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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  12 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 грудня 2022 року. Світова спільнота пильно стежить за

тим,  що  відбувається  в  нашій  країні  про  що  свідчить  403 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 грудня 2022 року)

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

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

Упродовж грудня 2022 року в рамках підготовки огляду було проаналізовано

понад  400  публікацій  45-и  зарубіжних  інтернет-версій  газетних  і  журнальних  ЗМІ.

Найбільшу  активність  у  висвітленні  української  тематики  за  цей  період  проявляли

інтернет видання США (8 % від загальної кількості відібраних публікацій), Іспанії та

Угорщини  (по  7 %),  Португалії  (6 %),  Франції  (5 %),  Великої  Британії,  Німеччини,

Туреччини, Австрії та Канади (по 4 %) (див. діаграму 1).

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

«Українське  Слово»  та  журналом  «Time»,  повернулися  на  перше  місце  (8 %)  у

загальній частці світових інформаційних повідомлень про Україну. При цьому варто

відзначити,  що  вперше  упродовж  тривалого  часу  жодне  з  представлених  в  аналізі

американських  видань  не  увійшло  до  п ятірки  лідерів  серед  зарубіжних ЗМІ  щодоʼ

підготовки  матеріалів  про  події  в  Україні.  Традиційно  оглядачі  та  експерти

Сполучених Штатів  Америки багато пишуть про підтримку американською владою

нашої держави, дипломатичні зусилля української сторони щодо формування коаліції

держав, які виступають проти агресивної політики росії, події на фронтах в Україні та

ін. В американській пресі широко висвітлюється  візит до США Президента України

В. Зеленського.  Наголошується,  що  відвідання  Вашингтона  є  першою  зарубіжною

поїздкою  Президента  України  після  початку  повномасштабного  російського

вторгнення.  Президент України В. Зеленський 21 грудня виступив перед Конгресом

США та заявив,  що завдяки військовій допомозі  США «російська тиранія втратила

контроль над Україною». «New York Post» нагадує своїм читачам, що Президент США

Д. Байден оголосив про надання Києву додаткової допомоги в розмірі 1,85 млрд дол.,

яка  вперше  включає  одну  батарею зенітно-ракетної  системи  «Patriot»,  про  що  вже

давно просили українські політики та військові. Загальна військова допомога США для

України досягла 21,9 млрд дол. з початку роботи адміністрації Д. Байдена. Агентство

США з міжнародного розвитку (USAID), яке відповідає за виділення коштів Україні,
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оцінює суму прямих надходжень до бюджету нашої держави у 12 млрд дол. з початку

війни. Представник USAID повідомляє, що кошти спрямовуються через Світовий банк

і  що  адміністрація  Д. Байдена  найняла  бухгалтерську  фірму  Deloitte для  перевірки

видатків  безпосередньо  до  бюджету.  У  ряді  повідомлень  відзначено,  що  нині

сформувалася проукраїнська більшість у Конгресі США, завдяки чому наша держава

оперативно отримує від своїх стратегічних союзників необхідну фінансову, військову

та технічну допомогу. Разом із тим оглядач «New York Post» С. Нельсон звернув увагу

на  слова  Д. Байдена,  який натякнув на  розкол  в  альянсі  західних країн  у  питаннях

надання зброї Україні. Ідеться про те, що надання Києву доступу до найсучаснішого

обладнання НАТО може розірвати альянс навпіл. Крім того, С. Нельсон акцентував на

заяві  Президента  США  Д. Байдена  під  час  пресконференції  у  Вашингтоні  щодо

можливості  відкритих  перемовин  із  путіним,  якщо  очільник  рф  буде  серйозно

налаштований  припинити  війну  проти  України.  Значна  увага  в  американських

виданнях приділяється аналізу стану української економіки та бюджетної системи. Так,

повідомляється,  що  Президент  України  В. Зеленський  і  генеральний  директор

найбільшої у світі інвестиційної компанії  BlackRock Л. Фінк домовилися працювати

разом над інвестиціями, спрямованими на відновлення зруйнованої війною України.

Підкреслено,  що  домовленості  досягнуто  після  відеозустрічі  В. Зеленського  та

Л. Фінка.  За  результатами перемовин  BlackRock взяла на себе  консультативну роль

щодо того, як Україна має поводитися з інвестиціями, пов’язаними з реконструкцією.

Оглядачка  «The New York Times»  С. Фарберов  інформує  про  те,  що  Збройні  сили

України  наблизилися  до  Кремінної  на  Луганщині  й  можуть  її  невдовзі  звільнити.

Журналістка в коментарі про воєнні  дії  в  Україні  використовує експертні  висновки

аналітиків  Інституту  вивчення  війни  (ISW),  які  висловлюють  припущення,  що

російські  сили,  які  атакують Бахмут,  близькі  до  піка  своїх  можливостей.  Науковий

співробітник Стенфордського інституту Гувера Д. Йоффе в статті для «Time» пише, що

українці продовжують домінувати на полі бою завдяки чудовій мотивації та масовим

вливанням західних грошей і зброї.  На думку автора, Д. Байден підштовхує Київ до

компромісу з москвою, який зараз не відповідає ні західним, ні українським інтересам.

Самовідданість  українців  загалом  та  Президента  України  В. Зеленського  зокрема  у

справі захисту держави від російського вторгнення стали ключовим фактором того, що
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Президенту  України  В. Зеленському  довіряють  не  лише  в  Україні,  а  й  багатьох

державах світу. 

Щоденні  газети  Іспанії  «El  Mundo» та  «АВС» із  часткою 7 % ділять  друге –

третє  місця  за  висвітленням  подій  в  Україні.  Іспанські  журналісти  пишуть  про

підготовку до роботи в Україні 11 підрозділів Національної поліції та Цивільної гвардії

Іспанії  під  керівництвом  головного  інспектора  та  командира,  які  розслідуватимуть

факти вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Ідеться про команду

агентів Національної поліції та криміналістики (Цивільної гвардії), а також фахівців із

знешкодження вибухівки з обох корпусів, яка буде працювати разом з українськими

слідчими та прокурорами над збором доказів, що можуть бути включені до судових

процесів,  відкритих  в  Україні,  і  які  слугуватимуть  ідентифікації  постраждалих  від

можливих дій росії, що суперечать міжнародному праву. Ряд повідомлень присвячено

офіційному візиту міністерки оборони Іспанії М. Роблес в Україну. Коментуючи факти

надсилання до іспанського уряду, посольств України та США пакунків із вибуховими

пристроями,  міністерка наголосила,  що ні  надсилання вибухонебезпечних листів,  ні

будь-яка інша насильницька діяльність не змінять «твердого та чіткого» зобов’язання

Іспанії  підтримувати  Україну  в  її  захисті  від  російського  вторгнення.  Журналісти

також  підкреслюють  той  факт,  що  М. Роблес  відвідала  поранених  українських

військових в Одесі та була на церемонії нагородження захисників України, віддаючи їм

свою  шану.  Так  само  іспанські  видання  продовжують  висвітлювати  військову

допомогу Україні та заходи іспанської влади щодо підготовки українських військових

на своїй території. Так, Міністерство оборони Іспанії провело день відкритих дверей у

Толедо, щоб наочно продемонструвати, як проходить Місія військової допомоги ЄС на

підтримку України. У Піхотній академії сухопутних військ 64 українські новобранці

без попереднього військового досвіду готуються приєднатися до бойових підрозділів у

своїй країні. Журналісти зауважують, що середній вік солдатів із вищою та базовою

освітою становить 34 роки, вони вихідці з різних регіонів України. Оглядачка «АВС»

К. Борго привертає увагу читачів до надбань української культури та літератури. За її

словами,  російське  вторгнення  в  Україну  принесло  лише  руйнування,  смерть  і

страждання,  але  навіть  під  уламками  можна  знайти  красу.  Цей  «жахливий  епізод»

наблизив  українську  літературу  до  західного  світу,  який  після  вторгнення  росії  в
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Україну  почав  слухати  голоси  сучасної  української  літератури.  На  думку  авторки,

серед  найвідоміших  українських  письменників  виділяються  голоси  В. Белім,

А. Куркова,  Ю. Андруховича  та  С. Жадана.  Іспанські  видання  продовжують

аналізувати вплив війни в Україні на стан світової економіки. Із посиланням на звіт

«Перспективи світової економіки 2023», підготовлений доктором економічних наук і

директором  Global MBA,  що  спеціалізується  на  фінансах,  щоденна  газета  «АВС»

прогнозує  третині світових економік рецесію в 2023 році. Серед постраждалих країн

називають  також Іспанію.  Після  2022 року,  який спричинив головним чином через

війну в  Україні  непомірне  зростання інфляції  та  глибоке  економічне  уповільнення,

новий  рік  настає  з  ризиком зазнати  рецесії  для  третини  економік  світу.  Загалом у

документі прогнозується зниження глобального зростання світової економіки до 2,8 %.

Угорські  видання,  представлені  в  огляді  газетами  «Magyar  Nemzet»  та

«Nepszava»,  розділяють з  іспанськими друге – третє  місця за  висвітленням подій в

Україні із часткою 7 %. Угорські журналісти традиційно досить обережно підходять до

висвітлення війни в Україні та оцінок агресора. Водночас угорці уважно стежать за

діями  української  влади  й  зусиллями  дипломатів  щодо  формування  проукраїнської

позиції  в  демократичних  державах  світу.  У  цьому  контексті  подається  візит

Президента  України  В. Зеленського  до  США  й  отримання  нових  видів  озброєнь,

зокрема систем протиповітряної оборони Patriot. Констатується, що відповідні кроки з

боку США викликали гостру негативну реакцію в росії. Видання Угорщини цитують

Прем’єр-міністра Угорщини В. Орбана, який заявив, що повномасштабна війна росії

проти  України  припиниться,  якщо  США  перестануть  допомагати  Києву  зброєю.  З

іншого  боку,  в  угорському  політикумі  побутують  різні  точки  зору  щодо  війни  в

Україні. Так, Спікер Національних зборів Угорщини Л. Кевер вважає, що «Україні ще

багато чого належить зробити, перш ніж вона справді зможе стати країною, яку можна

розглядати підготовленою для вступу до Євросоюзу». Водночас політик підкреслив,

що національний інтерес Угорщини – це суверенна, сильна, демократична Україна, яка

забезпечує  життєві  можливості  для  своїх  громадян,  у  тому  числі  угорців,  які  там

проживають.  Л. Кевер також зазначив,  що Україна має відновити суверенітет над її

встановленими міжнародною спільнотою кордонами, включаючи Кримський півострів.

Угорські ЗМІ публікують результати соціологічного дослідження Євробарометра, що
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здійснюється  під  егідою  Європейської  комісії,  згідно  з  якими  74 %  громадян  ЄС

схвалили  те,  що  ЄС  став  на  бік  України  у  російсько-українській  війні,  водночас

найвищі  показники  підтримки  спостерігаються  у  Швеції  (97 %),  Фінляндії  (95 %),

Нідерландах  (93 %),  Португалії  (92  %)  і  Данії  (92 %).  В Угорщині  схвалення  сягає

59 %. Угорська преса досить активно пропагує заходи влади та угорських громадських

об єднань  щодо  надання  Україні  гуманітарної  допомоги.  Так,  повідомляється  проʼ

передачу  транспортним  управлінням  Будапешта  (BKV)  на  потреби  України  15

автобусів. Під час символічної церемонії, яку провели мер Будапешта Г. Корачонь та

генеральний  директор  BKV Zrt Т. Болла,  5  Volvo та  10  Ikarus були  передані

тимчасовому повіреному у справах України в Угорщині І. Балозі. Зазначається, що у

співпраці  з  посольством  України  в  Угорщині  розпочато  укладання  необхідних

контрактів,  після  чого  автобуси  можуть  бути  переміщені  в  Україну.  Угорський

фахівець з онлайн-комунікацій А. Кісс на шпальтах видання «Nepszava» розмірковує

про роль Інтернету та соціальних мереж в інформаційній війні. Фахівець зауважує, що

в поширенні російської пропаганди допомагають кілька комунікаційних компаній, які

працюють  як  великі  заводи  інтернет-тролінгу.  Ними,  зокрема,  виробляється

інформація, яка відповідає інтересам російської держави. З іншого боку, українцям в

онлайн-війні допомагають тисячі хакерів з усього світу. Одна з найбільших онлайн-

організаційних  груп  має  назву  «ІТ-армія  України»,  члени  якої  докладають  великих

зусиль для запобігання поширенню дезінформації, адже часто це може завдати більшої

шкоди, ніж будь-яка атака хакерів.

Португальські щоденні газети «Público» та «Correio da Manhã» за висвітленням

подій в Україні посідають четверте місце із часткою 6 %. Журналісти найвпливовішого

в Португалії інформаційного агентства «Lusa» обрали міжнародною подією 2022 року

війну  в  Україні.  Під  час  голосування  Президент  України  В. Зеленський,  який  став

символом  опору  російському  вторгненню,  був  обраний  міжнародним  діячем  року.

Оглядачі португальських видань головним чином інформують про стан справ в Україні

та  надання  допомоги  нашій  державі,  проблеми  гуманітарного  характеру  і  життя

українських біженців за кордоном, зокрема в Португалії.  За інформацією ЗМІ,  уряд

Португалії вирішив розширити критерії надання тимчасового прихистку, щоб охопити

більше  людей,  які  прибули  з  України  до  Португалії  після  початку  російсько-
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української війни, але не мають українського громадянства. У повідомленні Кабінету

міністрів зазначається, що «прийнято постанову, яка переглядає конкретні критерії для

надання  тимчасового  прихистку  переселенцям  з  України,  пристосовуючи  їх  до

поточних  характеристик  збройного  конфлікту,  особливостей  міграційних  потоків  і

потреб  людей».  Португальські  газети  цитують  повідомлення  Служби  іноземців  та

кордонів про те, що Португалія надала майже 55 тис. тимчасових прихистків людям,

які  втекли  від  війни  в  Україні,  і  близько  чверті  з  них  було  надано  неповнолітнім.

Інтернет  видання  роблять  акцент  на  словах  міністра  закордонних  справ  Португалії

Ж. Г. Кравіньйо, який запевнив, що Португалія надішле Україні генератори, обігрівачі

та світлодіодні лампи, щоб зробити посильний внесок у новий механізм координації

допомоги країні, яка зазнає нападів з боку росії. Газета «Correio da Manhã» пише про

черговий  авіарейс  із  Молдови  до  Лісабона,  яким  до  Португалії  прибуло  176

українських  біженців,  переважно  жінок  та  дітей.  Прибуття  біженців  є  результатом

ініціативи «Check-In Esperança» щодо партнерства між асоціацією «Ukrainian Refugees

UAPT» та компанією Leroy Merlin. За даними організації, висадивши біженців, літак

вилетить  до  Молдови  протягом  кількох  годин  із  15  тоннами  товарів,  серед  яких

обігрівачі,  генератори  та  засоби  гігієни.  Ці  товари  будуть  транспортовані

гуманітарними  вантажівками  до  Києва  та  розподілені  серед  нужденних.  У  заяві

асоціації йдеться, що це вже шостий рейс з гуманітарною допомогою для України. 

Упродовж грудня 2022 року лідерами серед зарубіжних ЗМІ щодо підготовки

матеріалів  про  події  в  Україні  стали  щоденна  угорська  газета  «Magyar  Nemzet»

(4,48 %),  щоденна  іспанська  газета  «El  Mundo»  (3,98 %),  австрійська  «Die Presse»

(3,73 %), австралійська «The Sydney Morning Herald» (3,48 %), португальська «Público»

та бельгійський тижневик «POLITICO» (по 3,23 %) (див. діаграми 2, 3). 

Щоденна угорська газета «Magyar Nemzet» (4,48 %) віддає перевагу матеріалам

про  вплив  війни  в  Україні  на  світову  політику  й  економіку,  а  також  політичне

протистояння між владою й опозицією в самій Угорщині. Оглядач Л. Маді вважає, що

російсько-українська війна та її ескалація призведуть до формування свого роду нового

світового  порядку,  як  це видно вже сьогодні.  За  його словами,  ера дешевої  енергії

закінчилася і можна побачити, що втрачені викопні джерела енергії не можуть бути

замінені  відновлюваними  джерелами  енергії.  З  цієї  причини  вугілля  та  дрова
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тимчасово знову вийшли на перший план у східній половині Європи, а країни Західної

Європи намагаються заповнити прогалину СПГ, який є набагато більш обтяжливим

для навколишнього середовища. На основі опитування угорського Інституту публічної

політики  «Сазадвег»  прогнозується  посилення  позиції  Прем єр-міністра  Угорщиниʼ

В. Орбана  в  його  кампанії  на  парламентських  виборах  як  наслідок  російсько-

української  війни.  Відповідно  до  цього  опитування,  66 %  опитаних  вважають

В. Орбана «лідером, який найбільше здатний гарантувати безпеку Угорщини під час

російсько-української  війни».  Натомість  опозиція,  представлена,  за  висновком

видання,  кандидатом із  слабкою базою,  тепер проводить кампанію зі  скандуванням

гасел:  «Ми  обираємо  Захід  проти  Сходу»,  «путін  і  В. Орбан  –  диктатори,  а

Європейський  Союз  є  частиною  вільного  і  демократичного  світу»  тощо.  Угорська

аналітична  організація  «Інститут  точки  зору»  («Nézőpont  Institute»)  розглядає  п ятьʼ

моделей мирного врегулювання в Україні.  На їхню думку,  як попередня умова для

укладання миру має бути прийнята нова Мінська угода, яка передусім гарантувала б

виконання обіцянок двох сторін. Друга, українська модель, буде заснована на перемозі

України  й  означатиме  повернення  анексованих  російських  територій,  концепцію

«справедливого  світу»,  яку  можна  уявити  лише  за  значних  поступок  з  обох  боків.

Третя модель від Г. Шредера мала б побудувати нову післявоєнну Україну за зразком

Швейцарії  за  допомогою  конституції,  в  якій  рішенням  була  б  широка  автономія

регіонів  та  дуже  обмежена  влада  федеративної  держави.  Сформульовану

Г. Кісінджером  концепцію  можна  назвати  четвертою  моделлю,  яка  ґрунтується  на

довоєнному  статус-кво  і  створенні  більш  етнічно  однорідної  України  за  рахунок

відмови від Кримського півострова та східних регіонів, які були б меншими, ніж ті, що

окуповані росіянами, але в яких раніше переважали росіяни. І, нарешті, можна згадати

ідею Д. Фрідмана,  американського  експерта  з  безпеки угорського  походження,  суть

якої  зводиться  до  відновлення  територіальної  цілісності  України  та  вічного

нейтралітету  країни,  що  найбільше  нагадувало  б  австрійську  модель  1955  року  і

ґрунтується на уникненні «втрати обличчя» з обох боків. 

