-berlusconi-vladimir-putin-birthday-vodka-wine-sergio-mattarella-russia-ukraine-war/
https://www.politico.eu/article/italy-giorgia-meloni-big-headache-silvio-berlusconi-vladimir-putin-birthday-vodka-wine-sergio-mattarella-russia-ukraine-war/
https://www.rp.pl/publicystyka/art37275461-tomasz-grzegorz-grosse-europejska-armia-interesow
https://www.rp.pl/publicystyka/art37275461-tomasz-grzegorz-grosse-europejska-armia-interesow
https://www.gazetaukrainska.com/світ/італія/у-таємній-розмові-берлусконі-заявив-щ/


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–31 жовтня 2022 р. 
 

142 

Військові готові негайно йти в бій] / I. Sclavone // Evenimentul Zilei. – Bucureşti, 2022. – 

23.10. – Режим доступу : https://evz.ro/o-divizie-de-elita-americana-se-antreneaza-in-

romania-militarii-sunt-pregatiti-sa-intre-in-lupta-imediat-video.html. 

Один з елітних підрозділів армії США тренується в Румунії на кордоні з 

Україною. У межах дивізії підрозділ легкої піхоти «Орли-крикуни» готовий швидко 

розгорнутись на будь-якому полі бою за кілька годин. Дивізія, яка була розгорнута в 

Румунії для зміцнення східного флангу НАТО, є найближчою військовою силою 

США до війни в Україні і, у разі загострення бойових дій і будь-якого нападу на 

територію НАТО, американські війська протистоятимуть будь-якій ескалації. 

*** 

Kaval, Allan. A Rome, Macron en militant d’un dialogue entre Kiev et Moscou [В 

Римі Макрон як активіст діалогу Києва та москви] / А. Kaval // Le Monde. – Paris, 2022. 

– 23.10. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/23/a-rome-

macron-en-militant-d-un-dialogue-entre-kiev-et-moscou_6146977_3210.html. 

За словами французьского кореспондента Аллана Каваля, в той час як в Україні 

тривають бойові дії, президент Франції Емманюель Макрон вирішив скористатися 

своєю поїздкою в Рим, щоб підняти перспективу переговорів двох ворогуючих країн, 

через вісім місяців від початку російського вторгнення в Україну. У своєму виступі в 

Сант-Егідіо Е. Макрон висвітлив російсько-українську війну в контексті все більш 

фрагментованого світу. Зокрема, він сказав, що його «дії будуть полягати в тому, щоб 

прийняти до уваги і протистояти різним кризам, які сьогодні охоплюють планету, 

будь то кліматичні кризи, нерівність або навіть війна, яку росія веде проти України, і 

думати про різні способи будувати мир». 

*** 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A békéhez erő kell [Крістоф Салай-Бобровницький: 

світ потребує сили] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 23.10. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/10/szalay-bobrovniczky-kristof-a-bekehez-ero-kell. 

Міністр оборони Угорщини К. Салай-Бобровницький сказав про пріоритетні 

завдання наступного періоду, для чого бюджет на 2023 р. дає достатню гарантію з 

точки зору завдань національної оборони. За його словами, для національного уряду 

безпека Угорщини завжди була на першому місці, останніми роками міграція, 

епідемія, а тепер і війна в Україні дали зрозуміти, що безпека та національна оборона 

повинні бути зміцнені. Уряд ініціативно розпочав цю роботу багато років тому, але 

модернізацію угорської армії не варто починати під час війни в Україні. Щодо війни в 

Україні міністр підкреслив, що позиція Угорщини чітка: це не війна Угорщини. 

*** 

Çakirgil, Selahaddin. Gücüne sınır tanımayan Putin, ‘Ukrayna-Rusya Savaşı’na İran’ı 

da mı sürüklüyor? [путін, який не знає меж своєї влади, втягує Іран в «російсько-

українську війну»?] / S. E. Çakirgil // Star. – Istanbul, 2022. – 23.10. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/yazar/gucune-sinir-tanimayan-putin-ukrayna-rusya-savasina-irani-

da-mi-surukluyor-yazi-1744563/. 

За словами турецького журналіста і письменника Ч. Селахаддіна, путінська 

росія, яка вважала, що може перемогти в Україні «блискавичною війною», не 

https://evz.ro/o-divizie-de-elita-americana-se-antreneaza-in-romania-militarii-sunt-pregatiti-sa-intre-in-lupta-imediat-video.html
https://evz.ro/o-divizie-de-elita-americana-se-antreneaza-in-romania-militarii-sunt-pregatiti-sa-intre-in-lupta-imediat-video.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/23/a-rome-macron-en-militant-d-un-dialogue-entre-kiev-et-moscou_6146977_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/23/a-rome-macron-en-militant-d-un-dialogue-entre-kiev-et-moscou_6146977_3210.html
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/10/szalay-bobrovniczky-kristof-a-bekehez-ero-kell
https://www.star.com.tr/yazar/gucune-sinir-tanimayan-putin-ukrayna-rusya-savasina-irani-da-mi-surukluyor-yazi-1744563/
https://www.star.com.tr/yazar/gucune-sinir-tanimayan-putin-ukrayna-rusya-savasina-irani-da-mi-surukluyor-yazi-1744563/
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розрахувала, що ця мрія буде нездійсненною і її зустріне «війна на виснаження». 

Автор вважає, що насправді дії путіна в Україні можна пояснити лише словами «сила 

дозволяє», тобто логікою тиранії.  

*** 

Г7 осудилa отмицу руководства нуклеарне електране Запорожје [G7 засудила 

викрадення керівництва Запорізької АЕС] // Политика. – Belgrad, 2022. – 23.10. – Режим 

доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/521993/. 

«Велика сімка» найрозвиненіших країн світу засудила випадки викрадення 

керівництва Запорізької АЕС і закликала до негайного повернення Україні повного 

контролю над АЕС, яка розташована в місті Енергодар і з березня перебуває під 

контролем російських військ.  

*** 

Bundesheer fährt nach zwei Corona-Jahren am Nationalfeiertag große Geschütze auf 

[Після двох років COVID-19 армія демонструє потужну зброю на національному святі] 

// Die Рresse. – Vene, 2022. – 24.10. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6205976/bundesheer-faehrt-nach-zwei-corona-jahren-am-

nationalfeiertag-grosse-geschuetze-auf?from=rss. 

Міністерка оборони Австрії К. Таннер вважає армію надважливою в світлі 

сучасних реалій. За її словами, 24 лютого 2022 р. є поворотним моментом в 

європейській історії і особливо для європейської та австрійської політики безпеки. К. 

Таннер зазначила, що напад росії на Україну шокував і вплинув на всіх, війна 

повернулася в Європу і показала, що «ми також повинні бути озброєні проти інших 

загроз таких, як кібератаки та дезінформація, економічні важелі». 

*** 

Bánó, Attila. A munkácsi turulszobor és az ukrán nép Szaharov-díja [Скульптура 

турула в Мукачеві та премія імені А. Сахарова] / А. Bánó // Magyar Nemzet. – Budapest, 

2022. – 24.10. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/velemeny/2022/10/a-munkacsi-

turulszobor-es-az-ukran-nep-szaharov-dija. 

На думку угорського журналіста і письменника А. Банно, відважний 

український народ заслужено отримає премію імені А. Сахарова. У своєму 

обґрунтуванні організація-номінант «Європейська народна партія» насамперед 

згадала роль Президента України Володимира Зеленського, що зрозуміло, адже 

повага до нього на Заході є незаперечною.  

*** 

HenniganRussia’s claims of a ‘dirty bomb’ in Ukraine spark fears about what putin is 

planning next [Твердження росії про «брудну бомбу» в Україні викликають побоювання 

щодо подальших планів путіна] / W. J. Hennigan // Time. – New York, 2022. – 24.10. – 

Режим доступу : https://time.com/6224434/russia-dirty-bomb-ukraine/. 

Старший науковий співробітник Інституту ООН з досліджень у галузі 

роззброєння П. Подвиг зазначив, що російські офіційні особи неодноразово 

попереджали про те, що Україна готує зброю масового знищення ще до їхнього 

непровокованого вторгнення 24 лютого. Директор Центру Європи та Центральної 

Азії Міжнародної кризової групи О. Олікер вважає, що цілком можливо, що росія 

https://www.politika.rs/scc/clanak/521993/
https://www.diepresse.com/6205976/bundesheer-faehrt-nach-zwei-corona-jahren-am-nationalfeiertag-grosse-geschuetze-auf?from=rss
https://www.diepresse.com/6205976/bundesheer-faehrt-nach-zwei-corona-jahren-am-nationalfeiertag-grosse-geschuetze-auf?from=rss
https://magyarnemzet.hu/velemeny/2022/10/a-munkacsi-turulszobor-es-az-ukran-nep-szaharov-dija
https://magyarnemzet.hu/velemeny/2022/10/a-munkacsi-turulszobor-es-az-ukran-nep-szaharov-dija
https://time.com/6224434/russia-dirty-bomb-ukraine/
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розглядає можливість операції під «чужим прапором», висуваючи ці звинувачення у 

такій публічній манері, але москва також може намагатися закласти основу для 

власної ескалації.  

*** 

Türkiye will never recognize annexation of Crimea: Şentop [Туреччина ніколи не 

визнає анексію Криму: Шентоп] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 25.10. – Режим доступу 

: https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-will-never-recognize-annexation-of-

crimea-sentop. 

На саміті «Кримська платформа» мпікер Великих національних зборів 

Туреччини М. Шептон висловив беззаперечну підтримку України щодо питань 

територіальної цілісності України та невизнання окупації Криму й інших окупованих 

територій. Спікер наголосив, що Туреччина ніколи не визнає анексію Криму росією 

та продовжуватиме підтримувати Україну і кримських татар як на двосторонній, так і 

на багатосторонній основі. 

*** 

Doornbos, Caitlin. House Dems retract Russia letter penned 3 months ago after signers 

claim ‘screwup’ [Палата представників Демократичної партії відкликала лист-

звернення до росії, написаний 3 місяці тому, після того, як особи, які підписали його, 

заявили про «обман»] / C. Doornbos // New York Post. – New York, 2022. – 25.10. – Режим 

доступу : https://nypost.com/2022/10/25/house-democrats-retract-russia-letter-penned-after-

signees-object/. 