Іспанська  газета  «El  Mundo» (3,98 %)  пише  про  те,  що російське  вторгнення

назавжди змінить Україну, навіть у тому, як її жителі святкують Різдво. Зазначається,

що вторгнення росії змусило значну частину населення відмовитися від святкування
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Різдва за православним календарем 7 січня і перенести його святкування на 25 грудня.

Це  пов’язано,  зокрема,  з  консолідацією  суспільства,  адже  посилився  вектор

українськості та єднання навколо українських традицій. Крім того, ідея перенесення

Різдва  на  ту  дату,  коли не  святкують росіяни,  також вплинула  на  суспільну думку

українців.  Іспанські  журналісти  широко  висвітлюють  заходи  з  надання  допомоги

Україні. Так, міністр закордонних справ Іспанії Х. М. Альбарес на пресконференції в

Брюсселі після зустрічі з міністрами закордонних справ «Групи двадцяти» в рамках

Ради ЄС оголосив, що Іспанія передасть 163 високовольтних пристрої для електричних

підстанцій в Україні, електричні мережі якої сильно постраждали від чергової хвилі

російських бомбардувань.  Іспанський міністр підтвердив,  що відправка електричних

підстанцій є «наразі чимось абсолютно невідкладним для України», оскільки, за його

словами,  зараз  десять  мільйонів  людей  позбавлені  електроенергії.  Також,  за

інформацією видання, фонд «Справедливість» та валенсійська громадська організація

«Juntos por la Vida» просувають проєкт «Освіта в Україні», за допомогою якого вони

хочуть зібрати 500 планшетів у трьох провінціях Валенсії, щоб українські діти могли

продовжувати навчатися на дому.  Ці планшети з доступом до Інтернету та зарядним

пристроєм  будуть  відправлені  в  міста  України,  де  школи  були  змушені  закритися

внаслідок вторгнення росії. 

Австрійська  газета  «Die Presse»  (3,73 %)  на  своїх  шпальтах  аналізує  позиції

австрійських  політиків  щодо  війни  в  Україні.  Наголошується,  що  австрійський

федеральний  канцлер  К. Негаммер  різко  розкритикував  лідера  «Австрійської  партії

свободи»  Г. Кікля  за  його  критику  санкцій  проти  росії  через  війну  в  Україні.  За

словами  федерального  канцлера,  те,  що  говорить  глава  партії  Г. Кікль,  є  чистою

нісенітницею,  а  його  заяви  еквівалентні  російській  воєнній  пропаганді.  Видання

озвучує цинічний розрахунок повітряних ударів росії по українській інфраструктурі.

На  думку  оглядачів  «Die Presse»,  він  полягає  в  тому,  щоб налаштувати українське

населення проти уряду, тим самим вплинувши на бойовий дух солдатів, які воюють на

фронті. Постійні обстріли також спрямовані на ослаблення засобів ППО України, яким

доводиться  концентруватись  на  багатьох  точках.  Крім  того,  відключення

електроенергії також створює труднощі з постачанням армії, пересуванням військ та

виробництвом боєприпасів і товарів військового призначення. «Die Presse» інформує
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своїх  читачів  про  те,  що  руйнування  енергетичних  об єктів  в  Україні  матимеʼ

негативний вплив на європейську енергетичну безпеку в цілому. На підтвердження цієї

тези  наводяться  слова  міністерки  оборони  Австрії  К. Таннер,  яка  очікує  незабаром

масштабних відключень електроенергії в Європейському Союзі. Вона підкреслила, що

через війну в Україні значно зріс ризик масового знеструмлення. К. Таннер додала, що

найпізніше на четвертий день відключення електроенергії третина населення більше не

зможе подбати про себе, тому мають бути створені так звані острівці безпеки, які в

екстрених  випадках  можуть  бути  контактними  точками  для  цивільних  громадян  і

правоохоронців. 

Австралійська  «The  Sydney  Morning  Herald»  (3,48 %)  пише  про  заходи

солідарності з Україною та підтримку нашої держави на австралійському континенті.

Видання  повідомляє,  що  Австралія  приєднується  до  партнерів,  щоб  оголосити  про

подальші  цільові  фінансові  санкції  проти  трьох  іранських  фізичних  осіб  та  однієї

компанії,  причетних  до  постачання  безпілотників  до  росії  для  використання  проти

України. «The Sydney Morning Herald» акцентує увагу на численних ударах російських

військ  по  об єктах  критичної  інфраструктури  в  Україні.  Австралійські  журналістиʼ

також схильні вважати, що російські удари по енергетичній інфраструктурі є частиною

стратегії спроби змусити українців здатися на фоні програшу російських військ на полі

бою.  Видання  відзначає  вплив  війни  в  Україні  на  стан  австралійської  енергетики.

Зокрема,  федеральний  уряд  Австралії  кілька  місяців  стикається  з  тиском  з  боку

австралійців щодо зростанням вартості рахунків за електроенергію через вторгнення

росії  в Україну. Прем’єр-міністр Австралії Е. Альбаніз оголосив про план допомоги

домогосподарствам і малому бізнесу в розмірі 1,5 млрд дол. з квітня 2023 року, згідно з

угодою зі штатами щодо обмеження цін на вугілля та газ. У зв’язку з тим, що до 2030

року  уряд має  на  меті  забезпечити 82 % національної  енергосистеми,  що живиться

відновлюваною енергією, міністерка навколишнього середовища Т. Пліберсек вважає,

що Австралії потрібно працювати над її експортом до решти світу. 

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  (80 %).  Безпосередньо
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російському вторгненню в Україну в оглядах зарубіжних ЗМІ приділено значно менше

уваги (20 %) (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 – 32 %,

вплив  російського  вторгнення  в  Україну  на  світову  політику  й  економіку –  12 %,

збройна  допомога  Україні  –  11 %,  закордонні  візити  українських  державних  та

громадських діячів; благодійна гуманітарна та медична допомога Україні – по 7 %,

переговорний  процес  –  6 %,  політика  щодо  біженців  з  України;  фінансова  та

економічна допомога Україні – по 5 %, санкції проти росії – 4 % (див. діаграму 8). 

Найчастіше  роль  і  місце  нашої  держави  у  світовій  політиці  висвітлювали:

угорська «Magyar Nemzet» (5,28 %), австрійська «Die Presse» (4,04 %), американський

журнал  «Time»  та  газета  Боснії  і  Герцеговини  «Dnevni  avaz»  (по  3,42 %),

австралійська  «The  Sydney  Morning  Herald»,  угорська  «Nepszava»та  португальська

«Correio da Manhã» (по 3,11 %), португальська «Público», британська «The Guardian»

та американська «New York Post» (по 2,80 %) (див. діаграму 9). 

Світові ЗМІ повідомляють про ряд вагомих нагород, які отримують українські

політики та громадські  діячі за свою принципову позицію і  рішучість протистояти

російському  агресору.  Передусім  світові  видання  облетіла  новина  про  те,  що

Президент  України  В. Зеленський  та  «український  дух»  названі  людиною  року  за

версією  американського  журналу  «Time».  Цьогорічний  рейтинг  найвпливовіших

людей Європи бельгійського видання «POLITICO» включав 28 людей: 18 чоловіків та

10  жінок.  Видання  також  визнало  Президента  України  В. Зеленського

найвпливовішою людиною Європи  2022  року,  назвавши його  «Європейцем».  Слід

відзначити, що «POLITICO» складає рейтинг «на основі експертних знань та уявлень

своїх журналістів, а також впливових людей, з якими вони спілкуються». Австрійська

«Die Рresse» нагадує про урочисту церемонію вручення в Європейському Парламенті

парламентської  премії  імені  А. Сахарова,  яку  цьогоріч  отримав  «сміливий  народ

України  в  особі  Президента  України  В. Зеленського,  обраних  лідерів  та

громадянського суспільства». Своєю чергою, японська «Japan Тoday» інформує про

те,  що  правозахисна  організація  «Центр  громадянських  свобод»,  очолювана

О. Матвійчук, отримала Нобелівську премію вперше в історії незалежної України. У
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промові  О. Матвійчук  відкинула  заклики  до  політичного  компромісу,  який  би

дозволив  росії  зберегти  частину  незаконно  анексованих  українських  територій,

заявивши,  що  боротьба  за  мир  не  означає  поступки  тиску  агресора.  Ізраїльське

видання «The  Times  of  Israel»  подає  матеріал  Б. Нетаньяху,  в  якому описано його

стосунки  з  президентом  росії  путіним  та  вторгнення  росії  в  Україну.  Зокрема,

Б. Нетаньяху зазначив, що вирішення проблеми України є однією з перших речей, на

яку  він  зверне  увагу  у  статусі  прем’єр-міністра,  але  підкреслив,  що  важливо

збалансувати занепокоєння України з відносинами безпеки з росією щодо операцій

Ізраїлю на  Близькому  Сході.  На  своїх  шпальтах  хорватський  «Vecernji  list»  цитує

Прем’єр-міністра Хорватії А. Пленковича, який в інтерв’ю «Al Jazeera» зазначив, що

територіальні  поступки  росії  після  її  агресії  в  Україні  означали  б  анулювання

міжнародного  права.  На  запитання,  як  він  бачить  закінчення  війни  в  Україні,

А. Пленкович сказав, що «рано чи пізно» мирна конференція та переговори будуть,

але ключовим є звільнення нині окупованої території. Британська «The Independent»

наводить слова директорки Національної розвідки США Е. Гейнс, яка заявила, що в

найближчі  кілька  місяців  в  Україні  знизиться  темп  ведення  бойових  дій,  але

українські  сили  не  знизять  волі  до  опору,  незважаючи  на  атаки  росії  на  її

електромережу  та  іншу  критично  важливу  інфраструктуру.  За  словами  Е. Гейнс,

американська  розвідка  вже  спостерігає  «певне  зниження  темпів  війни»,  яка,  як

очікується,  триватиме  наступні  кілька  місяців.  На  переконання  директорки

Національної  розвідки  США,  метою  ударів  рф  по  енергетичній  інфраструктурі

України були спроби підірвати волю українців до опору. Глава литовської дипломатії

Ґ. Ландсберґіс,  слова  якого  наводить  «Lietuvos  rytas»,  зауважив,  що  ЄС  здається

зайшов у глухий кут у кожному питанні, пов’язаному з Україною під час переговорів

щодо нових санкцій проти кремлівського режиму та додаткової підтримки України.

Але,  на  його  думку,  немає  важливішого  питання,  ніж  війна  росії  проти  України.

Ґ. Ландсберґіс нагадав, що Вільнюс продовжує займати тверду позицію – закликає до

посилення  санкцій,  військової  та  фінансової  підтримки  воюючих  українців.

Румунське видання «Evenimentul Zilei» оприлюднило перше інтерв’ю після вступу на

посаду міністра оборони Румунії  А. Тілвара.  Військовий розповів  про ситуацію на

фронті в Україні, ядерні загрози росії, а також про посилення східного флангу НАТО,
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до якого на румунській території залучено більше військових. А. Тілвар вважає, що

рішення укласти мир зараз належить Україні. 

Вплив  російського  вторгнення  в  Україну  на  світову  політику  й  економіку

продовжує  залишатися  серед  головних  тем  інформаційних  матеріалів  зарубіжних

видань.  У перший зимовий місяць тематика доступності  енергоносіїв  набула нової

актуальності.  Британська  «The  Guardian»  пише  про  досягнуті  домовленості  між

Президентом  США Д. Байденом  і  Прем’єр-міністром  Великої  Британії  Р. Сунаком

про збільшення експорту газу між двома країнами. Згідно з угодою, кількість газу, що

експортується зі США до Великої Британії, суттєво зросте найближчим часом, щоб

компенсувати кризу,  спричинену триваючим російським вторгненням в Україну.  У

спільній  заяві  Д. Байдена  і  Р. Сунака  наголошено,  що  під  час  цієї  глобальної

енергетичної кризи, викликаної незаконним вторгненням росії в Україну, для країн-

союзників  як  ніколи  важливо  поглибити  співпрацю,  щоб  забезпечити  стійкі

міжнародні  системи,  які  відображають  спільні  цінності.  Оглядач  німецької

«Frankfurter  Аllgemeine»  М. Тойрер  розмірковує  над  тим,  як  енергетична  криза,

спричинена нападом росії на Україну, змусила багато урядів просувати відновлювані

джерела енергії  у своїй країні,  щоб стати менш залежними від імпорту енергії.  На

підтвердження цієї  тези  наводиться  думка  директора  Міжнародного енергетичного

агентства (МЕА) Ф. Біроля, який зазначає, що ця «криза спричиняє багато страждань і

проблем,  але  вона  також  стане  історичним  поворотним  моментом  для  світового

енергопостачання». За словами Ф. Біроля, Німеччина матиме найбільше поширення

зеленої енергетики у Європі. МЕА прогнозує значне розширення вітрової, сонячної та

інших видів відновлюваної енергії, які до 2025 року витіснять вугільні електростанції.

З  іншого  боку,  війна  в  Україні  та  загострення  енергетичної  кризи  є  сприятливим

чинником для розвитку тих європейських держав, які мають запаси нафти і газу. Як

відзначає угорська «Magyar Nemzet», відтоді, як росія почала війну проти України, а

Європейський Союз почав політику санкцій,  доходи Норвегії,  яка багата нафтою і

газом, надзвичайно зросли.  Країна з 5,5 мільйонами населення є четвертим у світі

експортером  газу,  а  за  відсутності  російського  палива  стала  найбільшим

постачальником газу до Європи. Очікується, що високі ціни на енергоносії втричі або

вчетверо збільшать дохід Норвегії від продажу нафти і газу 2022 року. Осло отримає
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200 млрд дол. доходу від експорту енергоносіїв у 2022 році в результаті збільшення

виробництва до максимальної потужності та стрімкого зростання цін.  Генеральний

директор  підрозділу  «Міжнародні  ринки»  KBC  Group  П. Андронов,  якого  цитує

болгарський «Дневник», під час конференції «Банки та бізнес у Болгарії у 2023 році:

шлях  до  єврозони»,  підкреслив,  що  закінчення  війни  в  Україні  –  фактор,  який

визначає всі сценарії для економіки Європи наступного року. На думку П. Андронова,

наразі найвірогіднішим вважається той, що передбачає легку рецесію. 

Російське вторгнення в Україну в  іноземних ЗМІ за  структурою висвітлених

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

21 %, соціально-культурне життя українського суспільства – 16 %, військові дії ЗСУ,

ТРО,  партизанів  –  15 %,  діяльність  української  влади  –  14 %,  візити  іноземних

високопосадовців  до  України  –  9 %,  діяльність  релігійних  організацій  –  5 %;

економічна та фінансова політика нашої держави – по 5 % (див. діаграму 6).

Російське вторгнення в Україну найчастіше висвітлювалося іспанською газетою

«El  Mundo»  (10,00 %),  бельгійським  журналом  «POLITICO»  (6,26 %),  іспанською

«АВС»  (6,25 %),  австралійською  «The  Sydney  Morning  Herald»,  португальською

«Público», французькою «Le Monde», шведською «Aftonbladet», суспільно-політичним

тижневиком української діаспори в Канаді «Міст», естонською «Eesti Päevaleht» та

ізраїльською «The Times of Israel» (по 5,00 %) (див. діаграму 7). 

Шведська  «Aftonbladet»  наводить  дані  британської  розвідки  про  ймовірне

використання  росіянами  під  час  ударів  по  українських  містах  ракет  з  імітатором

ядерної  боєголовки,  сподіваючись,  що такі  ракети  відвертатимуть  увагу  сил  ППО

України. Незважаючи на те, що така інертна система все одно завдасть певної шкоди

через  кінетичну  енергію  ракети  та  будь-яке  невитрачене  паливо,  вона  навряд  чи

зможе досягти надійного ефекту проти призначених цілей, наголошують журналісти

«Aftonbladet». Італійська «Avvenire» інформує про те, що в Херсоні персонал лікарні

був змушений підробляти медичні карти для діагностування неіснуючих захворювань,

щоб  убезпечити  дітей-сиріт  і  тих,  хто  не  мав  дорослих  опікунів.  За  даними

Верховного  комісара  ООН  у  справах  біженців,  станом  на  17  жовтня  2022  року,

зареєстровано понад 2,8  млн  українців,  які  в’їхали  до  росії  з  початку  російського

вторгнення.  Правозахистний  руху  «Amnesty  International»  повідомляє,  за  даними
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російських офіційних осіб, що це число ще вище: станом на 5 жовтня 2022 року в

росії  знаходиться близько 4,5 млн українців,  у тому числі  690 тис.  дітей.  Оглядач

«Avvenire» робить висновок про те, що систематичний характер деяких депортацій чи

насильницьких переміщень є частиною ширшої атаки на цивільне населення України.

Болгарський  «Дневник»  із  посиланням  на  інформацію  NASA,  що  базується  на

супутникових знімках, повідомляє, що росія зібрала української пшениці приблизно

на  1  млрд  дол.  За  даними  NASA,  на  непідконтрольних  Україні  територіях  було

зібрано  близько  5,8  млн  тонн  пшениці.  Загалом  цього  року  в  Україні  зібрано

приблизно  26,6  млн  тонн  пшениці.  22 %  врожаю  було  зібрано  на  територіях  під

контролем росії, в основному на сході країни. Британська «The Guardian» опікується

долею  українських  культурних  цінностей,  які  зазнають  загрози  через  російське

вторгнення.  Зазначається,  що багато  музеїв  на  сході  України  не  встигли провести

евакуацію.  Зокрема,  краєзнавчі  музеї  в  Лимані  Донецької  області  та  Рубіжному

Луганської  області  були знищені,  а  доля їхніх колекцій невідома.  Маріупольський

краєзнавчий  музей,  який  також мав  важливу  колекцію  скіфського  золота,  навесні

зазнав  сильного  обстрілу,  а  в  квітні  російські  ЗМІ  оголосили,  що  звідти  до

окупованого Донецька вивезли близько 2 тис. предметів, серед яких безцінні картини

А. Куїнджі та І. Айвазовського. 