Тридцять членів «прогресивного крила» демократів у Палаті представників 

Конгресу США 24 жовтня закликали президента Джо Байдена до прямих переговорів 

із росією, щоб припинити війну в Україні. Згодом автори листа пояснили свою 

позицію та наголосили на відданості «підтримці України в її боротьбі за демократію 

та свободу перед обличчям незаконного та обурливого вторгнення». Наступного ж 

дня, 25 жовтня, вони відкликали свій лист, пояснюючи, що над ним працювали ще 

кілька місяців тому, і мовляв їхній персонал опублікував його без належної перевірки. 

*** 

Courea, Eleni. So Rishi Sunak is the UK’s next prime minister. What happens now? 

[Отже, Ріші Сунак – наступний прем’єр-міністр Великобританії. Що відбувається?] / Е. 

Courea // POLITICO. – Brussels, 2022. – 25.10. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/the-first-100-days-of-pm-rishi-sunak-tory-britain/. 

Заступниця редактора POLITICO Елені Куреа розмірковує про перші дні 

діяльності новобраного прем’єр-міністра Великобританії Ріші Сунака. Авторка 

припускає, що Р. Сунак планує поїзду до Єгипту на кліматичний саміт COP27 і це 

може стати його першою закордонною поїздкою на посту (якщо тільки він заздалегідь 

не вирішить здійснити короткий візит до України) та його першою нагодою 

представити себе на світовій арені. Наступною великою закордонною поїздкою стане 

саміт G20 на Балі (Індонезія). Зустріч надасть західним державам можливість 

виступити єдиним фронтом проти росії після її вторгнення в Україну та проти 

посилення агресії Китаю щодо Тайваню, а також провести переговори за зачиненими 

дверима. Надходили повідомлення про те, що у заході візьмуть участь і китайський 

лідер Сі Цзіньпін, і путін. Голова відділу зовнішньої політики аналітичного центру 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-will-never-recognize-annexation-of-crimea-sentop
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-will-never-recognize-annexation-of-crimea-sentop
https://nypost.com/2022/10/25/house-democrats-retract-russia-letter-penned-after-signees-object/
https://nypost.com/2022/10/25/house-democrats-retract-russia-letter-penned-after-signees-object/
https://www.politico.eu/article/the-first-100-days-of-pm-rishi-sunak-tory-britain/
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Policy Exchange Софія Гастон вважає, що це буде «один із найнезвичайніших самітів 

у сучасній історії, коли в Україні вирує жорстока війна, а головний герой путін у 

списку гостей разом з іншими авторитарними лідерами та обуреними 

демократичними союзниками». 

*** 

Вучић: Надам се договору око Украјине, али плашим се да ће бити горе [А. 

Вучич: Я сподіваюся на домовленість щодо України, але боюся, що буде гірше] // 

Политика. – Belgrad, 2022. – 25.10. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/522291/Vucic-Nadam-se-dogovoru-oko-Ukrajine-ali-

plasim-se-da-ce-biti-gore. 

Президент Сербії А. Вучич заявив, що сподівається на угоду щодо війни в 

Україні, але не бачить її, тому боїться, що може стати тільки гірше. А Вучич зазначає, 

що проблема в тому, що ніяка зі сторін не хоче компромісу, лише поразки іншої 

сторони. Він підкреслив, що поки все не проясниться, а проясниться це не скоро, буде 

складний конфлікт і все складніша ситуація. 

*** 

166 militares portugueses partem para a Roménia na quinta-feira [166 

португальських солдатів вирушають до Румунії] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 

26.10. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/166-militares-portugueses-

partem-para-a-romenia-na-quinta-feira?ref=Pesquisa_Destaques. 

Військові сили у складі 166 португальських солдатів вирушать до Румунії, 

країни на кордоні з Україною, у рамках місії НАТО, яка має на меті «сприяти 

зусиллям стримування» на південно-східному фланзі НАТО. Згідно з повідомленням, 

надісланим пресі Генеральним штабом Збройних сил, це будуть солдати ВМС, 

Сухопутних військ і Повітряних сил. План національних розгорнутих сил на 2022 р. 

уже передбачав розгортання контингенту солдатів в Румунії в другій половині року, 

як це сталося в 2021 р., однак цей календар був перенесений через російське 

вторгнення в Україну. 

*** 

Mūrniece: Mums ir jānodrošina Ukrainas pilsoņu un Krimas pamatiedzīvotāju – 

Krimas tatāru – tiesības dzīvot savās mājās [Мурнієце: Ми маємо забезпечити право 

громадян України та корінного населення Криму – кримських татар – жити у своїх 

домівках] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 26.10. – Режим доступу : 

https://nra.lv/latvija/politika/395262-murniece-mums-ir-janodrosina-ukrainas-pilsonu-un-

krimas-pamatiedzivotaju-krimas-tataru-tiesibas-dzivot-savas-majas.htm. 

Спікерка Сейму Латвії І. Мурнієце, звертаючись до присутніх на першому 

міжнародному парламентському саміті «Кримської платформи», зазначила, що лише 

повна перемога України та повна поразка росії гарантують довгостроковий мир у 

Європі. Вона заявила, що росія має бути притягнута до відповідальності за військові 

злочини та порушення прав людини, скоєні в Україні, включно з звірствами, 

скоєними в Криму з 2014 р., і наголосила, що Латвія підтримує створення 

спеціального трибуналу для російських злочинців. За словами спікерки, підтримка 

України Латвією досягла майже 1 % ВВП країни. Вона закликала інші країни 

https://www.politika.rs/scc/clanak/522291/Vucic-Nadam-se-dogovoru-oko-Ukrajine-ali-plasim-se-da-ce-biti-gore
https://www.politika.rs/scc/clanak/522291/Vucic-Nadam-se-dogovoru-oko-Ukrajine-ali-plasim-se-da-ce-biti-gore
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/166-militares-portugueses-partem-para-a-romenia-na-quinta-feira?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/166-militares-portugueses-partem-para-a-romenia-na-quinta-feira?ref=Pesquisa_Destaques
https://nra.lv/latvija/politika/395262-murniece-mums-ir-janodrosina-ukrainas-pilsonu-un-krimas-pamatiedzivotaju-krimas-tataru-tiesibas-dzivot-savas-majas.htm
https://nra.lv/latvija/politika/395262-murniece-mums-ir-janodrosina-ukrainas-pilsonu-un-krimas-pamatiedzivotaju-krimas-tataru-tiesibas-dzivot-savas-majas.htm
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збільшити обсяг допомоги, яку вони надають, а також активніше залучатися до 

роботи в рамках «Кримської платформи» та формувати депутатські групи підтримки. 

*** 

LTRK sadarbosies ar Ukrainas uzņēmējiem un organizācijām ekonomisko attiecību 

veicināšanā [ЛТПП співпрацюватиме з українськими підприємцями та організаціями у 

розвитку економічних відносин] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 26.10. – Режим 

доступу : https://nra.lv/latvija/395286-ltrk-sadarbosies-ar-ukrainas-uznemejiem-un-

organizacijam-ekonomisko-attiecibu-veicinasana.htm. 

Латвійська торгово-промислова палата (ЛТПП) співпрацюватиме з 

українськими бізнесменами та організаціями у розвитку економічних відносин. ЛТПП 

повідомляє, що під час візиту українських бізнесменів було підписано меморандум 

про взаєморозуміння між ЛТПП та українською громадською організацією 

«Аналітична платформа». Меморандум передбачає партнерство латвійських та 

українських бізнесменів, розширення можливостей для бізнесу та співпрацю для 

просування участі України на ринках третіх країн. 

*** 

Megígérte a kormányzat, hogy átírják a botrányos magyar földrajztankönyvet, 

amelyen az ukránok felháborodtak [Угорський уряд пообіцяв переписати скандальний 

підручник географії, який обурив українців] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 26.10. – 

Режим доступу : https://nepszava.hu/3173725_szijjarto-peter-tarlos-istvan-gyori-egyetem-

kuratoriumi-tagsag-penz. 

Уряд Угорщини пообіцяв виправити ситуацію із провокаційним змістом 

онлайн-підручника з географії для 8-и класників, у якому російську агресію проти 

України трактують як громадянський конфлікт, який роздмухують росія, ЄС та США. 

Як зазначила голова Української асоціації «Єдність» В. Петровська, державний 

секретаріат Угорщини ще не звертався до них із проєктом нової редакції тексту. 

*** 

Mansoor, Sanya. Ukraine wants to use russian assets to rebuild. Experts think it’s 

risky [Україна хоче конфіскувати російські активи. Експерти кажуть, що це 

небезпечно] / S. Mansoor // Time. – New York, 2022. – 26.10. – Режим доступу : 

https://time.com/6225294/ukraine-russia-marshall-plan-zelensky/. 

Офіційні особи та експерти з ЄС закликали до обережності щодо конфіскації 

російських активів у рамках фінансування зусиль для відновлення України. США та 

кілька країн ЄС уже заморозили активи російських олігархів на мільярди доларів. 

Завідувач кафедри міжнародної економіки Гарвардського університету та колишній 

головний економіст МВФ Кеннет Рогофф попереджає про небезпеку конфіскації 

російських активів, що може спричинити загострення конфлікту. 

*** 

Иван Кръстев: Германия губи своята мощ. Войната в Украйна ще промени 

европейския ред. [Іван Крастев: Німеччина втрачає свою силу. Війна в Україні змінить 

європейський порядок] // Факти. – София, 2022. – 26.10. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/mnenia/724287-ivan-krastev-germania-gubi-svoata-mosht-voinata-v-ukraina-

shte-promeni-evropeiskia-red. 

https://nra.lv/latvija/395286-ltrk-sadarbosies-ar-ukrainas-uznemejiem-un-organizacijam-ekonomisko-attiecibu-veicinasana.htm
https://nra.lv/latvija/395286-ltrk-sadarbosies-ar-ukrainas-uznemejiem-un-organizacijam-ekonomisko-attiecibu-veicinasana.htm
https://nepszava.hu/3173725_szijjarto-peter-tarlos-istvan-gyori-egyetem-kuratoriumi-tagsag-penz
https://nepszava.hu/3173725_szijjarto-peter-tarlos-istvan-gyori-egyetem-kuratoriumi-tagsag-penz
https://time.com/6225294/ukraine-russia-marshall-plan-zelensky/
https://fakti.bg/mnenia/724287-ivan-krastev-germania-gubi-svoata-mosht-voinata-v-ukraina-shte-promeni-evropeiskia-red
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Болгарський політолог І. Крастев у великому інтерв’ю виданню стверджує, що 

криза в Україні знову стикає Європу з трьома великими кризами останніх 15 років. 

Політолог зазначає, що й досі не знає, коли і як закінчиться війна в Україні. Він 

наголошує, що потрібно спочатку відповісти на питання, чи війна в Україні є війною, 

яка ведеться в Європі, чи війною, яка ведеться за Європу. І. Крастев констатував, що 

Європа і Євросоюз зміняться в результаті цієї війни.  

*** 

UN satellite to determine damage done in Ukraine’s cultural sites [ООН 

використовує супутникові знімки, щоб визначити збитки, завдані культурним об’єктам 

України] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 27.10. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/arts/un-satellite-to-determine-damage-done-in-ukraines-

cultural-sites/news. 

Організація ООН з питань освіти, науки та культури – ЮНЕСКО – об’єднала 

зусилля із Супутниковим центром ООН ЮНОСАТ для створення платформи, яка 

реєструватиме та відстежуватиме збитки культурним об’єктам в Україні. ЮНЕСКО 

підтвердила збитки, завдані 207 культурним об’єктам України з початку російського 

вторгнення. ЮНЕСКО також співпрацює з музеями та колекціями в Україні, 

намагаючись боротися із загрозою мародерства – поширеною проблемою під час 

війни. 

*** 

Türkiye-UK co-op continues on int’l issues, war in Ukraine: Wallace [Турецько-

британське співробітництво триває щодо міжнародних питань та війни в Україні: 

Воллес] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 27.10. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-uk-co-op-continues-on-intl-issues-

war-in-ukraine-wallace. 

Міністр оборони Великобританії Б. Воллес на зустрічі з міністром оборони 

Туреччини Х. Акаром на виставці SAHA Expo у Стамбулі наголосив, що 

Великобританія та Туреччина продовжать спільну роботу з глобальних питань, 

включаючи війну росії в Україні. Туреччина є однією з найактивніших країн, які 

працюють над забезпеченням припинення вогню між Україною та росією. 

*** 

Militärexperte: Der Ukraine geht die Zeit für Rückeroberungen aus [Військовий 

експерт: Україні не вистачає часу] // Die Рresse. – Vene, 2022. – 27.10. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6208178/militaerexperte-der-ukraine-geht-die-zeit-fuer-

rueckeroberungen-aus?from=rss. 

За словами дослідника Інституту вищого військового командування Академії 

національної оборони у Відні Б. Сандтнера, з наближенням зими в українських 

військових залишається небагато часу для подальших відвоювань території, а на 

українське населення чекає дуже важка зима, якщо росія продовжуватиме свідомо 

знищувати енергопостачання країни. Дослідник наголошує, що до 40 % 

інфраструктури в Україні уже знищено, а наразі Україна потерпає від масованих атак 

росії за допомогою безпілотників з Ірану. Б. Сандтнер наполягає на збільшенні 

поставок зброї в Україну із Заходу. 

https://www.dailysabah.com/arts/un-satellite-to-determine-damage-done-in-ukraines-cultural-sites/news
https://www.dailysabah.com/arts/un-satellite-to-determine-damage-done-in-ukraines-cultural-sites/news
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-uk-co-op-continues-on-intl-issues-war-in-ukraine-wallace
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkiye-uk-co-op-continues-on-intl-issues-war-in-ukraine-wallace
https://www.diepresse.com/6208178/militaerexperte-der-ukraine-geht-die-zeit-fuer-rueckeroberungen-aus?from=rss
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*** 

Rishi Sunak affiche son soutien à l’Ukraine lors de ses premiers échanges 

diplomatiques [Ріші Сунак демонструє свою підтримку Україні під час своїх перших 

дипломатичних обмінів] // Le Monde. – Paris, 2022. – 27.10. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/26/rishi-sunak-affiche-son-soutien-a-l-

ukraine-lors-de-ses-premiers-echanges-diplomatiques_6147322_3210.html. 

Новий прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак поспілкувався з 

Президентом України Володимиром Зеленським і Джо Байденом, отримавши 

привітання від багатьох глав держав. Надсилаючи свої «вітання» Р. Сунаку, 

президент Франції Емманюель Макрон написав у Twitter, що «разом ми 

продовжуватимемо працювати, щоб протистояти викликам цього моменту, 

включаючи війну в Україні та її численні наслідки для Європи та світу». 

*** 

Кoren-Karczub, Tímea. Szeretnénk, ha Európa újra a béke szigetévé válna [Ми б 

хотіли, щоб Європа знову стала островом миру] / Т. Кoren-Karczub // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 27.10. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/10/novak-

katalin-a-nyitott-belso-es-a-biztonsagos-kulso-hatarok-a-fontosak. 

Президентка Угорщини Каталін Новак під час офіційного візиту до Австрії для 

проведення двосторонніх переговорів з Федеральним президентом Австрії А ван дер 

Белленом зазначила, що позиція Угорщини щодо російсько-української війни була 

зрозуміла з першої хвилини, адже Угорщина не підтримує жодних заходів, які ведуть 

до ескалації війни. Глави двох держав підкреслили, що зараз, під час війни в Україні, 

двосторонні переговори є особливо важливими і з першої хвилини угорський та 

австрійський народи надають всю можливу підтримку тим, хто тікає від війни в 

Україні. 

*** 

Morawiecki, Mateusz. Morawiecki: Niektórzy przywódcy UE dopuszczają przegraną 

Ukrainy [Моравецький: Деякі лідери ЄС дозволяють Україні програвати] / М. 

Morawiecki // Rzeczpospolita. – Warszawa, 2022. – 27.10. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/dyplomacja/art37310721-morawiecki-niektorzy-przywodcy-ue-

dopuszczaja-przegrana-ukrainy. 

Краще пізно, ніж ніколи – так прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 

прокоментував слова президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, який 

вибачився перед Польщею та країнами Східної Європи за те, що Захід проігнорував 

їхні застереження щодо росії та її загарбницької політики щодо України. 

*** 

Tress, Luke. White House’s Lebanon success, Iran failure on display during Herzog 

visit [Успіх Білого дому в Лівані, провал Ірану демонструються під час візиту Герцога] / 

L. Tress // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 27.10. – Режим доступу : 

https://www.timesofisrael.com/white-houses-lebanon-success-iran-failure-on-display-during-

herzog-visit/. 

Президент США Д. Байден під час зустрічі з президентом Ізраїлю І. Герцогом 

високо оцінив укладену за посередництва США угоду про морський кордон між 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/26/rishi-sunak-affiche-son-soutien-a-l-ukraine-lors-de-ses-premiers-echanges-diplomatiques_6147322_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/26/rishi-sunak-affiche-son-soutien-a-l-ukraine-lors-de-ses-premiers-echanges-diplomatiques_6147322_3210.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/10/novak-katalin-a-nyitott-belso-es-a-biztonsagos-kulso-hatarok-a-fontosak
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/10/novak-katalin-a-nyitott-belso-es-a-biztonsagos-kulso-hatarok-a-fontosak
https://www.rp.pl/dyplomacja/art37310721-morawiecki-niektorzy-przywodcy-ue-dopuszczaja-przegrana-ukrainy
https://www.rp.pl/dyplomacja/art37310721-morawiecki-niektorzy-przywodcy-ue-dopuszczaja-przegrana-ukrainy
https://www.timesofisrael.com/white-houses-lebanon-success-iran-failure-on-display-during-herzog-visit/
https://www.timesofisrael.com/white-houses-lebanon-success-iran-failure-on-display-during-herzog-visit/
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Ізраїлем і Ліваном, назвавши угоду «історичним проривом». І. Герцог у своїй промові 

на зустрічі коротко подякував Д. Байдену за роль США в укладенні угоди щодо 

Лівану, але спочатку він висловився щодо дій Іран, зокрема «вбивство невинних 

громадян» в Україні. І. Герцог привіз із собою докази того, що іранські безпілотники 

були задіяні з боку росії в Україні. 

*** 

Adam Michnik: «Ayudar a Ucrania en su lucha es el deber de todos los demócratas del 

mundo» [Адам Міхнік: «Допомога Україні в її боротьбі є обов’язком усіх демократів 

світу»] // ABC. – Madrid, 2022. – 28.10. – Режим доступу : https://www.abc.es/cultura/adam-

michnik-ayudar-ucrania-lucha-deber-democratas-20221028191702-nt.html. 

Головний редактор Gazeta Wyborcza, журналіст Адам Міхнік вважає, що для 

захисту демократії є дві основні цінності: свобода і правда. Він наголосив, що однією 

з найбільших загроз сьогодення є, безсумнівно, вторгнення путіна в Україну, адже 

війна путінського режиму проти України – це фактично війна проти всього 

демократичного світу і саме тому «допомога Україні в її боротьбі є обов’язком усіх 

демократів у світі, а солідарність з Україною демократів багатьох країн вселяють 

надію». 

*** 

Szijjártó Péter: Tárgyalásokkal van remény a békére [Є надія на мир шляхом 

переговорів] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 28.10. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/10/szijjarto-peter-targyalasokkal-van-remeny-a-

bekere. 

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини П. Сіярто вважає, що якщо 

вдалося укласти мир між Ізраїлем і декількома арабськими країнами, то це можливо і 

в Україні, тільки для цього потрібно знову відкрити канали зв’язку, діалог між 

протиборчими сторонами. Як йдеться в заяві Міністерства закордонних справ і 

торгівлі, глава міністерства під час відкритих дебатів у Радбезі ООН зазначив, що 

російсько-українська війна є важливим уроком для Європи. 

*** 

Militares portugueses regressam da Roménia após seis meses de missão da NATO 

[Португальські солдати повертаються з Румунії після шести місяців місії НАТО] // 

Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 29.10. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/militares-portugueses-regressam-da-romenia-apos-

seis-meses-de-missao-da-nato?ref=Pesquisa_Destaques. 

Перші національні сили Португалії, відряджені до Румунії для участі у місії 

НАТО під назвою «Посилення пильності», повернулися до Лісабона. У заяві 

Генерального штабу збройних сил Португалії наголошується, що 211 португальських 

солдатів з ВМС, армії та повітряних сил «зробили внесок у стримування та оборонні 

зусилля Альянсу на його південно-східному фланзі». В день, коли військові 

вирушили до Румунії, на церемонії, яка відбулася в аеропорту Лісабона, президент 

Республіки Марселу Ребелу де Соза заявив, що португальські військові допоможуть у 

процесі запобігання та захист миру у Східній Європі, у той час, коли минуло 

приблизно півтора місяці після російського вторгнення в Україну. У короткій промові 

https://www.abc.es/cultura/adam-michnik-ayudar-ucrania-lucha-deber-democratas-20221028191702-nt.html
https://www.abc.es/cultura/adam-michnik-ayudar-ucrania-lucha-deber-democratas-20221028191702-nt.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/10/szijjarto-peter-targyalasokkal-van-remeny-a-bekere
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/10/szijjarto-peter-targyalasokkal-van-remeny-a-bekere
https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/militares-portugueses-regressam-da-romenia-apos-seis-meses-de-missao-da-nato?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/militares-portugueses-regressam-da-romenia-apos-seis-meses-de-missao-da-nato?ref=Pesquisa_Destaques
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також Верховний головнокомандувач Збройних сил наголосив на важливості цієї місії 

НАТО, яку військові сили розгорнули в Румунії в контексті війни в Україні. 