Поряд  із  воєнною  тематикою,  соціально-культурне  життя  українського

суспільства також привертає увагу світової преси. Аргентинська «La Nación» описує

різдвяні настрої в Україні. Видання розкриває креативні підходи українських міст до

декорування та способи відсвяткувати, не витрачаючи дорогоцінної електроенергії та

не розчаровуючи дітей щоразу, коли новий напад росії залишатиме вулиці без світла.

Наводяться приклади різних міст. Так, на Софійській площі в Києві влада встановила

ялинку  Нескореності,  яку  прикрасили  голубами  з  пап’є-маше  та  нитками  синьо-

жовтих  вогників  на  дизельному  генераторі.  Новорічна  ялинка  в  місті  Івано-

Франківськ є металевим каркасом, прикрашеним янголами, патріотичними гаслами та

гербами міст, відвойованих ЗСУ у росіян. У Кропивницькому в центральній Україні

встановили 12 ялинок на знак підтримки містам, які найбільше постраждали від війни,

зокрема  Маріуполю,  який  був  обложений  і  практично  зруйнований,  Бучі,  що  в

передмісті  Києва,  де  росіяни  скоїли  численні  воєнні  злочини.  На  шпальтах

19



Інформаційно-бібліографічний бюлетень
«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–31 грудня 2022 р.

французького видання «Le Monde» журналістка І. Мандро переказує свої враження

від зустрічі з С. Жаданом – відомим українським письменником, поетом і співаком.

С. Жадан з початку російського вторгнення збирає пожертви, а нещодавно він був у

Парижі з концертом і для презентації свого роману «Інтернат», що оповідає про життя

вчителя  в  умовах  війни  на  Донбасі.  Іспанська  «El  Mundo»  переповідає  історію

зіркового кота Степана з Харкова, який є головним героєм відео та мемів і має 1,3 млн

підписників в Instagram. Видання нагадує, що його популярність почалася у 2021 році,

коли  співачка  Б. Спірс  поділилася  знімками  цього  кота.  24  лютого  Степан  і  його

власниця прокинулися від вибухів, адже бомбили мікрорайон Салтівка у Харкові, де

вони  проживали.  Після  двох  ночей  у  підвалі  власниця  Степана  вирішила,  що  їм

потрібно їхати, і вони відправилися до польського кордону, де отримали допомогу від

Всесвітньої асоціації впливових людей Монако, яка знайшла їм місце у Франції. Там

Степан став першим українським котом зі статусом біженця, який крім того збирав

кошти на допомогу своїй країні. 18 грудня Степан повідомив у своєму акаунті, що він

повернувся до Харкова. 

Упродовж аналізованого періоду переважна більшість зарубіжних оглядачів у

висвітленні  української  проблематики  займала  нейтральну  позицію (70,65 %).  При

цьому 27,86 % повідомлень мали виражене позитивне спрямування, а лише 1,49 % –

негативне (див. діаграму 10).

Найчастіше  зарубіжні  ЗМІ  з  нейтральних  позицій  висвітлювали  діяльність

української влади, становище цивільного населення України й українських біженців

за  кордоном,  економічну  ситуацію в  нашій  державі  тощо.  Загалом у  нейтральних

тонах місце і роль України у світовій політиці представлені в 223 повідомленнях. 93

повідомлення  носять  чітко  виражений  позитивний  контент,  а  6  –  негативний.  Що

стосується ситуації в Україні безпосередньо під час російського вторгнення, то тут

теж  істотно  переважали  нейтральні  повідомлення  (61  стаття  і  повідомлення).  19

статей і повідомлень мали виражену позитивну тональність, при цьому негативних

повідомлень не було взагалі (див. діаграму 11).

Лише  нейтральна  тональність  статей  прослідковується  в  матеріалах  ЗМІ

Австралії  («The  Sydney  Morning  Herald»),  Литви  («Lietuvos  rytas»),  Ізраїлю  («The
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Times of Israel»), Естонії («Eesti Päevaleht») та Аргентини («La Nación») (див. діаграму

12). 

Литовська «Lietuvos rytas» з нейтральних позицій описує події в Україні та різні

форми  підтримки  нашої  держави.  Президент  Литви  Ґ. Науседа,  який  взяв  участь  у

саміті  ЄС  і  АСЕАН,  заявив,  що  країнам  Південно-Східної  Азії  важливо  бути

принциповими й засуджувати росію за війну в Україні. У своєму зверненні до лідерів

країн Європи та Азії Президент Литви зазначив, що необхідно зменшити залежність

від  російських  енергоресурсів,  оскільки  кремль  використовує  їх  як  інструмент

політичного  шантажу,  а  отримані  прибутки –  для  фінансування війни в  Україні.  В

іншій статті видання наводяться статистичні дані, які свідчать про рівень підтримки

України в державах Балтії. Так,  страхова компанія «If» провела опитування в Литві,

Латвії  та  Естонії,  в  якому взяли участь  трохи більше 1000 осіб  з  кожної  країни.  З

наближенням різдвяних свят жителі Литви прагнуть не тільки підготуватися до них,

але й допомогти іншим. Дослідження показало, що останнім часом більшість (60 %)

респондентів із Литви схильні підтримувати Україну, у Латвії та Естонії жертвують

Україні  відповідно  37 %  і  55 %  респондентів.  Естонське  видання  «Eesti  Päevaleht»

наводить слова естонського військового оглядача А. Плума, який зазначає, що Україна

звільнила 54 % окупованих росію територій, 1888 населених пунктів, але росія все ще

контролює 18 % території України, включаючи Кримський півострів. Експерт високо

оцінює технологічний розвиток військової промисловості України, аналізуючи ракетні

атаки на російські аеродроми «Енгельс» і «Дягілєво», які знаходяться на відстані 500

км  від  українського  кордону.  Хоча,  за  свідченням  росіян,  їх  було  завдано

модифікованими реактивними безпілотниками Ту-141,  які  вироблялися  в Україні  за

радянських часів, на думку А. Плума, справа скоріше в тому, що на основі тогочасного

ноу-хау  в  Україні  виготовлено  диво-зброю,  яка  претендує  на  нове  натовське

позначення «Ілля-М» із сучасними технологіями виробництва та частково західними

комплектуючими.  Аргентинська  газета  «La  Nación»  відзначає  ефективність  роботи

українських рятувальних та ремонтних служб. Наголошується, що постачання базових

послуг  у  Києві  почало  активно  відновлюватися  після  того,  як  воно  серйозно

постраждало від останньої серії російських бомбардувань. Також росія випустила 74
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ракети, в основному крилаті, залишивши Харків, друге за величиною місто України на

північному сході, в темряві, але електроенергію відновили вже наступного дня.

Позитивні  оцінки  щодо  подій  в  Україні  упродовж  листопада  з’являлися

переважно  в  інтернет  виданнях  Бельгії  («POLITICO»),  Туреччини  («Daily  Sabah»,

«Star») та Японії («Japan Тoday»). 

Бельгійське  видання  «POLITICO»  звертає  увагу  на  рішення  Пентагона  про

можливість  навчання  українських  військових  експлуатації  системи  протиракетної

оборони Patriot на військовій базі в Сполучених Штатах. Зазначається, що з моменту

вторгнення  росії  в  лютому  ЗСУ  завершили  тренування  на  низці  різних  систем

озброєння,  наданих  країнами  НАТО,  у  Східній  Європі,  Німеччині  та  Сполученому

Королівстві. Але до цього моменту жодне навчання не проводилося в США. Новина

про те,  що Пентагон розглядає можливість проведення навчання в США, з’явилася

через день після того,  як адміністрація  Президента США Д. Байдена оголосила,  що

надасть Україні одну батарею Patriot – складну систему протиповітряної оборони для

захисту від атак росії. У Пентагоні повідомили, що на навчання українців знадобиться

кілька місяців. В іншій статті репортер бельгійського видання «POLITICO» із питань

кібербезпеки  М. Міллер  висловив  переконання,  що  Україна  здивувала  світ  своєю

здатністю відбивати великі кібератаки з боку росії, і одна маленька країна – Естонія –

зіграла  величезну роль у  допомозі  їй  у  цьому.  Наголошується,  що Естонія  відіграє

провідну роль у забезпеченні кібербезпеки та цифрової підтримки України, сфер, де

домінує балтійська нація. В інтерв’ю в Таллінні офіційні особи Естонії надали свіжі

подробиці про те, як вони допомагають працівникам кібербезпеки в обложеній Україні

й координують роботу з більш потужними союзниками в Європі та США в глобальних

зусиллях  із  захисту  від  цифрових  атак  росії  на  Україну.  Турецьке  видання  «Daily

Sabah» акцентує увагу на словах помічника генерального секретаря НАТО з питань

нових безпекових викликів  Д. Віла про технологічні  переваги української  армії  над

російською.  Ідеться  передусім  про  безпілотники  турецького  виробництва,  які

використовуються  Україною  на  полі  бою.  Д. Віл  зазначив,  що  війна,  яка  триває  в

Україні, демонструє, як виглядає військове майбутнє. Д. Віл вважає, що хоча звичайне

озброєння,  включаючи танки та артилерію, тактику копання траншей тощо, широко

використовувалися на полі бою, сучасні технології,  надані Україні Альянсом з 2014
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року,  відіграли  ключову  роль  у  підвищенні  стійкості  Києва  проти  москви.  Інше

турецька газета «Star» пише про успіхи в експорті зерна з України через чорноморські

порти. Із посиланням на Міністерство оборони Туреччини сказано, що в рамках угоди

про постачання зерна,  яка виконується під  координацією Туреччини для вирішення

світової продовольчої кризи, станом на 17 грудня перевезено понад 14 мільйонів тонн

зерна.  Журналіст  «Japan  Тoday»  К. Мегерян  аналізує  візит  Президента  України

В. Зеленського до США. Він зауважує, як змінився В. Зеленський з тих пір, як останній

раз відвідав Білий дім понад рік тому. Автор пише, що тепер В. Зеленський постійно

одягнений в армійську зелену форму, а зморшки на його обличчі видають втому від

місяців війни та стрімкої подорожі до Вашингтона. Водночас журналіст констатує, що

промова  В. Зеленського  у  Конгресі  зумовила  його  порівняння  з  В. Черчіллем  за

запеклий захист країни, що зіткнулася з екзистенційною кризою.

Негативна  тональність  інформаційних  повідомлень  про  Україну

прослідковувалася  передусім  у  ЗМІ  Сербії  («Политика»),  Угорщини  («Magyar

Nemzet», «Nepszava») та Румунії («Evenimentul Zilei»). 

Авторка статті  у  сербському виданні  «Политика» Б. Рашевич пише,  що мета

США та України однакова – послабити росію, але це не означає, що вони рухаються

до цієї  мети однаковими темпами.  За словами журналістки,  Президенту України в

США сказали, що «настав час переговорів, що не означає, що мир скоро настане, і не

дозволять,  щоб  це  виглядало  як  перемога  путіна».  Б. Рашевич  констатує,  що суть

візиту  В. Зеленського  до  Вашингтона  полягає  в  тому,  що  підтримка  війни

Сполученими  Штатами  не  може  тривати  нескінченно,  якщо  не  будуть  зроблені

відчутні  кроки  для  припинення  війни  дипломатичним  шляхом.  Угорська  газета

«Magyar Nemzet» у традиційно критичній манері відгукується про санкції США та ЄС

щодо  росії.  Видання  наводить  слова  Прем єр-міністр  Угорщини  В.ʼ  Орбана,  який

заявив,  що «після  дев’ятого  пакету  санкцій  проти  росії  за  напад  на  Україну  буде

десятий  та  одинадцятий,  тому  Угорщина  має  постійно  боротися  за  захист  своїх

основних цінностей».  В. Орбан зазначив,  що ідея санкцій полягала в тому,  щоб за

допомогою санкцій наблизити кінець цієї війни, але останні дев’ять місяців показали,

що  це  «неможливо».  Прем єр-міністр  додав,  що  замість  того,  щоб  наблизитиʼ

закінчення  російсько-української  війни,  санкції  створили  величезні  проблеми  для
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країн  Європейського  Союзу.  В  іншій  статті  «Magyar  Nemzet»  висвітлює  критичні

зауваження  ГО  «Товариство  угорської  культури  Закарпаття»  і  «Україно-угорське

демократичне  товариство»  щодо  нового  Закону  «Про  національні  меншини

(спільноти)  України».  У  спільній  декларації  наголошується,  що  «українські

законодавці  повністю  проігнорували  конструктивні  пропозиції,  зроблені  раніше

угорськими та  іншими організаціями меншин».  За  їхніми  словами,  закон  не  лише

посилює  правові  обмеження,  раніше  викладені  в  законах  «Про  освіту»  та  «Про

забезпечення  функціонування  української  мови  як  державної»,  але  й  запроваджує

нові,  не  гарантує  збереження  територій  компактного  національного  розселення,  а

також використання національної символіки. Цю саму заяву цитує й інше угорське

видання  –  «Nepszava».  Із  критикою  норм  українського  законодавства  щодо

національних меншин виступила й румунська щодена інтернет-газета «Evenimentul

Zilei». Видання зазначає, що голова правлячої Румунської соціал-демократичної партії

М. Чолаку  закликав  Президента  України  В. Зеленського  втрутитися  для  перегляду

закону про національні меншини, який, за словами румунського політика, обмежує

право румунських дітей, які проживають в Україні, навчатися рідною мовою. Перед

цим  Міністерство  закордонних  справ  у  Бухаресті  висловило  заперечення  проти

Закону «Про національні меншини (спільноти) України» та заявило, що йому бракує

змістовного діалогу з представниками румунської громади, які проживають в Україні.

В іншій статті «Evenimentul Zilei» пише про невдоволення депутата Європейського

Парламенту  Р. Богдана  українським  Законом  «Про  освіту»,  який,  на  його

переконання,  обмежує  доступ  меншин  до  школи  рідною  мовою.  Євродепутат  від

Румунії  висловлює  сподівання,  «що  Президент  України  В. Зеленський  вимагатиме

змін, щоб несправедливість у законі була виправлена». На його думку, вирішення цієї

проблеми також допоможе Україні в процесі вступу до ЄС. Крім того,  зменшення

невдоволення змусить українських громадян румунської національності ще рішучіше

виступати проти війни, спровокованої росією. 

Загалом аналіз повідомлень зарубіжних інтернет видань за грудень 2022 року

свідчить  про  зменшення  кількості  критичних  повідомлень  стосовно  України  та  її

окремих  посадових  осіб.  Переважна  більшість  статей  і  повідомлень  зарубіжних

інтернет  видань  свідчить  про  їх  нейтральний  та  позитивний  контекст.  Іноземні
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журналісти  та  експерти,  чиї  думки наведені  в  огляді,  зі  значною долею співчуття

пишуть  про  Україну,  її  боротьбу  проти  російських  загарбників  та  зусилля  щодо

стабілізації  економічної  ситуації  і  вирішення  енергетичної  кризи,  спричиненої

ракетними  атаками  росіян.  Як  і  раніше,  право  України  на  звільнення  окупованих

росією територій та повне відновлення власного суверенітету в міжнародно визнаних

кордонах визнається світовою демократичною спільнотою непорушним. 
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ВІЗУАЛЬНА АНАЛІТИКА (висвітлення в зарубіжній пресі подій в Україні за 1–31 
грудня 2022 року)

Федорчук А. Г., наук. співроб. 

відділу формування інформаційних ресурсів Фонду Президентів України

АКТИВНІСТЬ ПРЕСИ У ВИСВІТЛЕННІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
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Діаграма 1. Активність країн у висвітленні України (доля публікацій ЗМІ країни за період 1–
31 грудня 2022 року) 
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Діаграма 2. Активність видань світу у висвітленні України (доля публікацій за період 1–31 
грудня 2022 року)
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Діаграма 3. Доля найбільш активних видань найбільш активних країн світу у висвітленні 
України (за період 1–31 грудня 2022 року)
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Діаграма 8. Реакція міжнародної спільноти на російське вторгнення в Україну в іноземних 
ЗМІ: структура висвітлених питань (за період 1–31 грудня 2022 року) 
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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 грудня 2022 року)
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Діаграма 10. Співвідношення тональності матеріалів про Україну в світових ЗМІ (доля 
публікацій за період 1–31 грудня 2022 року) 
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Діаграма 11. Модальність публікацій про Україну в іноземних ЗМІ в ракурсі загальних 
рубрик (питома вага публікацій за період 1–31 грудня 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
грудня 2022 року)
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ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

УКРАЇНА ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ 

ВІЗИТИ ІНОЗЕМНИХ ВИСОКОПОСАДОВЦІВ ДО УКРАЇНИ 

Calero, Angie. Margarita Robles visita por primera vez Ucrania desde que comenzó la
guerra [Маргарита Роблес відвідує Україну вперше після початку війни] /  A.  Calero //
ABC.  –  Madrid,  2022.  –  01.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  www  .  abc  .  es  /  espana  /  margarita  -  
robles  -  visita  -  primera  -  ucrania  -  comenzo  -  guerra  -20221201135723-  nt  .  html  .

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес прибула з офіційним візитом в
Україну,  відвідавши  Одесу.  Під  час  візиту  до  України  міністерка  оборони  Іспанії
відвідала  поранених  українських  захисників  в  Одесі.  Вона  була  присутня  під  час
нагородження воїнів ЗСУ міністром оборони України Олексієм Резніковим. Обидва
міністри  наголосили,  що  пишаються  нагодою  зустрітися  з  героями  особисто  та
подякувати їм за їхній мужній вклад у відстоювання демократичних європейських
цінностей. 

***

Robles dice que las cartas explosivas no cambiarán el compromiso de España con
Ucrania [М. Роблес каже, що вибухонебезпечні листи не змінять прихильності Іспанії до
України]  //  ABC.  –  Madrid,  2022.  –  01.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  abc  .  es  /  espana  /  robles  -  dice  -  cartas  -  explosivas  -  cambiaran  -  compromiso  -  espana  -  
20221201173607-  vi  .  html  .

На зустрічі зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим під час візиту до
Одеси  міністерка  оброни  Іспанії  Маргарита  Роблес  розповіла  про  те,  що  наразі
правоохоронці  розслідують  факти  надсилання  до  іспанського  уряду,  посольств
України та США пакунків з вибуховими пристроями. Міністерка наголосила, що ні
надсилання вибухонебезпечних листів, ні будь-яка інша насильницька діяльність не
змінять «твердого та чіткого» зобов’язання Іспанії підтримувати Україну в її захисті
від російського вторгнення.

***

Pina,  Marina. Margarita Robles visita Odesa y desvela que España ha donado 300
millones de euros [Маргарита  Роблес  відвідала  Одесу  і  розповіла,  що  Іспанія
пожертвувала 300 млн євро] /  M.  Pina //  El Mundo. –  Madrid, 2022. – 01.12. –  Режим
доступу : https  ://  www  .  elmundo  .  es  /  espana  /2022/12/01/63889  d  74  fc  6  c  83  ae  088  b  456  e  .  html  .

Міністерка  оборони  Іспанії  Маргарита  Роблес  відвідала  Одесу,  третє  за
величиною місто в Україні та стратегічний пункт у війні, оскільки з його морського
порту  відправляються  судна  для  експорту  українського  зерна.  Як  підтвердили
джерела в Міноборони України, міністерка їхала автомобілем з Кишинева до Одеси.
Для М. Роблес провів екскурсію містом її український колега Олексій Резніков. Після
прибуття до міста міністерка відвідала пам’ятник іспанцю Хосе де Рібасу та поклала
квіти на знак вшанування пам’яті жертв війни.  Вона також відвідала госпіталь, де
поспілкувалася з персоналом і військовими.

***
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Putin not sincere about peace talks now, says top US diplomat [путін зараз не щирий
щодо мирних переговорів,  каже американський дипломат]  //  The News.  –  Islamabad,
2022.  –  04.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  www  .  thenews  .  com  .  pk  /  print  /1016597-  putin  -  not  -  
sincere  -  about  -  peace  -  talks  -  now  -  says  -  top  -  us  -  diplomat  .

Заступниця  секретаря  США з  політичних питань  Вікторія  Нуланд  відвідала
Україну,  щоб  висловити  підтримку  в  той  час,  коли  росія  намагається  знищити
енергетичну інфраструктуру країни. В. Нуланд зустрілася з Президентом України В.
Зеленсьм. Під час спілкування Глава Української держави наголосив на стратегічній
ролі та союзницькому характері українсько-американського партнерства й торкнувся
ключових питань двостороннього порядку денного.

***

Picula s izaslanstvom Europskog parlamenta posjetio Kijev [Т. Пікула з делегацією
Європарламенту відвідав Київ] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 04.12. – Режим доступу :
https  ://  www  .  vecernji  .  hr  /  vijesti  /  picula  -  s  -  izaslanstvom  -  europskog  -  parlamenta  -  posjetio  -  kijev  -  
1639106.

Хорватський  депутат  Європарламенту  Тоніно  Пікула  відвідав  українську
столицю Київ з делегацією Європейського парламенту, яка прибула до нашої країни.
Була  проведена  зустріч  з  мером  столиці  В.  Кличком,  міністром  оборони  О.
Резніковим та іншими українськими офіційними особами. Глава Офісу Президента
України А.  Єрмак подякував євродепутатам за  підтримку,  яку наша держава  та  її
громадяни відчувають з боку Європарламенту з перших днів повномасштабної війни
росії проти України.

***

Досвід  українських  ІТ-фахівців  та  розробників  може  використовуватися  у
майбутніх військових операціях США // Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 15.12. –
Режим доступу : https  ://  www  .  ukrslovo  .  net  /  swa  /114420.  html  .

Заступниця  держсекретаря  США  Вікторія  Нуланд  відвідала  Україну  з
офіційним візитом. Під час зустрічі з заступником міністра оборони України з питань
цифрового розвитку,  цифрових трансформацій  і  цифровізації  Олегом Гайдуком В.
Нуланд  зазначила,  що  досвід  українських  ІТ-фахівців  та  розробників  може
використовуватися у майбутніх військових операціях США.

***

Dana,  Felipe. French defense chief visits Ukraine,  pledges more support [Глава
Міноборони  Франції  відвідав  Україну  та  обіцяє  більше  підтримки]  /  F.  Dana //  The
Toronto Star.  –  Toronto,  2022.  –  28.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  thestar  .  com  /  news  /  world  /  europe  /2022/12/28/  frances  -  defense  -  minister  -  goes  -  to  -  
ukraine  -  to  -  boost  -  support  .  html  .

Під час візиту до Києва міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив,
що метою відвідин було засвідчити підтримку Україні та дізнатись про потреби ЗСУ
на наступний рік, щоб остаточно звільнити територію країни від вторгнення росії. С.
Лекорню  відвідав  столицю  України  після  поїздки  до  Польщі,  де  оголосив  про
підписання  угоди  про  продаж  Варшаві  двох  військових  супутників  французького
виробництва.  С.  Лекорню  в  Києві  зустрівся  також  з  Президентом  України
Володимиром Зеленським. Після розмови В. Зеленський написав, що він і С. Лекорню
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обговорили  «подальші  кроки  з  посилення  обороноздатності  України  за  підтримки
Франції».

ВІЙСЬКОВІ ДІЇ ЗСУ, ТРО, ПАРТИЗАНІВ 

Santora, Marc. Ukrainian drones strike air bases hundreds of kilometres inside Russia
[Українські безпілотники завдають ударів по авіабазах за сотні кілометрів усередині
росії]  /  М.  Santora //  The Sydney Morning Herald.  –  Sydney,  2022.  –  06.12.  –  Режим
доступу  : https  ://  www  .  smh  .  com  .  au  /  world  /  europe  /  ukrainian  -  drones  -  strike  -  air  -  bases  -  
hundreds  -  of  -  kilometres  -  inside  -  russia  -20221206-  p  5  c  3  zf  .  html  .

Збройні  сили  України  5  та  6  грудня  –  два  дні  поспіль  –  завдавали  ударів
безпілотниками по цілях у глибині росії – на російських аеродромах «Енгельс-1» та
«Дягілєво». Міноборони рф повідомило, що для ударів використовувалися «реактивні
безпілотники  радянського  виробництва».  За  словами  російського  чиновника  на
умовах анонімності,  безпілотники були запущені  з  території  України,  і  принаймні
один був запущений за допомогою спецпризначенців поблизу бази, які допомагали
наводити безпілотники на ціль.

***

Клен,  Євген. Жовті  стрічки  стали  символом  українських  партизанів  і  членів
опору  /  Є.  Клен  //  Міст.  –  Торонто,  2022.  –  06.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  meest  -  
online  .  com  /  ukraine  /  vijsko  /  zhovti  -  strichky  -  symvolom  -  ukrajinskyh  -  partyzaniv  -  i  -  chleniv  -  
oporu  -  rf  /  .

Вагомий внесок у перемогу в російсько-українській війні робить партизанський
рух, який координує Головне управління розвідки Міністерства оборони України. В
американському Інституті  вивчення війни (ISW) вважають,  що російські  окупанти
мають мало шансів нейтралізувати партизанський рух в Україні,  позаяк той надто
потужний.  Від  початку  повномасштабного  вторгнення  рф  українські  партизани
здійснили десятки підтверджених нападів.

***

McLeary, Paul. Ukraine used home-modified drones to strike Russian bases [Україна
використала модифіковані безпілотники для ударів по російських базах] / P. McLeary //
POLITICO.  –  Brussels,  2022.  –  07.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  politico  .  com  /  news  /2022/12/07/  ukraine  -  used  -  home  -  modified  -  drones  -  to  -  strike  -  
russian  -  bases  -00072936  .

Україна  завдала  ударів  по  двох  російських  базах  за  сотні  миль  від  свого
кордону на російських аеродромах – «Енгельс-1» та «Дягілєво» – використовуючи
модифіковані  безпілотники  радянських  часів,  сигналізуючи  про  нові  можливості
відбивати наступ росії.  Безпілотники, використані в атаці,  за словами двох людей,
знайомих  з  операцією,  були  модифікованими  літаками  спостереження  Ту-141,  що
залишилися  з  радянських  часів.  Модифікації  демонструють  здатність  української
оборонної  промисловості  до  інновацій,  тоді  коли  росія  змушена  для  ведення
повітряної війни купувати дешеві іранські безпілотники. Атака з боку України також
підкреслює відстань, на яку українці здатні вражати військові позиції в глибині росії,
навіть під ракетними обстрілами цивільної інфраструктури за наказом кремля. Атаки
сталися після того, як Київ неодноразово звертався до західних країн із проханням
надіслати безпілотники далекого радіусу дії.
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***

Ataques ucranianos em território russo expõem fragilidades de Moscovo [Українські
напади на територію росії викривають слабкі сторони москви] // Público. – Lisboa, 2022.
–  07.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  www  .  publico  .  pt  /2022/12/06/  mundo  /  noticia  /  ataques  -  
ucranianos  -  territorio  -  russo  -  expoem  -  fragilidades  -  moscovo  -2030363  .

Третій російський аеродром був підпалений безпілотником, через день після
того,  як  Україна  продемонструвала  нову  здатність  проникати  на  сотні  кілометрів
російського повітряного простору, атакувавши дві бази. Офіційні особи російського
міста Курськ, розташованого ближче до України, опублікували фотографії  чорного
диму  над  аеродромом  рано  вранці  6  грудня  після  останнього  удару,  коли  росія
підтвердила, що старі безпілотники радянської епохи атакували авіабазу «Енгельс-1»,
де базується російський флот гігантських стратегічних бомбардувальників, і в Рязані,
всього за кілька годин їзди від москви.

***

Бадрак,  Валентин. Десять  проривів  ЗСУ,  що  здивували  світ  /  В.  Бадрак  //
Українське  Слово.  –  Чикаго,  2022.  –  08.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  ukrslovo  .  net  /  nota  -  bene  /114203.  html  .

Збройні  сили  України,  як  ядро  сил  оборони  та  опору  української  нації,
протягом майже 300 днів багато разів дивували світ. Як вказують авторитетні західні
медіа, прямі військові витрати росії за дев’ять місяців війни з Україною становили
близько 82 млрд дол., а восени 2022 р. їх вартість зросла вдвічі – до щонайменше 10
млрд дол. на місяць.

***

Ploom, Henri. Henri Ploom: Ukraina õhuvägi ulatub Moskvani. Sõnum jõudis kohale
ja Putinil käed värisevad [Анрі Плум: Українські ВПС досягли москви. Повідомлення
пройшло, а у путіна трясуться руки] / H. Ploom // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 10.12.
–  Режим  доступу  : https  ://  epl  .  delfi  .  ee  /  artikkel  /120111974/  nadala  -  sojaraport  -  henri  -  ploom  -  
ukraina  -  ohuvagi  -  ulatub  -  moskvani  -  sonum  -  joudis  -  kohale  -  ja  -  putinil  -  kaed  -  varisevad  .

За словами естонського військового оглядача А. Плума, Україна звільнила 54
% окупованих росію територій, 1888 населених пунктів, а на даний момент росія все
ще контролює 18 % території України, включаючи Кримський півострів. За даними
російських джерел, українці атакували російські аеродроми «Енгельс» і «Дягілєво»,
які  знаходяться  на  відстані  500  км  від  українського  кордону,  модифікованими
реактивними безпілотниками Ту-141, які вироблялися в Україні за радянських часів.
Експерт  вважає  такі  дії  українських  військових  малоймовірними.  На  його  думку,
справа скоріше в тому, що на основі тогочасного ноу-хау в Україні виготовлено диво-
зброю,  яка  претендує  на  нове  натовське  позначення  «Ілля-М»  із  сучасними
технологіями виробництва та частково західними комплектуючими. 

***

Kalmus,  Teet. Teet Kalmus:  mobiliseeritud ägavad külmakahjustuste käes.  Rindele
minnakse purjus peaga [Тіт Кальмус: Мобілізований стогне від обмороження. З п’яною
головою йдуть на фронт] / T. Kalmus // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 12.12. – Режим
доступу  : https  ://  epl  .  delfi  .  ee  /  artikkel  /120112682/  sojaraport  -  teet  -  kalmus  -  mobiliseeritud  -  
agavad  -  kulmakahjustuste  -  kaes  -  rindele  -  minnakse  -  purjus  -  peaga  .
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За  словами  воєнного  оглядача  Т.  Калмуса,  інформація  з  окупованого
Мелітополя, який є дуже проукраїнським, швидко доходить до військових. Останнім
часом  є  багато  повідомлень  про  кілька  великих  обстрілів  місць  розміщення
військовослужбовців російської армії у Мелітополі. За словами автора, найбільшого
резонансу  отримав  напад  на  базу  відпочинку  «Притулок  мисливця»  на  околиці
Мелітополя, яка перебувала під постійним наглядом партизанів і від якої залишилося
небагато після прильоту українських ракет. Воєнкор підкресює, що якщо до того, що
було в Мелітополі, додати теракти в Бердянську, то це все більше починає нагадувати
події перед звільненням Херсона.

***

Novák, Martin. Ukrajinci buší do Melitopolu, který jim otevře cestu na Krym. Ráno tu
explodoval  most  [Українці б’ють по Мелітополю,  що відкриє їм шлях до Криму.
Сьогодні вранці тут вибухнув міст] / M. Novák // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 13.12. –
Режим  доступу  : https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/melitopol-pod-palbou-himars-
ukrajinci-busi-do-mesta-ktere-ji/r~d121c63e7a1211ed8b4e0cc47ab5f122/.

За  словами  автора,  якщо  російська  оборона  окупованого  міста  Мелітополь
впаде,  то це відкриє  українським військам шлях до звільнення Криму.  Українська
артилерія посилює тиск на російську армію у місті, яка зосередила в ньому багато
військ і військової техніки. У Мелітополі діють українські партизанські загони і на
вулицях часто чути вибухи і стрілянину, а на околиці Мелітополя вибухнув міст, по
якому росіяни звозили зброю та техніку зі сходу.

***

Farberov,  Snejana. Ukraine on the verge of recapturing Kreminna from Russia,
official says [Україна  на  порозі  відвоювання  Кремінної  у  росії,  –  чиновник]  /  S.
Farberov //  New York Post.  –  New York,  2022.  –  27.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  nypost  .  com  /2022/12/27/  ukraine  -  on  -  the  -  verge  -  of  -  recapturing  -  kreminna  -  from  -  russia  /  .

Журналістка впливового американського видання The New York Times Сніжана
Фарберов  опублікувала  статтю  про  те,  що  Збройні  сили  України  наблизились  до
Кремінної на Луганщині й можуть її невдовзі звільнити. У своєму черговому зведенні
про хід російської війни проти України аналітики Інституту вивчення війни (ISW)
діляться припущенням, що російські сили, які атакують Бахмут, близькі до піка своїх
можливостей.

***

Клен,  Євген. Експерти  вважають,  що російсько-українська  війна  закінчиться
2023-го  /  Є.  Клен  //  Міст.  –  Торонто,  2022.  –  27.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  meest  -  
online  .  com  /  ukraine  /  vijsko  /  eksperty  -  vvazhayut  -  scho  -  rosijsko  -  ukrajinska  -  vijna  -  zakinchytsya  -  
2023-  ho  /  .

Вічизняний військовий експерт Роман Світан вважає, що Збройні сили України
мають  стратегічну  перевагу  над  російськими  військами  і  до  Нового  року  можуть
почати звільняти окуповані території Херсонської та Запорізької областей, а також
Криму.  Він  упевнений,  що в  разі  другого  успішного  удару по Кримському  мосту
група російських окупантів на Херсонщині та на півострові фактично опиниться у
«котлі». А українські військові зараз можуть бити по логістичному ланцюжку біля
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адміністративної  межі  між  Херсонщиною  та  півостровом  і  підійти  до  одного  з
переходів – Арабатської стрілки, Чонгару чи Перекопу. 

***

„Verlieren die Russen Kreminna, fällt ihre ganze Verteidigungslinie“ [«Якщо росіяни
втратять Кремінну, впаде вся їхня оборона»] //  Focus. –  Berlin, 2022. – 28.12. –  Режим
доступу  : https  ://  www  .  focus  .  de  /  politik  /  ausland  /  ukraine  -  krise  /  tor  -  zu  -  grossen  -  
industriezentren  -  wer  -  kreminna  -  einnimmt  -  wird  -  ueber  -  die  -  stabilitaet  -  von  -  luhansk  -  
entscheiden  _  id  _181513993.  html  .

Видання пише, що російські та українські війська ведуть запеклі бої за місто
Кремінна Луганської області і  той,  хто займе місто,  матиме переваги в захопленні
Лисичанська та Сєвєродонецька, які є великими промисловими центрами Донбасу. За
даними  Інституту  вивчення  війни  (ISW),  Збройні  сили  України  вже  зайняла  село
Червонопопівка,  що всього за п’ять кілометрів від Кремінної,  а  звідти продовжать
просування в напрямку Кремінної.

***

Ore, Adeshola. Australian man who died fighting in Ukraine remembered as ‘defender
of freedom’  [Австралійця,  який  загинув  у  боях  в  Україні,  згадали  як  «захисника
свободи»]  /  А.  Ore //  The Guardian.  –  London,  2022.  –  28.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  theguardian  .  com  /  australia  -  news  /2022/  dec  /28/  australian  -  man  -  who  -  died  -  fighting  -  
in  -  ukraine  -  remembered  -  as  -  defender  -  of  -  freedom  .

В  ході  бойових  дій  в  Україні  загинув  австралієць  Сейдж  О’Доннелл,  який
раніше служив в австралійській армії. Інформацію про загибель хлопця вже офіційно
підтвердили  у  Міністерстві  закордонних  справ  і  торгівлі  Австралії.  У  дописі  на
сторінці Інтернаціонального легіону територіальної оборони України говориться, що
С.  О’Доннеллу,  яку  добровольцю,  захиснику  України,  висловлюється  «шана  і
вдячність».  С.  О’Доннелл  став  четвертим австралійцем,  який  загинув,  захищаючи
Україну від російського вторгнення. 

ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА ТА ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ

Szoszyn, Rusłan. Ukraina: Domy bez prądu, ludzie bez pracy [Україна: Будинки без
світла, люди без роботи] / R. Szoszyn // Rzeczpospolita. – Warszawa, 2022. – 02.12. – Режим
доступу  : https  ://  www  .  rp  .  pl  /  konflikty  -  zbrojne  /  art  37535571-  ukraina  -  domy  -  bez  -  pradu  -  ludzie  -  
bez  -  pracy  .