*** 

Costa anuncia que Presidente de França realiza em 2023 visita de Estado a Portugal 

[А. Кошта повідомив, що президент Франції здійснить державний візит до Португалії в 

2023 році] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 29.10. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/costa-anuncia-que-presidente-de-franca-

realiza-em-2023-visita-de-estado-a-portugal?ref=Pesquisa_Destaques. 

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта оголосив, що президент Франції 

Емманюель Макрон здійснить державний візит до Португалії у 2023 році і заявив, що 

дві країни поділяють спільне європейське та глобальне бачення. Він виступав на 

спільній пресконференції з прем’єр-міністеркою Франції Елізабет Борн у Лісабоні, де 

наголосив, що обидва уряди працюватимуть над тим, щоб вони могли все більше 

зміцнювати умови двосторонньої співпраці в ЄС та в глобальному масштабі. Що 

стосується зовнішніх відносин, Е. Борн наголосила, що Португалія та Франція мають 

«спільні амбіції щодо Європи» і вони «готові допомогти Україні в усіх вимірах: 

економічному, гуманітарному та військовому». Французька прем’єрка також 

виступила за те, що сила ЄС має бути результатом єдності між його державами-

членами перед лицем росії та проблем, які є наслідком військового втручання 

московського режиму в Україну.  

*** 

Birol, Fatih. Šef Agencije za energiju: rusija će izgubiti energetsku bitku protiv 

Zapada [Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства: росія програє 

енергетичну битву із Заходом] / F. Birol // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 29.10. – Режим 

доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/782901/sef-agencije-za-energiju-rusija-ce-izgubiti-

energetsku-bitku-protiv-zapada. 

Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Ф. Біроль 

вважає, що росія програє енергетичну битву, яку веде із Заходом. Безпосередньо 

перед вторгненням росії в Україну в Європу йшло близько 65 % усього експорту 

російського газу та 55 % експорту російської нафти. Ф. Біроль зазначив, що Європа 

була безумовно найбільшим ринком, найбільшим російським клієнтом і росія 

втратила цього найбільшого клієнта назавжди. 

*** 

«Orbán Viktor okkal óvja a magyar gazdaságot» [«Віктор Орбан не дарма захищає 

економіку Угорщини»] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 29.10. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/10/orban-viktor-okkal-ovja-a-magyar-gazdasagot. 

Старший науковий співробітник Інституту Клермонта, американський 

письменник К. Колдуелл порівняв війну росії проти України з розпадом Югославії та 

кривавим завершенням епохи холодної війни. За його словами, на початку 1990-х рр. 

Україна здавалася розділеною країною, якій загрожував розпад. Він сказав про ціну, 

яку доведеться заплатити Європі, якщо вона назавжди відштовхне від себе росію: 

Польща, Угорщина, Словаччина та інші країни регіону, які колись очікували 

наздогнати Німеччину та Францію, але в нинішній економічній структурі ЄС ці 

країни представляють робочу базу Західної Європи, яка, отже, може виконувати 

https://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/costa-anuncia-que-presidente-de-franca-realiza-em-2023-visita-de-estado-a-portugal?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/costa-anuncia-que-presidente-de-franca-realiza-em-2023-visita-de-estado-a-portugal?ref=Pesquisa_Destaques
https://avaz.ba/globus/svijet/782901/sef-agencije-za-energiju-rusija-ce-izgubiti-energetsku-bitku-protiv-zapada
https://avaz.ba/globus/svijet/782901/sef-agencije-za-energiju-rusija-ce-izgubiti-energetsku-bitku-protiv-zapada
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/10/orban-viktor-okkal-ovja-a-magyar-gazdasagot
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більш прибуткову інтелектуальну роботу. Він продовжив: якщо економіка країни 

викрита, ця слабкість буде використана. За його словами, прем’єр-міністр Угорщини 

В. Орбан має рацію, оскільки, що б не означали енергетичні санкції для 

Європейського Союзу, намагатися їх уникнути відповідає добре зрозумілим 

економічним інтересам Угорщини і цей аспект не можна автоматично називати 

дружнім до росії. 

*** 

Istanbul’da yapılacak: ‘Kavuşma koridoru’ için ilk görüşme tarihi belli oldu 

[Відбудеться в Стамбулі: оголошено дату першої зустрічі для «коридору конвергенції»] 

// Star. – Istanbul, 2022. – 29.10. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/guncel/istanbulda-yapilacak-kavusma-koridoru-icin-ilk-gorusme-

tarihi-belli-oldu-haber-1745938/. 

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) звернувся до Туреччини з проханням 

підтримати дітей без супроводу батьків на окупованих росією територіях в Україні, 

щоб дістатися до їхніх родин. Відбувся ряд зустрічей турецького, російського та 

українського омбудсменів. Троє омбудсменів домовилися про возз’єднання дітей без 

супроводу з їхніми сім’ями в Стамбулі та зустрілися для обговорення «Коридора 

примирення», який буде створено.  

*** 

Mitsotakis slams Turkey’s balancing act on Russia [К. Міцотакіс критикує 

Туреччину за балансування з росією] // eKathimerini. – Αθήνα, 2022. – 31.10. – Режим 

доступу : https://www.ekathimerini.com/news/1196823/mitsotakis-slams-turkeys-balancing-

act-on-russia/. 

Прем’єр-міністр Греції К. Міцотакіс розкритикував Туреччину за те, що вона 

дотримується золотої середини у війні росії в Україні. К. Міцотакіс після зустрічі зі 

своїм литовським колегою І. Сімоніте у Вільнюсі сказав, що Анкара вважає, що їй не 

потрібно обирати сторони, ніби немає правильного чи неправильного, додавши, що 

Греція продовжуватиме підтримувати територіальну цілісність України. 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ  

Mehrheit der Österreicher für EU-Unterstützung der Ukraine [Більшість австрійців 

за підтримку України ЄС] // Die Рresse. – Vene, 2022. – 06.10. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6199035/mehrheit-der-oesterreicher-fuer-eu-unterstuetzung-der-

ukraine?from=rss. 

Згідно з опитуванням Австрійського товариства європейської політики (ÖGfE), 

більшість австрійців виступають за єдину лінію ЄС на підтримку України. 29 % 

респондентів заявили, що санкції проти росії потрібно ще більше посилити. 20 % 

вважають достатніми вжиті ЄС заходи. Близько чверті (26 %) вважають заходи 

занадто жорсткими, ще чверть «не впевнені». Згідно з опитуванням, 30 % австрійців 

вважають «дуже важливим» той факт, що країни ЄС дотримуються єдиної позиції на 

підтримку України, а 25 % – «досить важливим». Для 13 % опитаних це «скоріше ні», 

а для 14 % «зовсім не важливо». Майже п’ята частина опитаних утрималася (18 %). 

*** 

https://www.star.com.tr/guncel/istanbulda-yapilacak-kavusma-koridoru-icin-ilk-gorusme-tarihi-belli-oldu-haber-1745938/
https://www.star.com.tr/guncel/istanbulda-yapilacak-kavusma-koridoru-icin-ilk-gorusme-tarihi-belli-oldu-haber-1745938/
https://www.ekathimerini.com/news/1196823/mitsotakis-slams-turkeys-balancing-act-on-russia/
https://www.ekathimerini.com/news/1196823/mitsotakis-slams-turkeys-balancing-act-on-russia/
https://www.diepresse.com/6199035/mehrheit-der-oesterreicher-fuer-eu-unterstuetzung-der-ukraine?from=rss
https://www.diepresse.com/6199035/mehrheit-der-oesterreicher-fuer-eu-unterstuetzung-der-ukraine?from=rss
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Ljudi na Zapadu nisu raspoloženi za ustupke rusiji: Ovo je loša vijest za putina [На 

Заході не налаштовані на поступки росії: це погана новина для путіна] // Dnevni avaz. – 

Sarajevo, 2022. – 16.10. – Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/779493/ljudi-na-

zapadu-nisu-raspolozeni-za-ustupke-rusiji-ovo-je-losa-vijest-za-putina. 

За даними масштабного дослідженні YouGov-Cambridge, громадяни основних 

країн західного альянсу не підтримують поступки росії, які могли б стати частиною 

можливої угоди про припинення російсько-української війни. Опитування, проведене 

з 24 серпня до 22 вересня, показало, що з 13 західних чи англомовних країн – Франції, 

Німеччини, Швеції, Данії, Іспанії, Італії, Греції, Угорщини, Польщі, Великої Британії, 

США, Австралії та Канади – «основна група» із 10 держав підтримала збереження 

економічних санкцій проти росії. Греція, Угорщина та Італія були проти. Директор 

YouGov Ю. Р. де Вааль зазначає, що вражає загальний низький рівень підтримки 

поступок москві таких, як припинення санкцій, визнання анексії Криму, незалежності 

Донецька та Луганська, гарантій неприєднання України до НАТО. 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Sondaż: Co piąty Polak rozważał wyjazd z kraju w związku z 

sytuacją w regionie [Опитування: Кожен п’ятий поляк думав покинути країну через 

ситуацію в регіоні] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warszawa, 2022. – 16.10. – Режим 

доступу : https://www.rp.pl/polityka/art37244631-sondaz-co-piaty-polak-rozwazal-wyjazd-z-

kraju-w-zwiazku-z-sytuacja-w-regionie. 

Польський журналіст Артур Барткевич нагадує, що в Україні триває війна, яка 

є наслідком повномасштабного вторгнення росії. За його словами, російські ракети 

вже падали у Яворові, за 20 км від кордону з Польщею. Він наголосив, що Польща 

бере участь у військовій допомозі Україні – передали українцям 200 танків Т-72, 

самохідні гаубиці «Краб». Журналіст наводить результати опитування SW Research, 

де ставилося питання: «Через загрозу безпеці в нашій частині Європи ви думали про 

виїзд з Польщі?». «Однозначно так» відповіли 6,2 % респондентів, відповідь «скоріше 

так» дали 16,8 % опитаних поляків. 