За словами автора статті,  українці  не встигають з  ремонтами електромереж,
країну чекає безробіття та висока інфляція. Автор констатує, що найгірша ситуація у
столиці  та  Київській  області,  а  також  у  Черкаській,  Хмельницькій,  Одеській  та
Львівській  областях.  Президент  України  Володимир  Зеленський  запевняє,  що
аварійні  бригади  енергетиків  працюють  цілодобово  і  роблять  усе  можливе,  щоб
забезпечити функціонування критичної інфраструктури. В. Зеленський повідомив, що
по  всій  країні  працюють  4  тис.  «Пунктів  незламності»,  обладнані
електрогенераторами, щоб кожен міг зігрітися, випити чаю, зарядити телефони.

***

“Dicen que perdieron todo por lo que valía la pena vivir”: el psicólogo mexicano que
ayuda a babushkas atrapadas por la guerra en Ucrania [«Вони кажуть, що втратили все,
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заради чого варто було жити»: мексиканський психолог, який допомагає бабусям, які
потрапили в пастку війни в Україні] // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 26.12. – Режим
доступу : https  ://  www  .  lanacion  .  com  .  ar  /  el  -  mundo  /  dicen  -  que  -  perdieron  -  todo  -  por  -  lo  -  que  -  valia  -  
la  -  pena  -  vivir  -  el  -  psicologo  -  mexicano  -  que  -  ayuda  -  a  -  babushkas  -  nid  26122022/  .

Мексиканський  психолог  Каміло  Гарсія  працює  з  організацією  «Лікарі  без
кордонів»  (MSF)  протягом  п’яти  років  і  зараз  перебуває  в  місті  Харків  на  сході
України.  Збройні  сили  України  повернули  контроль  над  цим  регіоном,  який
наприкінці лютого окупували російські війська. Багато жителів Харкова та околиць
виїхали з міста, а залишилися переважно люди старші 60 років і переважно жінки.
Саме  ця  категорія  є  основними  пацієнтами  мобільних  клінік  MSF у  Харкові  та
прилеглих  містах  у  пошуках  медичної  та  психологічної  допомоги.  За  словами
психолога  К.  Гарсіа,  кожен  випадок  особливий,  і  для  спілкування  з  бабусями
психолог використовує не лише свій професійний інструментарій, а й навики, набуті
в дитинстві від своїх бабусь у Мексиці.

ДІЇ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ ТА КОЛАБОРАНТІВ В УКРАЇНІ 

Österman,  Hans. Putins krisdrag:  Tömmer kryssningsrobotar på  kärnvapen
[Кризовий хід путіна: Звільнення крилатих ракет від ядерної зброї] /  H. Österman //
Aftonbladet.  –  Stockholm,  2022.  –  01.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  aftonbladet  .  se  /  nyheter  /  a  /  MoA  8  dJ  /  ryssland  -  tommer  -  kryssningsrobotarna  -  x  -55-  
pa  -  karnvapen  .

Міноборони  Великої  Британії  з  посиланням  на  дані  британської  розвідки
інформує, що росія, ймовірно, почала використовувати у війні ракети з імітатором
ядерної  боєголовки,  сподіваючись,  що  такі  ракети  відволікатимуть  сили  ППО
України. Незважаючи на те, що така інертна система все одно завдасть певної шкоди
через  кінетичну  енергію  ракети  та  будь-яке  невитрачене  паливо,  вона  навряд  чи
зможе досягти надійного ефекту проти призначених цілей.

***

Taro, Igor. Igor Taro: Venemaa ei välista enam kaotust. Sealne meedia räägib Haagi
kohtu vältimise võimalustest [Ігор Таро: росія вже не виключає поразки. Тамтешні ЗМІ
говорять про можливості уникнути Гаазького суду] / I. Taro // Eesti Päevaleht. – Tallinn,
2022. – 01.12. – Режим доступу : https  ://  epl  .  delfi  .  ee  /  artikkel  /120107484/  sojaraport  -  igor  -  taro  -  
venemaa  -  ei  -  valista  -  enam  -  kaotust  -  sealne  -  meedia  -  raagib  -  haagi  -  kohtu  -  valtimise  -  voimalustest  .

На  думку  війського  експерта  І.  Таро,  якщо  раніше  росія  трималася
переможного курсу, то зараз з’явилися думки про Гаазький суд і в новій конструкції
думки  поразка  росії  у  війні  проти  України  більше  не  виключається  риторично.
Експерт констатує, що просування російських окупантів на південь від міста Бахмут
наразі  не  набуло  значного  розвитку,  російські  підрозділи  продовжують  спроби
змінити ситуацію і навколо міста Авдіївка, але безрезультатно.

***

Ploom, Henri. Henri Ploom: Venemaal on droonid otsas, samal ajal kui Ukraina saab
läänelt relvastust aina juurde [Анрі Плум: у росії закінчуються безпілотники, а Україна
отримує все більше зброї від Заходу] / H. Ploom // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 01.12.
–  Режим  доступу  : https  ://  epl  .  delfi  .  ee  /  artikkel  /120108466/  nadala  -  sojaraport  -  henri  -  ploom  -  
venemaal  -  on  -  droonid  -  otsas  -  samal  -  ajal  -  kui  -  ukraina  -  saab  -  laanelt  -  relvastust  -  aina  -  juurde  .
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Військовий експерт Г. Плам коментує повідомленням американських ЗМІ, що в
росії  закінчилися  безпілотники-розвідники  та  управління  вогнем  «Орлан-10».
Зокрема, ЗМІ повідомляють, що запуск наступної великої ракетної атаки по Україні
було відкладено через технічні проблеми, спричинені як нестачею оперативних ракет,
так і зношеністю пускових установок. За словами експерта, можна припустити, що
відтепер ці перерви з кожним нападом ставатимуть все довшими, Україна ж отримує
все більше зброї від Заходу.

***

Kuznetsov, Sergei. Ukraine bracing for ‘massive’ missile strikes, Kyiv defense official
says [Україна  готується  до  «масованих»  ракетних  ударів,  заявив  чиновник
Міністерства оборони України] /  S.  Kuznetsov //  POLITICO. –  Brussels, 2022. – 03.12. –
Режим доступу : https  ://  www  .  politico  .  eu  /  article  /  ukraine  -  bracing  -  for  -  massive  -  missile  -  strikes  -  
kyiv  -  defense  -  official  -  says  /  .

Представник  Головного  управління  розвідки  Міністерства  оборони  України
Вадим  Скібіцький  заявив,  що  Україна  готується  до  трьох-чотирьох  «масованих»
ракетних ударів з  боку росії  тоді,  як в Офісі Президента України припустили,  що
москва може дочекатися більш холодної погоди, щоб «завдати найвідчутніший удар».
Попереджаючи  про  неминучі  атаки,  секретар  РНБО  України  Олексій  Данілов
зазначив, що ППО Києва здатна збити до 90 % російських ракет завдяки поставкам
західної протиповітряної оборони.

***

Österman,  Hans. Mystisk rysk kuliss i Mariupol avslöjas på  rymdbilder
[Опубліковані супутникові знімки Маріуполя] / H. Österman // Aftonbladet. – Stockholm,
2022. – 03.12. –  Режим доступу : https  ://  www  .  aftonbladet  .  se  /  nyheter  /  a  /2  BV  74  x  /  rymdbilder  -  
avslojar  -  mystiska  -  bygget  -  i  -  mariupol  .

Американська компанія  Maxar опубліковала нові фотографії з розбомбленого
українського міста Маріуполь, який все ще перебуває під контролем росії. На знімках
видно,  що  десятки  багатоповерхівок,  зруйнованих  під  час  бомбардувань,  зараз
зрівняли  із  землею,  а  найбільший Старокримський  цвинтар  міста  з  кінця  березня
розширив  свою  площу  за  рахунок  нових  поховань.  Ще  один  знімок  показує,  що
російський  окупаційний  режим  поставив  чотири  стіни  на  тлі  руїн  розбомбленого
Донецького драматичного театру в Маріуполі.

***

Was bedeutet der Wintereinbruch für die Menschen in der Ukraine? [Що означає для
жителів України настання зими?] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 04.12. – Режим доступу :
https  ://  www  .  diepresse  .  com  /6223667/  was  -  bedeutet  -  der  -  wintereinbruch  -  fuer  -  die  -  menschen  -  in  -  
der  -  ukraine  ?  from  =  rss  .

Видання пише,  що один із  цинічних розрахунків повітряних ударів  росії  по
українській інфраструктурі полягає в тому, щоб налаштувати українське населення
проти уряду, що, як кажуть, впливає на бойовий дух солдатів, які воюють на фронті.
Постійні  обстріли  також  спрямовані  на  ослаблення  засобів  ППО  України,  яким
доводиться  концентруватись  на  багатьох  точках.  Крім  того,  відключення
електроенергії також створюють труднощі з постачанням армії, пересуванням військ
та  виробництвом  боєприпасів  та  товарів  військового  призначення.  Однак  під  час
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війни  потреби  фронту  мають  першорядне  значення,  тому  нечисленні  енергетичні
потужності  зарезервовані  для  об’єктів,  важливих  для  військовиї.  Таким  чином,
користь від такого бомбардування обмежена з суто військової точки зору.

***

Vegyi fegyverek használatával vádolja Moszkvát Ukrajna [Україна  звинувачує
москву  в  застосуванні  хімічної  зброї]  //  Magyar Nemzet.  –  Budapest,  2022.  –  04.12.  –
Режим  доступу  : https  ://  magyarnemzet  .  hu  /  kulfold  /2022/12/  vegyi  -  fegyverek  -  hasznalataval  -  
vadolja  -  moszkvat  -  ukrajna  .

Пресслужба  Військово-морських  сил  ЗСУ  інформує,  що  окупанти  почали
використовувати проти українських військових заборонену хімічну зброю – йдеться
про хлорпікринові  гранати «К-51».  Боєць,  який потрапив у  аерозольну хмару,  без
протигазу  не  здатний  чинити  опір  і  вести  вогонь,  оскільки  руки  рефлекторно
тягнуться до обличчя, щоб протерти очі. Дихальні шляхи пронизує задишка з кашлем,
носові  пазухи  заповнює  слиз.  Як  відомо,  застосування  такої  зброї  заборонено
Конвенцією про хімічну зброю та Женевським протоколом 1925 р.

***

Ruderstam,  Jacob. Ryssland lägger beslag på  ukrainskt vete –  värt miljarde [росія
конфіскувала  українську  пшеницю  на  мільярд]  /  J.  Ruderstam //  Aftonbladet.  –
Stockholm,  2022.  –  04.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  aftonbladet  .  se  /  nyheter  /  a  /  Rr  77  qd  /  aftonbladet  -  direkt  ?  pinnedEntry  =1012750  .

За допомогою супутникових знімків дослідники Національного управління з
аеронавтики і дослідження космічного простору проаналізували врожай в Україні та
з’ясували,  що Україна  втратила  майже  6  млн  тонн  пшениці  на  суму 1  млрд  дол.
Близько 88 % озимих культур, посіяних на окупованих територіях, було зібрано, а
незібрані площі переважно розташовуються вздовж лінії фронту. Зерно, яке вкрадене
в Україні, росія експортує до таких країн, як Лівія та Іран, але відправники вантажу
приховують походження вантажу, а сам агресор продаж краденого зерна заперечує.

***

Шумов, Тихомир. Русия ожънала украинска пшеница за около 1 милиард долара
[росія зібрала української пшениці на суму близько 1 мільярда доларів] / Т. Шумов //
Факти.  –  София,  2022.  –  04.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  fakti  .  bg  /  world  /736335-  rusia  -  
ojanala  -  ukrainska  -  pshenica  -  za  -  okolo  -1-  miliard  -  dolara  .

Згідно  з  твердженням  NASA,  що  базується  на  супутникових  знімках,  росія
зібрала  української  пшениці  приблизно  на  1  млрд  дол.  За  даними  NASA,  на
непідконтрольних Україні  територіях було зібрано близько 5,8 млн тонн пшениці.
Загалом цього року в  Україні  зібрано приблизно 26,6  тонн пшениці.  Тільки 22 %
врожаю було зібрано на територіях під контролем росії, в основному на сході країни.

***

Scavo,  Nello. Quei bimbi salvati dalla deportazione dai medici che inventavano
malattie [Лікарі  врятували від  депортації  дітей,  вигадавши їм  хвороби]  /  N.  Scavo //
Avvenire.  –  Milano,  2022.  –  10.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  avvenire  .  it  /  mondo  /  pagine  /  quei  -  bimbi  -  salvati  -  dalla  -  deportazione  -  dai  -  medici  -  che  -  
inventavano  -  malattie  .
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У  Херсоні  персонал  лікарні  був  змушений  підробляти  медичні  карти,  щоб
діагностувати неіснуючі захворювання, щоб убезпечити дітей-сиріт і тих, хто не мав
дорослих опікунів. За даними Верховного комісара ООН у справах біженців, станом
на 17 жовтня 2022 р., зареєстровано понад 2,8 мільйонів українців, які в’їхали до росії
з  початку  російського  вторгнення.  Правозахистний  руху  «Amnesty International»
(«Міжнародна  амністія»)  повідомляє,  що за  даними російських офіційних осіб,  це
число вище: станом на 5 жовтня 2022 р. в росії знаходиться близько 4,5 мільйонів
українців, у тому числі 690 тис. дітей. Систематичний характер деяких депортацій чи
насильницьких переміщень є частиною ширшої атаки на цивільне населення України.

***

Klein, David. In liberated Kherson, Jewish leaders are being accused of collaboration
with Russia [У  звільненому  Херсоні  єврейських  лідерів  звинувачують  у  співпраці  з
росією] /  D.  Klein //  The Times of Israel. –  Jerusalem, 2022. – 11.12. –  Режим доступу :
https  ://  www  .  timesofisrael  .  com  /  in  -  liberated  -  kherson  -  jewish  -  leaders  -  are  -  being  -  accused  -  of  -  
collaboration  -  with  -  russia  /  .

Після того,  як Україна звільнила окуповане місто Херсон,  євреї на керівних
посадах в синагозі бояться переслідування за те, що дозволили озброєним російським
солдатам молитися в синагозі.  Серед тих, хто залишився в окупованому місті,  був
голова  правліня  Херсонської  єврейської  громади  Йосеф-Іцхок  Вольф,  який  зараз
переслідується і йому загрожує довічне ув’язнення за його дії в перші дні війни.

***

S.  M.Un desertor ruso que pide asilo en España,  sobre las tropas de Putin:  «Son
maniacos que disfrutan matando»  [російський  перебіжчик,  який  шукає  притулку  в
Іспанії, про війська путіна: «Це маніяки, яким подобається вбивати»] / S. M. // ABC. –
Madrid,  2022.  –  14.12.  –  Режим доступу : https  ://  www  .  abc  .  es  /  internacional  /  desertor  -  ruso  -  
pide  -  asilo  -  espana  -  sobre  -  tropas  -20221214183726-  nt  .  html  .

російський солдат Нікіта Чибрін, який залишив свій підрозділ і зараз перебуває
в Європі, розповів, як серед його колег були люди, які насолоджувалися вбивствами і
ґвалтуваннями. Н. Чибрін розповів в інтерв’ю,  що двоє солдатів з його підрозділу
зґвалтували  двох  жінок  у  березні,  коли  його  підрозділ  знаходився  на  північному
заході  від  Києва.  Він  додав,  що  командири  знизали  плечима,  дізнавшись  про  це,
солдатів побили, але формально не покарали.

***

Andersson, Matilda. Tortyrkammare för barn uppges ha hittats i Ukraina [В Україні
знайшли камери тортур для дітей] /  M.  Andersson //  Aftonbladet. –  Stockholm, 2022. –
15.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  www  .  aftonbladet  .  se  /  nyheter  /  a  /  APRw  55/  ukraina  -  
tortyrkammare  -  for  -  barn  -  hittade  -  i  -  cherson  -  och  -  balaklava  .

Уповноважений Верховної Ради з прав людини в Україні Д. Лубинець заявив,
що було виявлено сліди камер тортур для дітей на північному сході та півдні України
після того, як ці райони були відвойовані українськими військами. Такі камери тортур
були  виявлені  у  містах  Балаклаві,  Ізюмі  Харківської  області  та  у  місті  Херсоні.
Українська влада заявила, що з моменту російського вторгнення в країні було вбито
не менше 443 дітей. Повідомляється, що 855 дітей отримали поранення, а 330 досі
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вважаються  зниклими  безвісти.  За  словами  дитячої  омбудсменки  Д.  Герасимчук
понад 13 тис. українських дітей було вивезено до росії.

***

Con temperaturas glaciales,  Ucrania busca restablecer los servicios de agua y
electricidad [В умовах низьких температур Україна прагне відновити водопостачання
та електропостачання] //  La Nación.  –  Buenos Aires,  2022. –  17.12. –  Режим доступу :
https  ://  www  .  lanacion  .  com  .  ar  /  el  -  mundo  /  con  -  temperaturas  -  glaciales  -  ucrania  -  busca  -  
restablecer  -  los  -  servicios  -  de  -  agua  -  y  -  electricidad  -  nid  17122022/  .

Постачання базових послуг у Києві почало відновлюватися після того, як воно
серйозно постраждало від останньої серії російських бомбардувань життєво важливої
інфраструктури.  москва  випустила  74  ракети,  в  основному  крилаті,  залишивши
Харків,  друге  за  величиною  місто  України  на  північному  сході,  в  темряві,  але
електроенергію  вже  відновили  наступного  дня.  Після  серії  військових  невдач  на
півдні  та  північному  сході  України  росія,  яка  розпочала  вторгнення  наприкінці
лютого, з жовтня обрала тактику масованих атак, спрямованих на енергетичні мережі.
У міноборони рф стверджували, що удари були нанесені по українських військових і
енергетичних об’єктах, а також мали на меті зірвати «передачу зброї та боєприпасів
іноземного виробництва».