*** 

Jeong, Andrew. Apoio da população ucraniana à luta até à vitória é de 70 %, diz 

sondagem [Підтримка боротьби населення України до перемоги становить 70 %, 

йдеться в опитуванні] / A. Jeong // Público. – Lisboa, 2022. – 18.10. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/10/18/mundo/noticia/apoio-populacao-ucraniana-luta-ate-

vitoria-70-sondagem-2024548. 

Згідно з опитуванням Gallup, проведеним на початку вересня у розпал 

контрнаступу, який дозволив Україні повернути частину своєї території, 70 % 

українців сповнені рішучості продовжувати боротьбу, доки їхня країна не виграє 

війну проти росії. Майже всі, хто виступає за продовження боротьби, визначають 

перемогу як відвоювання всіх зон, окупованих росією з 2014 р., включно з Кримом. 

Опитування проводилося по телефону і запитання ставилися напередодні тижня 

російських бомбардувань Києва та енергетичних об’єктів по всій Україні. Українські 

чиновники сприймають результати опитування як ознаку того, що в країни є воля – і 

витривалість – продовжувати боротися в холодні зимові місяці. 

*** 

https://avaz.ba/globus/svijet/779493/ljudi-na-zapadu-nisu-raspolozeni-za-ustupke-rusiji-ovo-je-losa-vijest-za-putina
https://avaz.ba/globus/svijet/779493/ljudi-na-zapadu-nisu-raspolozeni-za-ustupke-rusiji-ovo-je-losa-vijest-za-putina
https://www.rp.pl/polityka/art37244631-sondaz-co-piaty-polak-rozwazal-wyjazd-z-kraju-w-zwiazku-z-sytuacja-w-regionie
https://www.rp.pl/polityka/art37244631-sondaz-co-piaty-polak-rozwazal-wyjazd-z-kraju-w-zwiazku-z-sytuacja-w-regionie
https://www.publico.pt/2022/10/18/mundo/noticia/apoio-populacao-ucraniana-luta-ate-vitoria-70-sondagem-2024548
https://www.publico.pt/2022/10/18/mundo/noticia/apoio-populacao-ucraniana-luta-ate-vitoria-70-sondagem-2024548
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Mehrheit in Österreich will stärkere Landesverteidigung [Більшість в Австрії хоче 

посилення національної оборони] // Die Рresse. – Vene, 2022. – 25.10. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6207352/mehrheit-in-oesterreich-will-staerkere-

landesverteidigung?from=rss. 

Напередодні Національного дня Австрії абсолютна більшість населення 

Австрії виступає за посилення національної оборони. Згідно з дослідженням, 

проведеним Міністерством оборони у співпраці з Інститутом ринку Лінца, 63 % 

опитаних виступають за збільшення витрат на федеральну армію, а 56 % – за 

збільшення чисельності Збройних сил Австрії. Занепокоєння населення пов’язане з 

напруженістю між Заходом і росією внаслідок конфлікту в Україні. 

*** 

Smatraju li Hrvati da je Milanović «ruski čovjek»? [Чи вважають хорвати 

Милановича «російською людиною»?] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 29.10. – Режим 

доступу : https://avaz.ba/region/hrvatska/782909/smatraju-li-hrvati-da-je-milanovic-ruski-

covjek. 

Агентством Ipsos проводилося дослідження з 21 по 25 жовтня 2022 р. на 

стратифікованій випадковій вибірці із 600 повнолітніх громадян Республіки Хорватія. 

У нинішньому конфлікті між росією та Україною майже 70 % опитаних у Хорватії 

вважають, що Україна цілком і здебільшого «права». Нинішній конфлікт на території 

України респонденти характеризують так: 31 % опитаних розглядають цю війну як 

конфлікт між двома країнами через територію. Кожен п’ятий респондент, або 20 %, 

вважає, що це є конфлікт між двома країнами, але з непрямою участю третіх країн. На 

запитання про навчання українських солдатів на території Республіки Хорватія, 

більшість респондентів висловилися «проти», а саме 57 %, 34 % – «за», 9 % опитаних 

– ні «за», ні «проти». 

САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ  

Yamaguchi, Mari. Kishida condemns russian annexation of parts of Ukraine [Кісіда 

засудив російську анексію частини України] / M. Yamaguchi // Japan Тoday. – Tokyo, 

2022. – 01.10. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/politics/japan-pm-

condemns-russian-annexation-of-parts-of-ukraine. 

Прем’єр-міністр Японії Ф. Кісіда під час телефонної розмови з Президентом 

України В. Зеленським засудив нову анексію росією частини України як незаконну та 

порушення суверенітету країни. Він також запевнив В. Зеленського, що Японія 

віддана співпраці з іншими країнами «Великої сімки» та ширшою міжнародною 

спільнотою у подальшій підтримці України та планує запровадити додаткові санкції 

проти росії. Ф. Кісіда, якій в 2023 р. проведе зустріч лідерів «Великої сімки», планує 

запропонувати їм запровадити жорсткі санкції проти росії та очолить обговорення 

відновлення України. 

*** 

Halmai, Katalin. Miközben a magyar kormányfő itthon támadja az uniós szankciókat, 

Brüsszelben tegnap a büntetőintézkedések megerősítését sürgető nyilatkozatot írt alá [У той 

час як прем’єр-міністр Угорщини критикує санкції ЄС вдома, у Брюсселі він підписав 

заяву, в якій закликав посилити каральні заходи] / K. Halmai // Nepszava. – Budapest, 

https://www.diepresse.com/6207352/mehrheit-in-oesterreich-will-staerkere-landesverteidigung?from=rss
https://www.diepresse.com/6207352/mehrheit-in-oesterreich-will-staerkere-landesverteidigung?from=rss
https://avaz.ba/region/hrvatska/782909/smatraju-li-hrvati-da-je-milanovic-ruski-covjek
https://avaz.ba/region/hrvatska/782909/smatraju-li-hrvati-da-je-milanovic-ruski-covjek
https://japantoday.com/category/politics/japan-pm-condemns-russian-annexation-of-parts-of-ukraine
https://japantoday.com/category/politics/japan-pm-condemns-russian-annexation-of-parts-of-ukraine
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2022. – 01.10. – Режим доступу : https://nepszava.hu/3170994_novak-katalin-szlovakia-

szankciok. 

Брюссельська кореспондентка угорського видання К. Халмаї пише, що 

оскільки прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан є членом Європейської ради, він 

підписав декларацію, яка закликає до посилення санкцій та тиску на росію після 

незаконної анексії нею чотирьох українських територій. Але в Угорщині В. Орбан 

закликає до повного скасування каральних заходів проти росії і заявляє, що цю 

пропозицію лобіюватиме на жовтневій зустрічі глав держав та урядів. Це відбувається 

в той час, коли країни ЄС прийняли сім санкційних пакетів і восьмий перебуває на 

підході, які були розроблені Єврокомісією та схвалені державами-членами навіть 

одноголосно. 

*** 

Edtstadler: Sanktionen gegen Russland beibehalten [Зберегти санкції проти росії] // 

Die Рresse. – Vene, 2022. – 02.10. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6197282/edtstadler-sanktionen-gegen-russland-

beibehalten?from=rss. 

Міністерка у справах Європи австрійка К. Едтштадлер висловилася за 

збереження санкцій проти росії у відповідь на вторгнення в Україну, тому що санкції 

діють там, де вони повинні бути ефективними, а саме в росії. Вона назвала ці заходи 

жорстким, але водночас найслабшим варіантом реакції на порушення кремлем 

міжнародного права. Водночас, на її думку, не варто піддаватися російському 

наративу про те, що санкції шкодять Заходу більше, ніж росії, необхідно надати 

людям у Європі найкращу підтримку, щоб вони могли добре пережити кризу. Щодо 

прийому росіян, які відмовляються від військової служби з мотивів совісті, вона 

сказала, що потрібно зважувати в кожному окремому випадку та слідувати процедурі 

надання притулку. 

*** 

Péter Szijjártó: Latest EU sanctions do not damage Hungarian interests [Петер 

Сіярто: Останні санкції ЄС не завдають шкоди інтересам Угорщини] // Magyar Nemzet. 

– Budapest, 2022. – 06.10. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/english/2022/10/peter-

szijjarto-latest-eu-sanctions-do-not-damage-hungarian-interests. 

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини П. Сіярто дискутував у 

Брюсселі з представниками інших держав-членів ЄС щодо восьмого пакету санкцій 

проти росії за війну в Україні. Міністру вдалося добитися виключення з механізму 

обмеження цін на нафту для трубопровідного транспорту, а в екстрених випадках, 

якщо це неможливо, також для транспортування морем. Це означає, що безпеці 

постачання нафти в Угорщину не загрожують заходи, прийняті в Брюсселі. Він також 

успішно боровся за отримання виключення також для атомної енергетики. Таким 

чином, не тільки послуги та продукти, необхідні для роботи існуючих атомних 

станцій, були звільнені, але також будь-що для будівництва нових реакторів. 

*** 

Італія заморозила нерухомість ще двох російських олігархів // Українська газета. 

– Рим, 2022. – 10.10. – Режим доступу : 

https://www.gazetaukrainska.com/світ/італія/італія-заморозила-нерухомість-ще-дво/. 

https://nepszava.hu/3170994_novak-katalin-szlovakia-szankciok
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Італія заморозила об’єкти нерухомості, що належать двом російським 

олігархам. Поліція Guardia di Finanza заморозила віллу Альтакьяра, особняк із парком 

на мисі Портофіно на березі Лігурійського моря, а також майно та автомобіль у Римі 

Едуарда Худайнатова, колишнього глави російського енергетичного гіганта 

«Роснефть». Одне з джерел повідомило, що Е. Худайнатов був внесений до «чорного 

списку» санкцій ЄС після вторгнення москви в Україну – його активи вартують 

близько 57 млн євро. У рамках окремої операції, поліція заморозила нерухомість у 

Сірміоні, місті на озері Гарда на північному сході Італії вартістю понад 15 млн євро. 

Одне з джерел повідомило, що вона належить Григорію Берьозкіну, голові правління 

російської групи прямих інвестицій «Есн». Згідно з оновленим офіційним списком 

Guardia di Finanza, загальна вартість активів, вилучених на даний момент в Італії у 

російських олігархів, становить понад 1,7 млрд євро. 

*** 

Буяк, Роксолана. Новини Канади / Р. Буяк // Гомін України. – Торонто, 2022. – 

11.10. – Режим доступу : http://www.homin.ca/news.php/news/25748/group/22. 

Канада не визнає результатів псевдореферендумів, організованих росією в 

Україні. Члени нижньої палати Парламенту Канади одноголосно засудили 

псевдореферендуми, організовані окупаційними силами рф в Україні. Депутати 

закликали уряд Канади й надалі посилювати санкції проти росії, надавати Україні 

військову, фінансову та гуманітарну допомогу, а також домагатися відповідальності 

для військових злочинців. 

ФІНАНСОВА ТА ЕКОНОМІЧНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ  

Ryan, Mick. Australia’s pitiful support for Ukraine sends the wrong message to China 

[Жалюгідна підтримка Австралією України надсилає неправильне повідомлення 

Китаю] / М. Ryan // The Sydney Morning Herald. – Sydney, 2022. – 04.10. – Режим доступу 

: https://www.smh.com.au/world/europe/our-support-for-ukraine-is-pitifully-small-here-s-

why-we-must-do-more-20221004-p5bn1j.html. 

Автор в статті зазначає, що було прийнято два важливі рішення, які свідчать 

про те, що росія знову змінила свою стратегію війни проти України. 21 вересня 2022 

р. путін заявив, що «підтримає пропозицію міноборони і генштабу про часткову 

мобілізацію» щодо сотні тисяч додаткових військових для війни проти України. 

Потім, 30 вересня, путін проголосив офіційне приєднання чотирьох анексованих 

українських областей до росії. У сукупності це означає значну ескалацію війни з боку 

росії. Автор пише, що з боку Канберри була мінімалістична відповідь на дії росії, 

уряд тихо опублікував заяву для ЗМІ. Це узгоджувалося із загальною стратегією 

Австралії щодо України, яку найкраще описати як невелику та повільну: ми 

нерегулярно обіцяємо невеликі обсяги допомоги, а потім повільно її надаємо. Наразі 

австралійський уряд виділив Україні близько 388 млн дол. допомоги. Це значно 

менше, ніж навіть річна вартість зобов’язань Австралії щодо Афганістану між 2007 і 

2016 рр. Враховуючи, що загальна сума всіх державних витрат на 2021-2022 рр. 

становила трохи більше 623 млрд дол., допомога Україні в сумі 388 млн дол. 

становить лише 0,06 % державних витрат на останній фінансовий рік. 

*** 

http://www.homin.ca/news.php/news/25748/group/22
https://www.smh.com.au/world/europe/our-support-for-ukraine-is-pitifully-small-here-s-why-we-must-do-more-20221004-p5bn1j.html
https://www.smh.com.au/world/europe/our-support-for-ukraine-is-pitifully-small-here-s-why-we-must-do-more-20221004-p5bn1j.html


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–31 жовтня 2022 р. 
 

156 

Lindberg, Anders. Finns chansen att putin jagas på flykt? [Чи є шанс, що путіна 

переслідуватимуть у бігах?] / A. Lindberg // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 07.10. – 

Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/ledare/a/GM3JKq/finns-chansen-att-putin-

jagas-pa-flykt. 

Редакційна стаття швецького видання «Aftonblade» присв’ячена аналізу 

перемог Збройних сил України. На думку автора, для подальших перемог, Швеція має 

направити більше зброї, і не в останню чергу грошей, Україні. В статті 

наголошується, що атака в. путіна на Україну видається однією з найбільших 

помилок у сучасній військовій історії.  

*** 

Makron najavio posebni fond za Ukrajinu [Макрон анонсував спецфонд для 

України] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 07.10. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/777783/makron-najavio-posebni-fond-za-ukrajinu. 

Після неформального саміту ЄС у Празі президент Франції Е. Макрон заявив, 

що на саміті обговорювалися українсько-російська війна та енергетика. Він нагадав 

про підтримку у вигляді військової техніки, яку його країна надала Україні, і додав, 

що вони працюють із деякими європейськими партнерами над надсиланням 

додаткових гаубиць Caesar. Е. Макрон також повідомив, що ухвалено рішення про 

створення спеціального фонду для підтримки військових дій України. 

*** 

Шумов, Тихомир. Германия с пакет «зимна помощ» за Украйна [Німеччина з 

пакетом «зимової допомоги» для України] / Т. Шумов // Факти. – София, 2022. – 09.10. – 

Режим доступу : https://fakti.bg/world/719864-germania-s-paket-zimna-pomosht-za-ukraina. 

Уряд Німеччини готує новий пакет допомоги Україні в розмірі 11 млн євро. 

Йдеться про постачання курток, наметів та іншого зимового спорядження для 

української армії. 

*** 

Latvija ir pasaules līdere palīdzībai Ukrainā pret karu ar Krieviju, norāda Rinkēvičs 

[Латвія є світовим лідером у допомозі Україні у війні з росією, каже Рінкевичс] // 

Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 12.10. – Режим доступу : https://nra.lv/latvija/394111-

latvija-ir-pasaules-lidere-palidzibai-ukraina-pret-karu-ar-krieviju-norada-rinkevics.htm. 

Міністр закордонних справ Е. Рінкевичс повідомив, що Латвія продовжує 

допомагати Україні у війні з росією, посідаючи перше місце серед країн, які 

пожертвували найбільше по відношенню до валового внутрішнього продукту (ВВП) 

своєї країни. Дані Кільського інституту світової економіки свідчать, що Латвія 

пожертвувала 314 млн євро, що є 16-м найкращим показником у світі та найбільшою 

підтримкою з урахуванням ВВП країни. Латвія виділила 298 млн євро Україні на 

військові потреби, яку Україні повністю доставлено і це є 8-м показником у світі. 

*** 

Hällsten, Amanda. Elon Musk fortsätter bjuda Ukraina på gratisinternet [Ілон Маск 

продовжить пропонувати Україні безкоштовний Інтернет] / A. Hällsten // Aftonbladet. – 

Stockholm, 2022. – 16.10. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Moo3yr/elon-musk-vill-inte-langre-bjuda-pa-internet. 

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/GM3JKq/finns-chansen-att-putin-jagas-pa-flykt
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/GM3JKq/finns-chansen-att-putin-jagas-pa-flykt
https://avaz.ba/globus/svijet/777783/makron-najavio-posebni-fond-za-ukrajinu
https://fakti.bg/world/719864-germania-s-paket-zimna-pomosht-za-ukraina
https://nra.lv/latvija/394111-latvija-ir-pasaules-lidere-palidzibai-ukraina-pret-karu-ar-krieviju-norada-rinkevics.htm
https://nra.lv/latvija/394111-latvija-ir-pasaules-lidere-palidzibai-ukraina-pret-karu-ar-krieviju-norada-rinkevics.htm
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Moo3yr/elon-musk-vill-inte-langre-bjuda-pa-internet
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Американський підприємець мільярдер І. Маск подарував Україні близько 20 

тис. терміналів Starlink. Супутникова мережа Starlink є важливим джерелом зв’язку 

українських військових під час війни. І. Маск наголосив, що росіяни активно 

намагаються вивести з ладу Starlink, тож компанії SpaceX доводиться забезпечувати 

не лише роботу терміналів і супутників в Україні, але також захищатися від 

кібератак. Голова компаній SpaceX і Tesla І. Маск пообіцяв і надалі безкоштовно 

забезпечувати роботу систему супутникового інтернету Starlink в Україні. 

*** 

Szijjártó Péter megmondta, miért szavazta meg az Orbán-kormány eddig nyolcszor is 

az Oroszország elleni EU-s szankciókat [Петер Сіярто розповів, чому уряд Орбана вже 

вісім разів голосував за санкції ЄС проти росії] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 17.10. – 

Режим доступу : https://nepszava.hu/3172792_az-oktatas-valsaga-ketyego-bomba. 

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини П. Сіярто в перерві 

зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі розповів чому погодився на 

мобілізацію додаткових ресурсів ЄС, які фінансують закупівлю зброї, спорядження, 

медикаментів та палива для України – 500 млн євро будуть виділені з Європейського 

фонду миру. П. Сіярто повідомив, що Угорщина виділила 10 млн євро, щоб розділити 

тягар, але не може гарантувати, що так буде і наступного разу. Він вважає, що слід 

прининити надвати допомогу Україні, оскільки ЄС також має бути захищений з 

півдня від мігрантів і для цього потрібні ресурси. 

*** 

Wenxing, Zhong. Zelensky meets EBRD chief on Ukraine’s post-conflict recovery 

[Зеленський зустрівся з президенткою ЄБРР для обговорення постконфліктного 

відновлення України] / Z. Wenxing // People’s Daily. – Beijing, 2022. – 22.10. – Режим 

доступу : http://en.people.cn/n3/2022/1022/c90000-10161915.html. 

Під час візиту до Києва президентка Європейського банку реконструкції та 

розвитку (ЄБРР) О. Рено-Бассо запевнила Президента України В. Зеленського у тому, 

що ЄБРР рішуче налаштований продовжувати підтримку України, яка обороняється 

від агресії з боку росії. Банк виділить до 3 млрд євро протягом 2022-2023 рр. для 

допомоги у забезпеченні подальшого функціонування компаній та економіки 

України. Відзначивши значення візиту О. Рено-Бассо до України, В. Зеленський 

заявив, що співпраця України та ЄБРР зараз «актуальна як ніколи». 

*** 

Labor pledges extra $200m in Australian aid for Ukraine and $500m for veterans in 

budget [Лейбористи обіцяють додатково 200 млн дол. допомоги Австралії для України 

та 500 млн дол. для ветеранів у бюджеті] // The Guardian. – London, 2022. – 25.10. – 

Режим доступу : https://www.theguardian.com/australia-news/2022/oct/25/defence-spending-

october-budget-2022-ukraine-veterans-pacific-aid-increase-albanese-labor-australia-federal-

government. 

Уряд Албанії виділив понад 200 млн дол. на додаткову допомогу Україні. Нові 

оборонні заходи в бюджеті включають додаткові 213 млн дол. протягом п’яти років 

для надання допомоги Україні. Це покриває додаткові гуманітарні візи для українців, 

а також фінансування, щоб допомогти українській прикордонній службі покращити 

свою кібербезпеку. 

https://nepszava.hu/3172792_az-oktatas-valsaga-ketyego-bomba
http://en.people.cn/n3/2022/1022/c90000-10161915.html
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/oct/25/defence-spending-october-budget-2022-ukraine-veterans-pacific-aid-increase-albanese-labor-australia-federal-government
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/oct/25/defence-spending-october-budget-2022-ukraine-veterans-pacific-aid-increase-albanese-labor-australia-federal-government
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/oct/25/defence-spending-october-budget-2022-ukraine-veterans-pacific-aid-increase-albanese-labor-australia-federal-government
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*** 

Ukrajina doviezla slovenskú elektrinu, zatiaľ iba na skúšku [Україна імпортувала 

словацьку електроенергію, поки що тільки для проби] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 

27.10. – Режим доступу : https://www.cas.sk/clanok/2732567/ukrajina-doviezla-slovensku-

elektrinu-zatial-iba-na-skusku/. 