***

Arhirova,  Hanna. Ukraine cities lose power as Russia launches major attacks
[Українські міста втрачають електроенергію, оскільки росія здійснює великі атаки] / Н.
Arhirova //  The Sydney Morning Herald.  –  Sydney,  2022.  –  17.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  smh  .  com  .  au  /  world  /  europe  /  russia  -  launches  -  new  -  missile  -  attacks  -  on  -  ukraine  -  
20221216-  p  5  c  72  a  .  html  .

росіяни  в  дев’ятий  раз  раз  обстріляли  об’єкти  критичної  інфраструктури  в
таких  українських  містах  як  Київ,  Харків,  Кривий  Ріг  і  Запоріжжя.  Аналітики
вважають, що російські удари по енергетичній інфраструктурі є частиною стратегії
спроби змусити українців здатися на фоні програшу російських військ на полі бою.

***

Kazimierczuk, Agnieszka. Rosja na wojnie: Mapy z lat 60., instrukcje obsługi broni z
Wikipedii [росія  на  війні:  карти  1960-х  років,  посібники  зі  зброї  з  Вікіпедії]  /  A.
Kazimierczuk //  Rzeczpospolita.  –  Warszawa,  2022.  –  18.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  rp  .  pl  /  konflikty  -  zbrojne  /  art  37626841-  rosja  -  na  -  wojnie  -  mapy  -  z  -  lat  -60-  instrukcje  -  
obslugi  -  broni  -  z  -  wikipedii  .

За словами авторки, яка посилається на розслідування колег з  NYT, з самого
початку російське вторгнення в Україну було пронизане стратегічними помилками, а
збройні сили агресора були неготові до руйнівних конфліктів і матеріально-технічних
проблем.  У  розслідуванні,  в  якому  детально  описуються  невдачі  росії  протягом
усього  конфлікту,  історія  155-ї  російської  морської  піхотної  бригади  є  одним  із
яскравих  прикладів  неправильного  прийняття  рішень.  Відправленим  на  фронт
солдатам  не  вистачало  їжі,  елементарних  медикаментів,  рацій  і  зброї.  Згідно  з
висновками NYT, російські солдати шукали інструкції до зброї у Вікіпедії.

***
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Spinney,  Laura. Ukraine’s museums keep watch over priceless gold in bid to halt
Russian looters [Музеї України охороняють безцінне золото, щоб зупинити російських
мародерів]  /  L.  Spinney //  The Guardian.  –  London,  2022.  –  18.12.  –  Режим доступу  :
https  ://  www  .  theguardian  .  com  /  world  /2022/  dec  /18/  ukraine  -  museums  -  scythian  -  gold  -  russian  -  
looters  -  putin  .

Скіфська  золота  зброя  та  прикраси  опинилися  у  музеях  по  всьому  регіону,
багато з яких перебувають в Україні.  Однак відколи російські війська вторглися в
Україну в лютому, багато скіфського золота – поряд з мільйонами інших безцінних
артефактів  –  було  розграбовано  або  «евакуйовано».  Однак  швидкість  російської
окупації,  особливо на сході країни, призвела до того, що багато музеїв не встигли
реалізувати  свої  плани  евакуації.  Зокрема,  краєзнавчі  музеї  в  Лимані  Донецької
області  та  Рубіжному  Луганської  області  були  знищені,  а  доля  їхніх  колекцій
невідома.  Маріупольський  краєзнавчий  музей,  який  також  мав  важливу  колекцію
скіфського  золота,  навесні  зазнав  сильного  обстрілу,  а  в  квітні  російські  ЗМІ
оголосили,  що звідти до окупованого Донецька вивезли близько 2 тис.  предметів,
серед яких безцінні картини Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського.

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ 

Zimmermann,  Niklas. Selenskyj sagt der russlandnahen Kirche den Kampf an
[Зеленський  оголосив  війну  російській  церкві]  /  N.  Zimmermann //  Frankfurter
Аllgemeine.  –  Frankfurt am Main,  2022.  –  02.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  faz  .  net  /  aktuell  /  politik  /  ausland  /  ukraine  -  krieg  -  selenskyj  -  sagt  -  russlandnaher  -  
kirche  -  den  -  kampf  -  an  -18506264.  html  .

Президент  України  В. Зеленський  сформулював  доручення  уряду  подати  до
парламенту законопроєкт, який унеможливить діяльність релігійних організацій, які
перебувають під впливом росії. УПЦ мп після всенародного собору підкреслила свою
«повну самостійність і  незалежність» і  заявила,  що «не поділяє позицію патріарха
московського  і  всієї  Русі  кирила  щодо війни в  Україні»,  який,  за  словами автора,
відкрито демонструє свій імперіалізм. Однак у заяві відсутній термін автокефалія, що
ставить  під  сумнів  повну  канонічну  незалежність  церков  від  підпорядкування
патріарху.

***

Trevelyan,  Mark. Zelensky warns oil decision by G7  and Australia will do little to
deter Putin [В. Зеленський  попередив,  що  рішення  G7  та  Австралії  щодо  нафти  не
зупинить путіна] / М. Trevelyan // The Sydney Morning Herald. – Sydney, 2022. – 04.12. –
Режим  доступу  : https  ://  www  .  smh  .  com  .  au  /  world  /  europe  /  zelensky  -  warns  -  oil  -  decision  -  by  -  g  7-  
and  -  australia  -  will  -  do  -  little  -  to  -  deter  -  putin  -20221204-  p  5  c  3  i  6.  html  .

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні
прокоментував рішення про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 дол. за
барель,  зазначивши,  що зараз у світі  завершилася,  на жаль,  без серйозних рішень,
дискусія  щодо  обмеження  експортної  ціни  російської  нафти.  Він  підкреслив,  що
обмеження цін на морську російську нафту у розмірі  60 дол.,  узгоджене країнами
«Групи семи» та Австралією, не є серйозним і не може стримати росію від війни в
Україні.

***
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Glas,  Othmara. Selenskyjs Reden:  Nur ein Sieg der Ukraine beendet den Krieg
[Промови  Зеленського:  тільки  перемога  України  завершить  війну]  /  O.  Glas //
Frankfurter Аllgemeine.  –  Frankfurt am Main,  2022.  –  05.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  faz  .  net  /  aktuell  /  politik  /  politische  -  buecher  /  selenskyj  -  der  -  grosse  -  kommunikator  -  
aus  -  kiew  -18512226.  html  .

Казахська політологиня Отмара Глас в статті  для видання пише про видану
книгу «Послання з України», що містить 16 промов Президента України Володимира
Зеленського, а також написаний ним вступ. За словами авторки, видання є свідоцтвом
провалу  міжнародної  спільноти,  якій  варто  було  уважніше  прислухатися  до  слів
В. Зеленського у вересні 2019 р. О. Глас зазначає, що тоді маловідомий президент у
своїй першій промові на Генеральній Асамблеї ООН сказав,  що було б «фатально
думати, що ситуація в нашій країні – це не ваша справа і ніколи вас не торкнеться».
На думку О. Глас, напад росії на Україну через три роки, а саме 24 лютого 2022 р.,
показує, наскільки слова В. Зеленського були пророчими.

***

Keaten ,  Jamey. Defiant Zelensky visits Ukraine soldiers near frontline as drone
strikes hit Russia [Зухвалий  Зеленський  відвідує  українських  військових  біля  лінії
фронту, коли безпілотники завдають ударів по росії] / J. Keaten // The Times of Israel. –
Jerusalem, 2022. – 06.12. – Режим доступу : https  ://  www  .  timesofisrael  .  com  /  defiant  -  zelensky  -  
visits  -  ukraine  -  soldiers  -  near  -  frontline  -  as  -  drone  -  strikes  -  hit  -  russia  /  .

Відзначаючи  День  Збройних  сил  України,  Президент  України  Володимир
Зеленський  вирушив до  східної  частини  Донецької  області,  пообіцявши витіснити
російські  війська  з  усієї  території  України.  Глава  держави  зазначив,  що  йому
надзвичайно  приємно  бути  на  українському  Донбасі.  У  черговій  демонстрації
непокори з боку Києва В. Зеленський вітав українських воїнів зі святом недалеко від
лінії  фронту  тоді,  як  росія  повідомила,  що  стратегічні  об’єкти  всередині  країни
зазнали атак українських безпілотників. 

***

Tkachenko,  Oleksandr. As Ukraine’s culture minister,  I’m asking you to boycott
Tchaikovsky until this war is over [Я, як міністр культури України, прошу бойкотувати
Чайковського, поки ця війна не закінчиться] / О. Tkachenko // The Guardian. – London,
2022.  –  07.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  theguardian  .  com  /  commentisfree  /2022/  dec  /07/  ukraine  -  culture  -  minister  -  boycott  -  
tchaikovsky  -  war  -  russia  -  kremlin  .

Вийшов  блог  Міністра  культури  та  інформаційної  політики  України  О.
Ткаченка на шпальтах The Guardian, в якому пролунав заклик бойкотувати російську
культуру. За словами міністра, культура не може бути поза політикою, особливо, коли
культура – один із видів політики,  який використовує ядерна держава-терорист як
зброю у війні проти світової демократії.

***

Wenxing,  Zhong. Ukraine calls for EU assistance in purchasing gas,  electricity
[Україна  закликає  ЄС допомогти у  закупівлі  газу  та  електроенергії]  /  Z.  Wenxing //
People’s Daily.  –  Beijing,  2022.  –  16.12.  –  Режим  доступу  :
http  ://  en  .  people  .  cn  /  n  3/2022/1216/  c  90000-10184811.  html  .
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Президент  України  В. Зеленський,  виступаючи  по  відеозв’язку  на  засіданні
Ради Європи,  закликав Європейський Союз допомогти Україні  у  закупівлі  газу  та
електроенергії, необхідних для роботи в холодну пору року. В. Зеленський наголосив,
щр Україна  потребує  підтримки ЄС у  купівлі  двох мільярдів  кубометрів  газу,  які
будуть  спрямовані  на  компенсацію  збитків,  завданих  ударами  росії  по  критичній
інфраструктурі. Президент України підкреслив, що крім того Україна зацікавлена в
імпорті електроенергії з ЄС на суму 800 млн євро.

***

Berman,  Lazar. Turkey’s Erdogan,  India’s Modi and Ukraine’s Zelensky send
Hanukkah greetings [З Ханукою вітають президент Туреччини Ердоган, Індії  Моді та
України Зеленський]  /  L.  Berman //  The Times of Israel.  –  Jerusalem, 2022.  –  19.12.  –
Режим  доступу  : https  ://  www  .  timesofisrael  .  com  /  turkeys  -  erdogan  -  indias  -  modi  -  and  -  ukraine  -  
send  -  hanukkah  -  greetings  /  .

У відеоблагословенні євреям в Україні та в усьому світі  Президент України
В. Зеленський представив історію Хануки як джерело натхнення для боротьби його
країни  з  російським  вторгненням.  Міністр  закордонних  справ  України  Д.  Кулеба
написав  у  Twitter вітання  з  Ханукою  всім  єврейським громадам,  які  святкують  в
Україні та в усьому світі. В Києві було запалено гігантську менору і під час церемонії
голова Ради Федерації єврейських громад в Україні Майєр Стамблер провів паралелі
між історією Хануки та  війною,  сказавши,  що обидві  є  «війною між темрявою та
світлом».

***

Balmforth, Tom. Zelensky sZelensky set to visit Washington in first overseas trip since
Russian invasion [В. Зеленський  збирається  відвідати  Вашингтон  під  час  першої
закордонної поїздки після російського вторгнення] / Т. Balmforth // The Sydney Morning
Herald.  –  Sydney,  2022.  –  21.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  smh  .  com  .  au  /  world  /  europe  /  zelensky  -  shows  -  up  -  stuttering  -  russian  -  offensive  -  by  -  
visiting  -  city  -  putin  -  desperately  -  wants  -20221221-  p  5  c  7  xh  .  html  .

Очікується, що Президент України Володимир Зеленський відвідає Білий дім і
Капітолій  США,  хоча  проблеми  з  безпекою  можуть  змусити  змінити  плани.
Американські  ЗМІ  першими  повідомили  про  можливу  поїздку,  яка  стане  першим
відомим візитом В. Зеленського за межі України після початку нападу росії на країну.

***

Santora, Marc. Surrender to a drone? Ukraine is urging Russian soldiers to do just
that [Здатися дрону? Україна закликає російських солдатів саме до цього] / М. Santora //
eKathimerini.  –  Athens,  2022.  –  22.12.  –  Режим  доступу  :
https://www.ekathimerini.com/nytimes/1200715/surrender-to-a-drone-ukraine-is-urging-
russian-soldiers-to-do-just-that/.

Командування  Збройних  сил  України  випустило  офіційні  рекомендації  для
російських військових, як здатись в полон за допомогою безпілотника.  Ця новітня
технологія  вже випробувана  на  полі  бою.  У соцмережах генерального штабу ЗСУ
опублікували короткий відеоролик з назвою «Інструкція для військовослужбовців ЗС
РФ, як безпечно здатися  в  полон».  В ньому йде  мова  про те,  що інструкція  була
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спеціально  розроблена,  щоб  росіянин  знав,  як  здатися  в  полон  українському
квадрокоптеру (дрону).

***

Lombardi,  Pietro. Ukraine president warns of Christmas strikes by Moscow
[Президент України попередив про різдвяні удари москви] / P. Lombardi // POLITICO. –
Brussels, 2022. – 24.12. – Режим доступу : https  ://  www  .  politico  .  eu  /  article  /  ukraine  -  president  -  
volodymyr  -  zelenskyy  -  christmas  -  strikes  -  russia  /  .

У традиційному відеозвернення до українців  Президент України Володимир
Зеленський  попередив,  що  москва  може  завдати  нових  ударів  на  Різдво.
В. Зеленський  попередив,  що  росіяни  зневажають  християнські  цінності  й  взагалі
будь-які  цінності  та  засудив  обстріл  Херсона  як  теракт  та  «вбивство  заради
залякування  та  задоволення».  В. Зеленський  надіслав  різке  попередження  росії,
нагадавши громадянам росії, що «терор ніколи не залишається без відповіді».

***

Hairuo,  Cai. Next year to be «crucial»  for Ukraine:  Zelensky [Наступний рік буде
«вирішальним» для України: Зеленський] / C. Hairuo // People’s Daily. – Beijing, 2022. –
29.12. – Режим доступу : http  ://  en  .  people  .  cn  /  n  3/2022/1229/  c  90000-10189744.  html  .

Президент  України  В. Зеленський  у  своєму  традиційному  відеозверненні
заявив, що 2023 р. буде вирішальним для України. В. Зеленський зазначив, що влада
України продовжує готувати сили оборони та безпеки країни до 2023 р., зокрема уряд
активізує зусилля, щоб гарантувати стійкість банківської та фінансової систем країни.
Президент України анонсував участь України у Всесвітньому економічному форумі
2023 р.

ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

Надтока,  Світлана. Резерви  України  перевищили  довоєнний  рівень  /  С.
Надтока  //  Міст.  –  Торонто,  2022.  –  20.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  meest  -  
online  .  com  /  ukraine  /  economy  /  rezervy  -  ukrajiny  -  perevyschyly  -  dovojennyj  -  riven  /  .

Міжнародні резерви України зросли на 2 707,2 млн дол. (на 10,7 %), зокрема
станом на 1 листопада обсяг резервів становив 27 951,4 млн дол. Це більше, ніж на
момент початку російського вторгнення, адже тоді резерви становили 27 422,2 млн
дол.  Резерви  збільшилися  завдяки  стійким  надходженням  міжнародної  допомоги,
меншим  обсягам  чистого  продажу  валюти  НБУ  і  помірним  борговим  виплатам
України в іноземній валюті.

***

Hairuo,  Cai. Ukraine to focus on business support,  exports in 2023  [Україна
зосередиться на підтримці бізнесу та експорті у 2023 році] / C. Hairuo // People’s Daily. –
Beijing,  2022.  –  22.12.  –  Режим  доступу  : http  ://  en  .  people  .  cn  /  n  3/2022/1222/  c  90000-  
10186980.  html  .

Міністерство економіки України заявило, що в 2023 р. прагнутиме збільшити
обсяги програм допомоги бізнесу за рахунок запровадження ефективних механізмів
підтримки  економічної  діяльності.  У  спробі  збільшити  свій  експорт  Україна
домагатиметься продовження тимчасових режимів безмитної торгівлі з Європейським
Союзом,  США  та  Великобританією,  принаймні  на  період,  протягом  якого  вона
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перебувати  у  стані  війни  з  росією.  Крім  того  Україна  активізує  зусилля  щодо
розблокування  чорноморських  портів,  зокрема  південного  порту  Миколаїв  і
розвиватиме інфраструктуру на заході України.

***

Ukraine wants to develop air-to-air combat drones [Україна хоче розробити бойові
безпілотники класу «повітря-повітря»] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 28.12. – Режим
доступу  : https  ://  www  .  dailysabah  .  com  /  business  /  defense  /  ukraine  -  wants  -  to  -  develop  -  air  -  to  -  air  -  
combat  -  drones  .

Міністр  цифрової  трансформації  України  М.  Федоров  назвав  війну  росії  в
Україні першою великою війною епохи Інтернету. Він вважає, що безпілотники та
супутникові  інтернет-системи  такі,  як  Starlink І.  Маска,  вплинули  на  хід  війни.
Україна  закупила близько 1400 безпілотників,  в  основному для розвідки,  і  планує
розробити бойові моделі, які можуть атакувати вибухові безпілотники. За словами М.
Федорова,  Україна  проводить  дослідження  та  розробки  щодо  безпілотників,  які
можуть боротися з іншими безпілотниками та збивати їх.

***

Arhirova,  Hanna. Minister:  Ukraine aims to develop air-to-air combat drones
[Міністр: Україна націлена на розробку бойових безпілотників «повітря-повітря»] /  H.
Arhirova //  The Independent.  –  London,  2022.  –  28.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  independent  .  co  .  uk  /  news  /  ukraine  -  ap  -  russia  -  elon  -  musk  -  minister  -  b  2252298.  html  .

Міністр  цифрової  трансформації  України  Михайло  Федоров  повідомив,  що
Україна  закупила близько 1400 безпілотників,  в  основному для розвідки,  і  планує
розробити  бойові  моделі,  здатні  атакувати  вибухові  безпілотники,  які  росія
використовувала під час свого вторгнення в країну. М. Федоров назвав війну росії в
Україні  першою великою війною в епоху Інтернету.  За  словами міністра,  Україна
закупила  такі  безпілотники,  як  Fly Eye,  який  використовується  для  розвідки,
спостереження на полі бою тощо.