Згідно з повідомленням НЕК «Укренерго», Україна в тестовому режимі 

імпортувала електроенергію зі Словаччини. Перше постачання електроенергії зі 

Словаччини допомогло енергетичним компаніям розробити формулу покриття 

можливої відсутності електроенергії внаслідок ракетного обстрілу рф та 

пошкодження енергетичної інфраструктури. 

*** 

Lambert, Steve. Canadians will be able to buy bonds to support Ukraine, prime 

minister says [Канадці зможуть купувати облігації для підтримки України, заявив 

прем’єр] / S. Lambert // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 28.10. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/politics/2022/10/28/manitoba-presses-federal-government-for-more-

aid-to-help-ukrainians-fleeing-war.html. 

Прем’єр-міністр Канади Д. Трюдо на відкритті триденних національних зборів 

Українсько-канадського конгресу заявив, що Федеральний уряд випускає нові ощадні 

облігації, щоб зібрати гроші для України, і запроваджує санкції ще щодо 35 росіян. 

Гроші, залучені від облігацій, мають бути надіслані через Міжнародний валютний 

фонд уряду України, щоб він міг продовжувати основні операції, включаючи виплату 

пенсій та підтримку комунальних послуг. Міністерка фінансів Канади Х. Фріланд 

зазначила, що хоча ці облігації випущені Канадою, але їх можуть купити неканадські 

фінансові установи. 

https://www.cas.sk/clanok/2732567/ukrajina-doviezla-slovensku-elektrinu-zatial-iba-na-skusku/
https://www.cas.sk/clanok/2732567/ukrajina-doviezla-slovensku-elektrinu-zatial-iba-na-skusku/
https://www.thestar.com/politics/2022/10/28/manitoba-presses-federal-government-for-more-aid-to-help-ukrainians-fleeing-war.html
https://www.thestar.com/politics/2022/10/28/manitoba-presses-federal-government-for-more-aid-to-help-ukrainians-fleeing-war.html
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ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

 

 

 

 

Гомін 

України 

Суспільно-політичний тижневик 

української діаспори в Канаді. 

Орган Ліги Визволення України в 

Торонто. Від перших чисел 

позиціонований як національно-

державницький. Прагне 

інформувати своїх читачів про 

останні новини в Україні та реакцію 

Канади на події в Українській 

державі. Тижневик виходить 

українською і англійською мовами. 

Головний офіс – Торонто. Вебсайт: 

http://www.homin.ca/index.php/lang/u

a. 

 

 

 

 

 

Міст 

Суспільно-політичний тижневик 

української діаспори в Канаді. 

Тижневик публікує як новини 

України, так і світу, а також багато 

подій, які відбуваються в діаспорі. 

Видання виходить українською 

мовою. Головний офіс – Торонто. 

Вебсайт: https://meest-online.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська 

газета 

Італійське щоденне видання 

української діаспори, яке 

найбільшою україномовною 

газетою, яка розповсюджується 

всією території Італії. З редакцією 

видання також співпрацюють 

численні дописувачі, що пишуть 

про життя українців у різних 

провінціях Італії. Редакція дотримує 

принципів незалежності та 

об'єктивності. З 2008 року працює 

інтернет-версія газети. Газета 

видається українською мовою. 

Головний офіс – Рим. Вебсайт: 

https://www.gazetaukrainska.com//. 
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Українське 

Слово 

Суспільно-політичний тижневик 

української діаспори, головний 

гравець на українському медіа-

ринку в США. Газета висвітлює 

життя українців як у Північній 

Америці та в діаспорі, так і в 

Україні. Видання виходить 

українською та англійською 

мовами. Головний офіс – Чикаго. 

Вебсайт: https://www.ukrslovo.net/. 

 

 

 

 

 

АВС 

Іспанська щоденна газета, одна з 

трьох найбільш читаних у країні. На 

сьогодні є головним рупором 

консервативних сил Іспанії. У своїх 

статтях та коментарях газета 

засуджує прагнення окремих регіонів 

країни до незалежності. Видання 

публікує статті іспанською мовою. 

Головний офіс – Мадрід. Вебсайт: 

https://www.abc.es/. 

 

 

 

 

 

 

Aftonbladet 

 

 

Шведська щоденна газета, яка визнає 

себе як незалежне соціал-

демократичне і найбільш поширене 

видання в Скандинавії. Виданан має 

інтернет-версію. З моменту свого 

створення газета незмінно входить до 

п'ятірки відвідуваних шведських 

вебсайтів у різних опитуваннях. 

Газета виходить шведською мовою. 

Головний офіс – Стокгольм. Вебсайт:  

https://www.aftonbladet.se/. 

 

 

 

 

Aktuálně.cz 

Чеська щоденна інтернет-газета, яка 

в даний час однією з найуспішніших 

в країні. Редакція випускає понад 100 

повідомлень на день (внутрішні та 

зарубіжні події, економіка, культура, 

спорт). Видання публікує статті 

чеською мовою Головний офіс – 

Прага. Вебсайт: 

https://zpravy.aktualne.cz/. 

 

https://www.ukrslovo.net/
https://www.abc.es/
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Аvvenire 

Італійська щоденна газета, яка 

належить Італійській єпископальній 

конференції і орієнтована на вчення 

католицької церкви, проте 

вважається незалежною від 

церковної ієрархії. Газета висвітлює 

події в країні та світі, коментує 

найрезонансніші новини. Видання 

виходить італійською мовою. 

Головний офіс – Мілан. Вебсайт: 

https://www.avvenire.it/. 

 

 

 

 

Correio da 

Manhã 

Португальська щоденна 

найтиражованіша газета. Видання 

фокусується в основному на подіях, 

що привертають увагу світової 

спільноти і має популістську 

позицію. Газета публікує матеріали 

португалькою мовою. Головний офіс 

– Ліссабон. Вебсайт: 

https://www.cmjornal.pt/. 

 

 

 

 

 

 

Daily Sabah 

Турецька щоденна проурядова газета. 

Daily Sabah часто називають 

пропагандистським виданням 

турецького уряду та правлячої Партії 

справедливості та розвитку (ПСР). 

Газета доступна англійською та 

арабською мовами. Головний офіс – 

Стамбул. Вебсайт: 

ttps://www.dailysabah.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Telegraaf 

 

Найбільша щоденна газета 

Нідерландів. Видання виходить на 

території всієї країни сім днів на 

тиждень, надходить у роздрібний 

продаж у більшості країн світу. 

Газета немає виражених політичних і 

релігійних уподобань, не представляє 

якусь партію, проте її матеріали 

мають правопопулістську 

спрямованість. Газета виходить 

нідерландською мовою. Головний 

офіс – Амстердам. Вебсайт:  

https://www.telegraaf.nl/. 

 

  Австрійська ліберальна газета, яка 

https://www.avvenire.it/
https://www.cmjornal.pt/
https://www.dailysabah.com/
https://www.telegraaf.nl/
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Die Presse 

виходить щодня (крім неділі). Газета 

висвітлює питання внутрішньої та 

зовнішньої політики, економіки, 

спорту та ін. Газета доступна 

німецькою мовою. Головний офіс – 

Відень. Вебсайт: 

https://www.diepresse.com/ 

 

 

 

 

 

Dnevni avaz 

Найвпливовіша і найпопулярніша 

щоденна газета в Боснії і 

Герцеговині. Газета має відносну 

пробоснійську та пробоснійську 

позиції (правоцентристська). 

Видання публікує матеріали 

боснійською мовою. Головний офіс –  

Сараєво. Вебсайт: https://avaz.ba/. 

 

 

 

 

 

Дневник 

Болгарська ділова газета, яка 

видається з понеділка по п'ятницю. 

Газета пропонує огляд головних 

світових новин. Видання публікує 

матеріали болгарською та 

англійською мовами. Головний офіс 

– Софія. Вебсайт: 

https://www.dnevnik.bg/. 

 

 

 

Eesti 

Päevaleht 

Естонська щоденна газета, яка має 

третій за величиною тираж серед 

щоденних друкованих видань 

Естонії. Видання доступне 

естонською мовою. Говний офіс –

Таллін. Вебсайт: https://epl.delfi.ee/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

eКathimerini 

Грецька щоденна політична та 

фінансова ранкова газета. Видання 

традиційно підтримує партію "Нова 

демократія". Газета є досить 

авторитетним ліберальним та 

консервативниим грецьким ЗМІ. 

Мова видання – грецька та 

англійська. Головний офіс – Афіни. 

Вебсайт: https://www.kathimerini.gr/. 

 

https://www.diepresse.com/
https://avaz.ba/
https://www.dnevnik.bg/
https://epl.delfi.ee/
https://www.kathimerini.gr/
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El Mundo 

Іспанська щоденна газета, одна з 

найбільш популярних та 

авторитетних газет Іспанії. Газета 

підтримує ліберальну та 

правоцентристську редакторську 

політику, критикує Соціалістичну 

партію Іспанії та регіональних 

націоналістів і демонструє 

віддаленість від консервативних 

принципів. Видання виходить 

іспанською мовою. Головний офіс – 

Мадрід. Вебсайт: 

https://www.elmundo.es/. 

 

 

 

 

 

 

Evenimentul 

Zilei 

 

 

Румунська щодена інтерент-газета, 

одна з провідних газет у Румунії. 

Evenimentul Zilei – скорочено EVZ – 

відоме упередженим висвітленням 

подій і тим, що поширює думку того 

спонсора, який зараз її фінансує. 

Тому ідеологічна спрямованість 

видання також змінюється досить 

часто. Газета виходить румунською 

мовою. Головний офіс – Бухарест. 

Вебсайт: https://evz.ro/. 

 

 

 

 

Факти 

Болгарська щоденна інтернет-газета, 

яка основними принципами своєї 

діяльності проголошує 

представлення фактів такими, якими 

вони у висвітленні болгарських та 

зарубіжних новин, публікує також 

думки експертів. Газета виходить 

болгарською мовою. Головний офіс – 

Софія. Вебсайт: https://fakti.bg/. 

 

 

 

 

Focus 

Німецький інформаційно-політичний 

тижневий ілюстрований журнал. 

Вважається журналом ліберально-

консервативної спрямованості, 

орієнтований на середній клас 

німецького суспільства. Головний 

офіс – Берлін. Вебсайт: 

https://www.focus.de/. 

 

https://www.elmundo.es/
https://evz.ro/
https://fakti.bg/
https://www.focus.de/


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–31 жовтня 2022 р. 
 

164 

 

 

Frankfurter 

Аllgemeine 

Німецька міжрегіональна газета, 

найпоширеніша з німецьких газет за 

межами ФРН. Видання має 

ліберально-консервативне 

спрямування. Мова газети – 

німецька. Головний офіс –

Франкфурт-на-Майні. Вебсайт: 

https://www.faz.net/aktuell/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Sydney 

Morning 

Herald 

Австралійська газета, яка є 

найстарішим виданням, що постійно 

видається в Австралії, і 

найчитанішим топовим виданням в 

країні. Газета видається в компактній 

друкованій формі з понеділка по 

суботу як The Sydney Morning Herald 

і по неділях як споріднена газета The 

Sun-Herald, а також у цифровому 

вигляді у вигляді онлайн-сайту та 

програми сім днів на тиждень. 

Редакційна позиція газети загалом 

була центристською, але останнім 

часом вона стала правоцентриською. 

Газета публікує матеріали 

англійською мовою. Головний офіс – 

Сідней. Вебсайт: 

https://www.smh.com.au/. 

 

 

 

Japan Today 

Японська щоденна інтернет-газета, 

яка є першим і найстарішим 

англомовним виданням Японії. Мова 

видання – англійська. Головний офіс 

– Токіо. Вебсайт: 

https://japantoday.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

La Nación 

Аргентинська щоденна газета, яка  

вважається одним із 

найпрестижніших видань і має 

спадкоємність стилю та політики 

протягом її існування. Позиції газети 

традиційно  балансують між 

лібералами та консерваторами. Мова 

видання – іспанська.  Головний офіс 

– Буенос-Айрес. Вебсайт: 

https://www.lanacion.com.ar/. 

 

https://www.faz.net/aktuell/
https://www.smh.com.au/
https://japantoday.com/
https://www.lanacion.com.ar/
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Le Monde 

Французька щоденна вечірня газета 

ліволіберальних поглядів. Видання є 

найбільш популярним серед 

французьких газет Франції. Газета 

публікує матеріали французькою 

мовою. Головний офіс – Париж. 

Вебсайт: https://www.lemonde.fr/. 

 

 

 

 

 

 

L’Obs 

Французький щотижневий журнал, 

який позиціонує себе як культурно-

політичний тижневик, політична 

орієнтація якого належить до 

широкого соціал-демократичного 

руху, поєднуючи прагнення свободи 

та соціальної справедливості. 

Видання публікує матеріали 

французькою мовою. Головний офіс 

– Париж. Вебсайт: 

https://www.nouvelobs.com/. 

 

 

 

 

Lietuvos rytas 

Литовська суспільно-політична 

щоденна загальнонаціональна газета. 

Висвітлює питання економіки, 

політики, спорту, мистецтва, 

культурного життя у Литві та за 

кордоном. Мова видання – 

литовська. Головний офіс – Вільнюс. 

Вебсайт: https://www.lrytas.lt/. 

 

 

 

 

 

 

Magyar 

Nemzet 

Угорська щоденна газета, що 

позиціонувала себе як «близька до 

нинішнього угорського уряду на чолі 

з Віктором Орбаном». Газета є 

помірковано консервативною, 

редакційні статті якої часто 

виступають проти соціалістичних та 

ліберальних партій. Мова газети – 

угорська. Головний офіс - Будапешт. 

Вебсайт: https://magyarnemzet.hu/. 

 

 

 

Neatkarīgā 

Rīta Avīze 

Латвійська загальнонаціональна 

щоденна газета, більш відома як 

мережеве видання. Мова газети – 

латиська. Головний офіс – Рига. 

Вебсайт: https://nra.lv/. 

https://www.lemonde.fr/
https://www.nouvelobs.com/
https://www.lrytas.lt/
https://magyarnemzet.hu/
https://nra.lv/
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Nepszava 

Угорська соціал-демократична 

щоденна газета лівого спрямування. 

Мова видання – угорська. Головний 

офіс – Будапешт. Вебсайт: 

https://www.nepszava.hu/. 

 

 

 

 

 

 

 

New York 

Post 

Одна з найстаріших та 

найвпливовіших щоденних газет 

США, яка висвітлює світові новини 

щодо політики, економіки, охорони 

здоров’я, культури, спорту тощо. 

Видання публікує статті англійською 

мовою. Головний офіс – Нью-Йорк. 

Вебсайт: https://nypost.com/. 

 

 

 

 

Nový Čas 

 

Словацька щоденна газета, яка є 

найбільш продаваною та найбільш 

читаною у Словаччині. Вона 

виходить щодня з понеділка по 

суботу, а щосуботи додається 

додаток Nový Čas víkend. Газета 

виходить словацькою мовою. 

Головний офіс – Братислава. 

Вебсайт: https://www.cas.sk/. 

 

 

 

 

 

People's Daily 

Китайська щоденна газета – одна з 

провідних газет у світі та 

найвпливовіша газета в Китаї, що 

виходить китайською, російською, 

англійською, японською, 

французькою, іспанською, 

арабською, монгольською, 

тибетською, уйгурською, 

казахською, корейською, носу та 

чжуанською мовами. Офіційне 

видання Центрального комітету 

Комуністичної партії Китаю. 

Головний офіс – Пекін. Вебсайт: 

http://en.people.cn/. 

 

https://www.nepszava.hu/
https://nypost.com/
https://www.cas.sk/
http://en.people.cn/
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Политика 

Сербська щоденна газета, що є 

найстарішим виданням, яка досі 

знаходиться в обігу на Балканах, і 

вважається одним з 

найавторитетніших в Сербії. Це не 

лише інформаційне джерело, а й 

частина історії країни, свідок зміни 

епох та політичних режимів, 

представник її національних 

культурних інститутів та школи 

місцевої журналістики. Газета 

видається як кирилично сербською 

мовою, так і латиницею. Головний 

офіс – Белград. Вебсайт: 

https://www.politika.rs/. 

  

 

 

 

 

POLITICO 

 

 

 

Бельгійське щотижневе видання 

американської новинної організації 

Politico, яке висвітлює політичні 

події в ЄС. Більшість статей видання 

присвячені повсякденній діяльності 

Європейської комісії, Європейського 

парламенту, Ради ЄС та взаємодії ЄС 

у внутрішніх та міжнародних 

справах. Журнал публікує статті 

англійською мовою. Головний офіс – 

Брюссель. Вебсайт: 

https://www.politico.eu/. 

 

 

 

Рublico 

Португальська щоденна національна 

газета. Видання відоме як 

послідовник французької школи з 

великими текстами статей 

різнобічної проблематики. Мова 

видання – португальська. Головний 

офіс – Ліссабон. Вебсайт: 

https://www.publico.pt/. 

 

 

 

Rzeczpospolita 

Одна з найбільших щоденних 

польських газет. Видання має 

суспільно-політичний формат. 

Політична приналежність – 

ліберально-консервативна. Мова 

видання – польська. Головний офіс – 

Варшава. Вебсайт: https://www.rp.pl/. 

https://www.politika.rs/
https://www.politico.eu/
https://www.publico.pt/
https://www.rp.pl/
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Star 

Турецька щоденна інтернет-газета, 

яка входить до холдингу Star Medya 

Grubu, що належить близьким до 

правлячої Партії справедливості та 

розвитку Туреччини. Мова видання – 

турецька. Головний офіс – Стамбул. 

Вебсайт: https://www.star.com.tr/. 

 

  

The 

Independent 

Британське щоденне інтернет-

видання (до 2016 р. щоденна газета). 

Видання ідеологічно близьке до 

ліберально-демократичної партії, 

особливу увагу звертає на 

проблематику прав людини. Мова 

видання – англійська. Головний офіс 

– Лондон. Вебсайт: 

https://www.independent.co.uk/. 

 

 

 

 

The Guardiаn 

Британська щоденна газета. Видання 

дотримується ліво-центристської 

орієнтації, має попит серед 

ліберальних читацьких кіл Великої 

Британії і велику читацьку аудиторію 

по всьому світові. Мова видання – 

англійська. Головний офіс – Лондон. 

Вебсайт: 

https://www.theguardian.com/internatio

nal. 

 

 

 

 

The News 

Пакистанська щоденна газета, яка є 

однією з найбільших англомовних 

газет у Пакистані. Закордонне 

видання видається у Лондоні й 

призначене для пакистанської 

громади Сполученого Королівства. 

Мова газетного видання – англійська. 

Головний офіс – Карачі. Вебсайт: 

https://www.thenews.com.pk/. 

 

 

 

The Times of 

Israel 

Ізраїльська щоденна онлайн-газета, 

що висвітлює події в Ізраїлі, на 

Близькому Сході та у всьому 

єврейському світі. Мова видання – 

англійська. Головний офіс – 

Єрусалим. Вебсайт: 

https://www.star.com.tr/
https://www.independent.co.uk/
https://www.theguardian.com/international
https://www.theguardian.com/international
https://www.thenews.com.pk/
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https://www.timesofisrael.com/. 

 

 

 

 

 

Time 

Аамериканський журнал, що 

виходить двічі на місяць, відомий 

завдяки аналітичним коментарям з 

важливих питань світової та 

американської політики. Журнал 

публікує матеріали англійською 

мовою. Головний офіс – Нью-Йорк. 

Вебсайт: https://time.com/. 

 

 

 

 

 

Toronto Star 

Канадська щоденна газета, відома 

своєю лівоцентриською та соціал-

ліберальною спрямованістю. 

Видання публікує матеріали 

англійською мовою. Головний офіс – 

Торонто. Вебсайт: 

https://www.thestar.com/?redirect=true. 

 

 

 

 

 

 

Večernji list 

 

Хорватська щоденна вечірня газета, 

одна з найпопулярніших друкованих 

ЗМІ Хорватії. Газета підтримує 

репутацію консервативного 

правоцентристського видання. Мова 

видання – хорватська. Головний офіс 

– Загреб. Вебсайт: 

https://www.vecernji.hr/. 
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