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА

«Buch der Henker»: Ukraine dokumentiert russische Kriegsverbrechen mit Hilfe von
Gesichtserkennung [«Книга  катів»:  Україна  документує  російські  воєнні  злочини  за
допомогою розпізнавання облич] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 21.12. – Режим доступу :
https  ://  www  .  diepresse  .  com  /6229948/  buch  -  der  -  henker  -  ukraine  -  dokumentiert  -  russische  -  
kriegsverbrechen  -  mit  -  hilfe  -  von  -  gesichtserkennung  ?  from  =  rss  .

Міністр  цифрової  трансформації  України  Михайло  Федоров  повідомив,  що
члени, так званої, ІТ-армії України, волонтерської групи комп’ютерників, збирають
«Книгу катів» для каталогізації російських солдатів, які вбивають і ймовірно катують
українців. Офіційні особи в Києві раніше повідомляли, що вони документують дані в
рамках плану переслідування російських лідерів у міжнародному суді. За словами М.
Федорова,  мета каталогізації  російських солдатів-вбивць:  усі  мають зрозуміти,  хто
напав на Україну і вбивав українців.

***

Gáspár, Olivér. Előre trollok, hackerek! – Az interneten is kíméletlenül folyik az orosz-
ukrán háború  [Тролі,  хакери!  –  російсько-українська  війна  теж нещадно  ведеться  в
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Інтернеті]  /  O.  Gáspár //  Nepszava.  –  Budapest,  2022.  –  26.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  nepszava  .  hu  /3179878_  futes  -  tuzifa  -  magyarorszag  -  riport  .

Одним із  найефективніших інструментів  формування контексту війни є  світ
Інтернету та  соціальних мереж.  Угорський фахівець з  онлайн-комунікацій  А.  Кісс
вважає, що у поширенні російської пропаганди допомагають кілька комунікаційних
компаній,  які  працюють як  великі  заводи  інтернет-тролінгу,  зокрема  виробляється
різна хибна інформація, яка відповідає інтересам російської наддержави. В онлайн-
війні  українцям  допомагають  тисячі  хакерів  з  усього  світу.  Одна  з  найбільших
онлайн-організаційних  груп  має  назву  «ІТ-армія  України»,  члени  якої  докладають
великих  зусиль  для  запобігання  поширенню  дезінформації,  адже  часто  це  може
завдати більшої шкоди, ніж будь-яка атака хакерів.

КІБЕРТЕРОРИЗМ

Miller,  Maggie. How Estonia is helping Ukraine take on Russian cyber threats [Як
Естонія  допомагає  Україні  протистояти  російським  кіберзагрозам]  /  M.  Miller //
POLITICO.  –  Brussels,  2022.  –  08.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  politico  .  com  /  news  /2022/12/07/  estonia  -  ukraine  -  cybersecurity  -  russian  -  hackers  -  
00072925.

Репортерка POLITICO з питань кібербезпеки Меггі Міллер вважає, що Україна
здивувала  світ  своєю  здатністю  відбивати  великі  кібератаки  з  боку  росії,  і  одна
маленька країна – Естонія – зіграла величезну роль у допомозі їй у цьому. В інтерв’ю
в  Таллінні  офіційні  особи  Естонії  надали  свіжі  подробиці  про  те,  як  вони
допомагають  працівникам  кібербезпеки  в  Україні  та  координують  роботу  з  більш
потужними  союзниками  в  Європі  та  США  в  глобальних  зусиллях  із  захисту  від
цифрових атак росії на Україну.

ПЛАНИ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ 

Barrabi,  Thomas. Volodymyr Zelensky,  BlackRock CEO Larry Fink agree to help
rebuild Ukraine [Володимир Зеленський: генеральний директор  BlackRock Ларрі Фінк
погодився допомогти відновити Україну] / Т. Barrabi // New York Post. – New York, 2022.
– 28.12. – Режим доступу : https  ://  nypost  .  com  /2022/12/28/  zelensky  -  blackrock  -  ceo  -  larry  -  fink  -  
tout  -  deal  -  to  -  help  -  rebuild  -  ukraine  /  .

Президент України Володимир Зеленський і генеральний директор найбільшої
у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінк домовилися працювати разом над
інвестиціями,  спрямованими  на  відновлення  зруйнованої  війною  країни  після
вторгнення  росії.  Домовленість  відбулася  після  відеозустрічі  В. Зеленського  та  Л.
Фінка.  BlackRock взяла  на  себе  консультативну  роль  щодо  того,  як  Україна  має
поводитися з інвестиціями, пов’язаними з реконструкцією.

РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Espinosa, Javier. Un monasterio sagrado en la primera línea del frente de la guerra en
Ucrania [Свята обитель на передовій війни в Україні] / J. Espinosa // El Mundo. – Madrid,
2022.  –  06.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  elmundo  .  es  /  internacional  /2022/12/06/638  e  2  d  2  efdddff  9  bbf  8  b  459  f  .  html  .

Успенська  Святогірська  лавра  –  православний  монастир  УПЦ московського
патріархату у  місті  Святогірськ  Донецької  області,  який зазнав  руйнувань під  час
обстрілу  російськими  загарбниками.  Наразі  монастир  переживає  проблеми  щодо

49

https://www.elmundo.es/internacional/2022/12/06/638e2d2efdddff9bbf8b459f.html
https://nypost.com/2022/12/28/zelensky-blackrock-ceo-larry-fink-tout-deal-to-help-rebuild-ukraine/
https://nypost.com/2022/12/28/zelensky-blackrock-ceo-larry-fink-tout-deal-to-help-rebuild-ukraine/
https://www.politico.com/news/2022/12/07/estonia-ukraine-cybersecurity-russian-hackers-00072925
https://www.politico.com/news/2022/12/07/estonia-ukraine-cybersecurity-russian-hackers-00072925
https://nepszava.hu/3179878_futes-tuzifa-magyarorszag-riport


Інформаційно-бібліографічний бюлетень
«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–31 грудня 2022 р.

лояльності московському патріархату під час рейдів СБУ, повязаних з виявленням
засобів підтримки загарбницьких планів росії.

***

Smith,  Peter. Scrutiny of Ukraine church draws praise,  fear of overreach [Пильний
огляд  УПЦ викликає  похвалу і  страх переборщити]  /  Р.  Smith //  The Independent.  –
London, 2022. – 08.12. –  Режим доступу : https  ://  www  .  independent  .  co  .  uk  /  news  /  ap  -  ukraine  -  
moscow  -  orthodox  -  church  -  patriarch  -  kirill  -  b  2241183.  html  .

Після  обшуків  УПЦ  мп  Служба  безпеки  України  опублікувала  фотографії
знайдених доказів, включаючи рублі, російські паспорти та листівки з посланнями від
московського патріарха. Прихильники та противники церкви сперечаються про те, чи
шкідливі  ці  предмети,  чи  посилюють  підозри  в  тому,  що  церква  є  розсадником
проросійської пропаганди та збору розвідданих.

***

Dettmer,  Jamie. Ukraine hunts collaborators in its divided church [Україна
виловлює колаборантів у своїй розділеній церкві] /  J.  Dettmer //  POLITICO. – Brussels,
2022. – 09.12. – Режим доступу : https  ://  www  .  politico  .  eu  /  article  /  ukraine  -  hunts  -  collaborators  -  
ukrainian  -  orthodox  -  church  -  moscow  -  patriarchate  -  mykola  -  yevtushenko  /  .

У міру того як з’являється все більше доказів про зрадників серед українського
духовенства у громадськості зростає вимога заборони пов’язаної з росією Української
православної  церкви  московського  патріархату  (УПЦ  мп).  Начальник  Головного
управління  Національної  поліції  в  Київській  області  Андрій  Нєбитов  описує,  як
священик  УПЦ  мп  Микола  Євтушенко  співпрацював  з  росіянами,  пропонуючи
благословення  та  закликаючи  своїх  парафіян  вітати  війська  загарбників.
Священнослужителя звинувачують не лише в підтримці рсійського вторгнення, а й у
видачі ворогу місцевих жителів, які чинили опір окупантам у Бучі. Наразі понад 30
священиків УПЦ мп знаходяться під слідством, а спецслужби провели серію рейдів у
монастирях  і  церквах  по  всій  країні,  щоб  викорінити  проросійських
священнослужителів-пропагандистів.

***

d’Istria,  Thomas. En Ukraine,  l’Eglise orthodoxe traquée par les services de sécurité
[В Україні православну церкву переслідують спецслужби] /  T.  d’Istria //  Le Monde. –
Paris,  2022.  –  16.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  lemonde  .  fr  /  international  /  article  /2022/12/16/  en  -  ukraine  -  l  -  eglise  -  orthodoxe  -  
traquee  -  par  -  les  -  services  -  de  -  securite  _6154705_3210.  html  .

У своєму репортажі з Києва французький журналіст Томас д’Істрія стверджує,
що  посилюється  тиск  з  боку  влади  на  московську  православну  церкву,  яку
підозрюють  у  сприянні  російському  впливу.  Журналіст  провів  розмову  з
архімандритом  Полікарпом  Линенко  з  Києво-Печерської  лаври  УПЦ  мп,  який
представляє себе патріотом, але щодо тих, хто співчуває ворогові і чия кількість, за
його словами, є пропорційною решті України, архімандрит вважає, щоб їх повинна
судити українська влада, у кожному окремому випадку, а не церкву загалом.
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РОБОТА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Троценко,  Людмила. СБУ  викрила  псевдоміністерку  освіти  окупантів  /  Л.
Троценко  //  Міст.  –  Торонто,  2022.  –  23.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  meest  -  
online  .  com  /  ukraine  /  crime  /  sbu  -  vykryla  -  psevdoministerku  -  osvity  -  okupantiv  /  .

Слідчі  СБУ  завершили  досудове  розслідування  щодо  керівниці  створеного
окупантами  «міністерства  освіти  Запорізької  області».  Обвинувальний  акт  уже
скерували  до  суду.  Перебуваючи  на  «посаді»,  Олена  Шапурова  переформатувала
освітню  систему  регіону  під  потреби  країни-агресорки.  Вдалося  встановити,  що
зловмисниця підписувала розпорядження, якими передавала на баланс Міністерства
внутрішніх справ рф приміщення українських навчальних закладів. Серед них були і
загальноосвітні  школи,  і  коледжі.  Надалі  ворог  використав  їх  для  базування
особового складу, військової техніки, озброєння й окупаційних військ.

РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ РОСІЇ

Morcillo,  Cruz. El equipo policial que investigará  crímenes de guerra ya está  en
Ucrania [Команда  поліції,  яка  розслідуватиме  воєнні  злочини,  вже  в  Україні]  /  C.
Morcillo //  ABC.  –  Madrid,  2022.  –  02.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  abc  .  es  /  espana  /  equipo  -  policial  -  investigara  -  crimenes  -  guerra  -  ucrania  -  
20221202202000-  nt  .  html  .

В  Україні  скоро  розпочнуть  роботу  11  підрозділів  Національної  поліції  та
Цивільної  гвардії  Іспанії  під керівництвом головного інспектора та  командира,  які
розслідуватимуть  факти  вчинення  воєнних  злочинів  та  злочинів  проти  людяності.
Місія  триватиме  близько  трьох  тижнів.  Команда,  яка  складається  з  агентів
Національної  поліції  та  криміналістики  (Цивільної  гвардії),  а  також  фахівців  із
знешкодження  вибухівок  з  обох  корпусів,  працюватиме  разом  з  українськими
слідчими та прокурорами над збором доказів, які можуть бути включені до судових
процесів,  відкритих в  Україні,  і  які  слугуватимуть ідентифікації  постраждалих від
можливих дій росії, що суперечать міжнародному праву.

***

Deutsch, Anthony. Expertos legales ayudan a Ucrania a investigar la violencia sexual
en Jersón [Юристи допомагають Україні розслідувати сексуальне насильство в Херсоні]
/  A.  Deutsch //  El Mundo.  –  Madrid,  2022.  –  11.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  elmundo  .  es  /  internacional  /2022/12/11/63962  cf  0  e  4  d  4  d  878788  b  45  a  1.  html  .

Міжнародна  команда  юридичних  радників  працювала  з  місцевими
прокурорами в українському місті Херсон для збору доказів ймовірних сексуальних
злочинів,  скоєних  російськими  військами.  Їхня  робота  є  частиною  ширших
міжнародних  зусиль,  спрямованих  на  підтримку  української  влади  у  спробі
притягнути росіян до відповідальності за злочини, які вони вчинили під час війни.
Звинувачення  у  зґвалтуваннях  та  інших  насильствах  з’явилися  незабаром  після
російського вторгнення 24 лютого.  москва,  яка заявляє,  що проводить «спеціальну
військову  операцію»  в  Україні,  заперечує  вчинення  воєнних  злочинів,  напади  на
мирних жителів і сексуальне насильство.

***
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Rojas, Alberto. Cámaras de tortura rusas para niños en Jersón [російські катівні для
дітей  у  Херсоні]  /  A.  Rojas //  El Mundo.  –  Madrid,  2022.  –  19.12.  –  Режим доступу  :
https  ://  www  .  elmundo  .  es  /  internacional  /2022/12/18/639  f  2  ec  521  efa  075798  b  458  d  .  html  .

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Д. Лубінець під час
брифінгу повідомив, що в деокупованому Херсоні в одному з виявлених приміщень
для тортур знайшли окрему кімнату, де утримувалися неповнолітні. За його словами,
дітей у катівнях не годували, а воду давали один раз на день. Крім того, окупанти
казали дітям, що батьки відмовилися від них.

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Robles, Jose María. Serhii Plokhy: «La posibilidad de un accidente nuclear grave por
la guerra de Ucrania es muy real» [Сергій Плохій: «Можливість серйозної ядерної аварії
через українську війну цілком реальна»] /  J.  M.  Robles //  El Mundo. –  Madrid, 2022. –
01.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  elmundo  .  es  /  papel  /  historias  /2022/11/30/6385  dd  3  cfdddff  82958  b  45  c  6.  html  .

В інтерв’ю виданню український та американський історик, професор кафедри
української  історії  в  Гарвардському  університеті,  де  він  також  займає  посаду
директора  Гарвардського  українського  наукового  інституту,  відомий  як  автор
довідника з історії України «Брама Європи» Сергій Плохій розповів про можливість
серйозної ядерної загрози через російсько-українську війну. 

***

Rebón, Marta. Serhiy Zhadan, el infierno de Ucrania en la rabia de tres generaciones
[Сергій Жадан про українське пекло в люті трьох поколінь] /  M. Rebón //  El Mundo. –
Madrid,  2022.  –  07.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  www  .  elmundo  .  es  /  la  -  
lectura  /2022/12/07/638  a  2  d  94  e  4  d  4  d  88  b  488  b  4580.  html  .

Український  письменник  і  музикант  Сергій  Жадан  у  романі  «Інтернат»
зображує страх і невпевненість щодо майбутнього. У романі є герої різних поколінь.
Вони живуть в  часи війни і  кожен проявляє  себе по-різному.  Історія  відбувається
протягом трьох днів війни на сході країни взимку 2015 р. С. Жадан не вказує назви
населених  пунктів,  але  події  дуже  подібні  до  виходу  українських  військових  з
Дебальцевого та переходу міста під контроль сепаратистів.

***

It’s Going to Be a Grim Winter for Ukraine [Це буде сувора зима для України] //
Time.  –  New York,  2022.  –  12.12.  –  Режим доступу :  https://time.com/6240354/ukraines-
grim-outlook-this-winter/.

У грудні  в  Україні,  де  температура  в  деяких містах  вже  опускається  до 20
градусів за Фаренгейтом, у кожний конкретний момент від двох до десяти мільйонів
українців не мають електрики, опалення та води, бо росія систематично завдає ударів
ракетами та безпілотниками по інфраструктурних мережах України. Хоча українські
енергетики  героїчно  усувають  пошкодження  якнайшвидше,  за  відсутності  сотень
мільйонів  доларів  і  термінових  пожертв  на  обладнання,  багато  українців  можуть
залишитися без тепла і світла в найближчі кілька місяців.

***
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Ribeiro, Ana Isabel. Na Ucrânia, há cães terapeutas que ajudam crianças a enfrentar
os traumas da guerra [В Україні є собаки-терапевти, які допомагають дітям пережити
травму  війни]  /  A.  I.  Ribeiro //  Público.  –  Lisboa,  2022.  –  13.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  publico  .  pt  /2022/12/13/  p  3/  noticia  /  ucrania  -  ha  -  caes  -  terapeutas  -  ajudam  -  criancas  -  
enfrentar  -  traumas  -  guerra  -2031129  .

Десять місяців тому росія вторглася в Україну і слід руйнування очевидний: є
розбомблені та знеструмлені міста, зруйнована інфраструктура, мільйони біженців та
багато  смертей.  Але  є  й  те,  чого  одразу  не  побачиш:  діти,  травмовані  війною,  і
психологи,  які  намагаються  їм  допомогти,  у  цьому  випадку  за  допомогою собак-
терапевтів.  Восьмирічний  американський  пітбультер’єр  Байс  прибув  до  Центру
психологічної реабілітації в Боярці, на південному сході від Києва, для виконання цих
обов’язків.  Кожне  заняття  триває  30  хвилин,  і  місія  цієї  собаки  проста:  бути
терплячим, дозволити себе обійняти і не гавкати. На нього чекали 16 дітей віком від 2
до  18  років,  які  після  бомбардувань  лякаються  від  найменшого  шуму,  включно  з
закриттям  дверей  або  звуком  літака.  Байс  дозволяє  себе  обіймати,  подає  лапу,
перевертається і навіть показує, що може стояти лише на передніх лапах. Це вже не
перший  випадок,  коли  в  Україні  собаки-терапевти  допомагають  дітям  подолати
травму війни. У квітні на Запоріжжі таку ж роботу проводив спанієль Євсей. Крім
того,  що  собаки  є  терапевтами,  вони  також  є  «солдатами  армії»,  допомагаючи
виявляти вибухівки, як у випадку з відомим псом Патроном.

***

Amado,  Carolina. Defensor de Mariupol recupera nos EUA após cirurgia paga por
clube de futebol [Захисник Маріуполя відновлюється в США після операції, яку оплатив
футбольний  клуб]  /  C.  Amado //  Público.  –  Lisboa,  2022.  –  14.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  publico  .  pt  /2022/12/14/  mundo  /  noticia  /  defensor  -  mariupol  -  recupera  -  eua  -  apos  -  
cirurgia  -  paga  -  clube  -  futebol  -2031508  .

Двічі  портрет  українського  військового  Михайла  Діанова  облетів  весь  світ:
спочатку з окопів «Азовсталі» у Маріуполі, з рукою привязаною до грудей, а іншою
рукою він показував «V» на знак перемоги. Через кілька місяців, коли його звільнили
під  час  обміну  полоненими  між  Києвом  і  москвою,  він  виглядав  невпізнанним,
помітно  ослабленим.  Історія  М.  Діанова  дійшла  до  третьої  глави  і,  здається  має
щасливий кінець.  42-х річний український військовий,  поранений під  час оборони
окупованого  росією  портового  міста  Маріуполь,  приїхав  до  США,  де  буде
відновлюватися  після  операції  на  плечі.  М.  Діанов  вже  переніс  операцію  в
американському  штаті  Міссурі.  Крім  поїздки  до  США,  один  з  найпопулярніших
футбольних  клубів  України  донецький  «Шахтар»  оплатив  саму  операцію  та  інші
медичні витрати бійця «Азовсталі».

***

Grynszpan,  Emmanuel. Guerre en Ukraine:  à  Kherson,  les vieux convertis en
sympathisants par Moscou [Війна в Україні: у Херсоні старих людей перетворили на тих,
хто співчуває москві] / E. Grynszpan // Le Monde. – Paris, 2022. – 17.12. – Режим доступу :
https  ://  www  .  lemonde  .  fr  /  international  /  article  /2022/12/17/  guerre  -  en  -  ukraine  -  a  -  kherson  -  
pourquoi  -  les  -  russes  -  nous  -  ont  -  abandonnes  _6154824_3210.  html  .

Спеціальний кореспондент Le Monde Емманюель Гріншпан у своєму репортажі
зі  звільненого від окупантів Херсону описує як,  завдяки пропаганді,  заснованій на
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ностальгії  за  СРСР  і  виплаті  щедрих  пенсій,  російська  окупаційна  влада  змогла
знайти  підтримку  серед  знедолених  верств  суспільства,  перш  за  все,  пенсіонерів.
Люди похилого віку скаржились, що коли були росіяни, то їм нічого не бракувало і
вони не боялися ходити вулицею, а тепер вони «намагаються вижити». Через місяць
після  того,  як  російські  війська  втекли  з  Херсона,  а  разом  з  ними  кілька  тисяч
колаборантів, озлобленість до «проросійських симпатиків» залишається сильною.

***

Mandraud,  Isabelle. Serhiy Jadan face à  la «haine»  russe [Сергій  Жадан  перед
обличчям російської «ненависті»]  /  I.  Mandraud //  Le Monde. –  Paris,  2022. – 18.12. –
Режим  доступу  : https  ://  www  .  lemonde  .  fr  /  livres  /  article  /2022/12/18/  serhiy  -  jadan  -  face  -  a  -  la  -  
haine  -  russe  _6154919_3260.  html  .

Французька журналістка Ізабель Мандро переказує свої враження від зустрічі з
Сергієм Жаданом – відомим українським письменником, поетом і співаком. С. Жадан
з початку російського вторгнення збирає пожертви, а нещодавно він був у Парижі з
концертом і для презентації свого роману «Інтернат», що оповідає про життя вчителя
в умовах війни на Донбасі.

***

Ucrânia prepara-se para celebrar Natal com árvores mais pequenas e (muito)  menos
luzes [Україна готується святкувати Різдво з меншими ялинками та (набагато) меншою
кількістю  вогнів]  //  Público.  –  Lisboa,  2022.  –  18.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  publico  .  pt  /2022/12/18/  fotogaleria  /  natal  -409445  .

Різдво прийде в той час,  коли мільйони мешканців Київщини, де вже випав
сніг,  щодня страждають від відключень світла,  збоїв в опаленні та водопостачанні
через  російські  ракетні  атаки.  План  святкування  Нового  року  був  визначений  у
листопаді:  незважаючи на війну, що вирує, Київ хотів встановити по всьому місту
ялинки без або з дуже малою кількістю вогнів. Наразі ж вогнів стало менше, ялинки
менші,  а  концертів  і  різдвяних  ярмарків  не  буде  взагалі.  Але  мер  Києва  Віталій
Кличко  ще  в  листопаді  заявив,  що  Різдво  та  Новий  рік  ніхто  скасовувати  не
збирається.

***

Sainz Borgo,  Karina. La literatura ucraniana,  lo único hermoso que dejó  al
descubierto el dolor [Українська література, єдине прекрасне, що оголює біль] / K. Sainz
Borgo //  ABC.  –  Madrid,  2022.  –  19.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  abc  .  es  /  cultura  /  literatura  -  ucraniana  -  unico  -  hermoso  -  dejo  -  descubierto  -  dolor  -  
20221218092952-  nt  .  html  .

Автор пише, що російське вторгнення в Україну принесло лише руйнування,
смерть і страждання, але навіть під уламками можна знайти красу. За його словами,
цей «жахливий епізод» наблизив українську літературу до західного світу, який після
вторгнення росії в Україні почав слухати голоси сучасної української літератури. На
думку  автора,  серез  найвідоміших  українських  письменників  виділяються  голоси
Вікторії Белім, Андрія Куркова, Юрія Андруховича та Сергія Жадана.

***
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Rojas,  Alberto. Ucrania se desconecta de la Navidad rusa [Україна відмежовується
від російського Різдва] / A. Rojas // El Mundo. – Madrid, 2022. – 22.12. – Режим доступу :
https  ://  www  .  elmundo  .  es  /  internacional  /2022/12/22/63  a  49855  fdddff  9  c  508  b  4594.  html  .

російське вторгнення в Україну назавжди змінить Україну, навіть у тому, як її
жителі  святкують  Різдво.  Хоча  День  Святого  Миколая,  день  роздачі  українцями
подарунків, залишився 19 грудня, вторгнення росії змусило значну частину населення
відмовитися від святкування Різдва за православним календарем 7 січня і перенести
святкування на 25 грудня. Це пов’язано, зокрема з повномасштабним вторгненням
росії  і  консолідацією суспільства,  адже посилився вектор українськості та єднання
навколо українських традицій. Крім того, ідея перенесення Різдва на ту дату, коли не
святкують росіяни, також вплинула на суспільну думку українців.

***

Colás,  Xavier. Stepan,  el gatito estrella de Ucrania vuelve a casa [Степан,
український зірковий котик, який повернувся додому] / X. Colás // El Mundo. – Madrid,
2022.  –  23.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  elmundo  .  es  /  internacional  /2022/12/23/63  a  48  f  4  c  21  efa  0  d  3758  b  45  c  4.  html  .

Небагато котів можуть похвалитися тим, що про них є запис у Вікіпедії. Але
одним з таких зіркових котів є Степан з Харкова, який є головним героєм відео та
мемів і який має 1,3 мільйони підписників в Instagram. Його популярність почалася у
2021 р.,  коли співачка Брітні Спірс поділилася знімками цього втомленого життям
кота. Пост отримав понад 1,1 мільйонів лайків і майже 9 тис. коментарів. Степан був
на  гребені  хвилі,  а  італійська  модна  фірма  Valentino використала  його  образ  для
реклами однієї з її сумок вартістю понад 2500 євро. Але мед слави зіпсувався через
вторгнення  росії  в  Україну.  24  лютого  Степан  і  його  власниця  прокинулися  від
вибухів,  адже бомбили мікрорайон Салтівка  у Харкові,  де  вони проживали.  Після
двох  ночей  у  підвалі  власниця  Степана  вирішила,  що  їм  потрібно  їхати  і  вони
відправилися до польського кордону, де отримали допомогу від Всесвітньої асоціації
впливових людей Монако, яка знайшла їм місце у Франції. Там Степан став першим
українським котом зі статусом біженця, який крім того збирав кошти на допомогу
своїй  країні  у  стані  війни.  18  грудня  Степан  повідомив  у  своєму акаунті,  що він
повернувся до Харкова. 

***

En Ucrania,  las luces navideñas desafían la oscuridad del conflicto y los chicos piden
por la paz [В  Україні  різдвяні  вогні  кидають  виклик  темряві  конфлікту,  а  діти
закликають  до  миру]  //  La Nación.  –  Buenos Aires,  2022.  –  25.12.  –  Режим доступу  :
https  ://  www  .  lanacion  .  com  .  ar  /  el  -  mundo  /  en  -  ucrania  -  las  -  luces  -  navidenas  -  desafian  -  la  -  oscuridad  -  
del  -  conflicto  -  y  -  los  -  chicos  -  piden  -  por  -  la  -  paz  -  nid  25122022/  .

У своїх різдвяних прикрасах деякі українські міста звернулися до креативності
та знайшли способи відсвяткувати, не витрачаючи дорогоцінної електроенергії та не
розчаровуючи дітей щоразу, коли новий напад росії залишатиме вулиці без світла. На
Софійській  площі  в  Києві  влада  встановила  ялинку Нескореності,  яку прикрасили
голубами з пап’є-маше та нитками синьо-жовтих вогників на дизельному генераторі.
Новорічна  ялинка  в  місті  Івано-Франківськ  є  металевим  каркасом,  прикрашеним
ангелами,  патріотичними гаслами та  гербами міст,  відвойованих  у  росіян  ЗСУ.  У
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Кропивницькому  в  центральній  Україні  встановили  12  ялинок  на  знак  підтримки
містам,  які  найбільше  постраждали  від  війни,  зокрема  Маріуполю,  який  був
обложений і практично зруйнований, Бучі, що в передмісті Києва, де росіяни скоїли
численні воєнні злочини.

***

D’Istria, Thomas. A Kiev, un centre à l’écoute des soldats traumatisés: «Dans tous les
cas,  la guerre suivra ces gens toutes leurs vies»  [У  Київському  центрі  вислуховують
травмованих  бійців:  «У  будь-якому  разі  війна  буде  супроводжувати  цих  людей  усе
життя»]  /  T.  d’Istria //  Le Monde.  –  Paris,  2022.  –  29.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  lemonde  .  fr  /  international  /  article  /2022/12/29/  a  -  kiev  -  un  -  centre  -  a  -  l  -  ecoute  -  des  -  
soldats  -  traumatises  _6155942_3210.  html  .

У  своєму  репортажі  з  Києва  французький  журналіст  Томас  д’Істрія  описує
вплив  фізичних  і  психологічних  травм  на  українській  бійців,  що  проходять  курс
реабілітації  в  оздоровчому  центрі  «Лісова  поляна»,  що  розташувався  посеред
соснового лісу на Київщині. Журналіст розповів, що солдати страждають від тривоги,
депресії та струсу мозку через контузії від артобстріл російської артилерії.

ЯДЕРНИЙ ТЕРОР РОСІЇ

Invasion of Ukraine revives nuclear warfare nightmare [Вторгнення  в  Україну
відроджує  кошмар  ядерної  війни]  //  The News.  –  Islamabad,  2022.  –  06.12.  –  Режим
доступу  : https  ://  www  .  thenews  .  com  .  pk  /  latest  /1017297-  invasion  -  of  -  ukraine  -  revives  -  nuclear  -  
warfare  -  nightmare  .

Після  вторгнення  в  Україну  на  російських  каналах  неодноразово
обговорювалися ядерні удари по західних містах таких, як Париж чи Нью-Йорк. У
зв’язку  з  тим,  що  росія  зазнала  невдач  на  фронті  в  Україні,  військова  безвихідь
викликала  побоювання,  що  росія  може  вдатися  до  свого  ядерного  арсеналу  для
досягнення  військового  прориву.  Колишній  російський  дипломат  на  умовах
анонімності попередив, що якщо президент путін відчує загрозу існуванню росії, «він
натисне ядерну кнопку».

***

Tandon,  Shaun. Growing climate,  nuclear risks spark doomsday fears [Погіршення
клімату та ядерні ризики викликають страхи кінця світу] /  S.  Tandon //  The Times of
Israel. – Jerusalem, 2022. – 28.12. – Режим доступу : https  ://  www  .  timesofisrael  .  com  /  growing  -  
climate  -  nuclear  -  risks  -  spark  -  doomsday  -  fears  /  .

В  статті  для  видання  кореспондент  AFP Шон  Тандон  пише,  що  мало  хто
очікував, що в 2022 р. президент США буде говорити про ризик настання кінця світу
після погроз росії застосувати ядерну зброю під час вторгнення в Україну. Шведська
організація «Global Challenges Foundation» попередила в щорічному звіті, що загроза
застосування ядерної зброї була найбільшою з 1945 р., коли США знищили Хіросіму і
Нагасакі.  Автор  вважає,  що  хоча  будь-який  російський  ядерний  удар,  ймовірно,
включатиме стрілецьку «тактичну» зброю, експерти побоюються швидкої ескалації,
якщо Сполучені Штати дадуть відповідь. За словами автора, одним із найвидатніших
сучасних критиків песимізму є професор Гарвардського Університету С. Пінкер, який
зазначив після вторгнення росії в Україну, що путін повернув міждержавну війну, але
невдале вторгнення також може посилити позитивні тенденції.
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УКРАЇНА У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ 
БЛАГОДІЙНА, ГУМАНІТАРНА ТА МЕДИЧНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ 

Visuomenė  kviečiama aukoti miegmaišius Ukrainai:  negalime likti abejingi
[Громадськість  запрошують  дарувати  спальні  мішки  Україні:  ми  не  можемо
залишатися байдужими] //  Lietuvos rytas.  –  Vilniaus,  2022. – 06.12. –  Режим доступу :
https  ://  www  .  lrytas  .  lt  /  lietuvosdiena  /  aktualijos  /2022/12/06/  news  /  visuomene  -  kvieciama  -  aukoti  -  
miegmaisius  -  ukrainai  -  negalime  -  likti  -  abejingi  -25403480  .

Товариство Червоного Хреста України звернулося до Червоного Хреста Литви
з  проханням  про  надання  75  тис.  одиниць  спальних  мішків,  яких  зараз  гостро
потребує населення України.  Литовський Червоний Хрест оголосив акцію зі  збору
спальних мішків і запросив людей приносити чисті вживані або нові спальні мішки.
Очільниця  Червоного  Хреста  Литви  К.  Мейде  закликала  литовців  перед  Різдвом
зробити дуже значущу роботу, долучившись до цієї ініціативи. Президент Литви Ґ.
Науседа також закликав кожного жителя Литви допомогти українцям у боротьбі  з
холодом.

***

Jiménez, Toni. Una Navidad lejos del horror y el frío de la guerra de Ucrania: «Este
año somos uno más» [Різдво далеко від жаху і холоду війни в Україні: «Цього року нас на
одного  більше»]  /  T.  Jiménez //  ABC.  –  Madrid,  2022.  –  08.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  abc  .  es  /  espana  /  comunidad  -  valenciana  /  navidad  -  lejos  -  horror  -  frio  -  guerra  -  ucrania  -  
20221208130354-  nt  .  html  .

Українські  діти  від  6  до  12  років  прибули  до  Валенсії  після  триденної
автобусної  поїздки,  яку  координував  фонд  Juntos Por la Vida,  з  різних  міст
Іванківського,  Чорнобильського  та  Харківського  регіонів.  Багато  з  них не  можуть
ходити  до  школи  в  Україні  та  страждають  від  нестачі  електроенергії  з  початку
російського  вторгнення  десять  місяців  тому.  Протягом  півтора  місяців  діти
проживатимуть у Валенсійській громаді, відвідуючи заняття, та насолоджуватимуться
різдвяними святами.

***

Старицький, Ізидор. Чиказькі медики допомагають Україні /  І.  Старицький //
Українське  Слово.  –  Чикаго,  2022.  –  08.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  ukrslovo  .  net  /  ukrainian  -  community  /  ukrainian  -  chicago  /114269.  html  .

У американському місті Чикаго відбувся благодійний аукціон, організований
Українською медичною асоціацією Північної  Америки,  під  час  якого  продали  дві
картини, передані з Львівщини. Метою заходу був збір коштів для допомоги лікарням
України.

***

La UJI recoge tabletas para los niños de Ucrania que no pueden acudir al colegio
[Університет Жауме  I збирає планшети для дітей в Україні, які не можуть ходити до
школи]  //  El Mundo.  –  Madrid,  2022.  –  09.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  elmundo  .  es  /  comunidad  -  valenciana  /  castellon  /2022/12/09/6393799121  efa  0  b  91  f  8  b  45  
97.  html  .
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Фонд «Справедливість» та  валенсійська  громадська  організація  Juntos por la
Vida просувають проєкт «Освіта в Україні», за допомогою якого вони хочуть зібрати
500 планшетів у трьох провінціях Валенсії, щоб українські діти могли продовжувати
навчатися  на  дому.  Ці  планшети з  доступом до Інтернету та  зарядним пристроєм
будуть  відправлені  в  міста  України,  де  школи  були  змушені  закритися  внаслідок
вторгнення  росії.  Фонд  Vinatea y Avacu приєднався  до  ініціативи  і  співпрацює  з
чотирма державними університетами Валенсії, зокрема з Університетом Жауме I.

***

Szilágyi-Nagy, Ildikó. Kárpátaljai Művészek Kárpátaljáért [Закарпатські митці для
Закарпаття]  /  I.  Szilágyi-Nagy //  Magyar Nemzet.  –  Budapest,  2022.  –  09.12.  –  Режим
доступу : https  ://  magyarnemzet  .  hu  /  kultura  /2022/12/  karpataljai  -  muveszek  -  karpataljaert  .

Закарпатські  митці  виступлять  на  благодійному  заході  організованому
місцевим Національним гуртком в угорському місті Вац. Мета благодійного вечора –
збір допомоги закарпатцям, які опинилися в скрутному становищі через російсько-
українську  війну.  На  заході  виступлять,  зокрема  ансамбль  народної  музики
«Салонна», акторки Неллі Сюч та Вікторія Тарпаї, Котіца Варга (ансамбль «Кредо»).
Вечір відбудеться під патронатом єпископа церковного округу Вац Жолта Мартона. У
виступі  візьме  участь  голова  Товариства  угорської  культури  Закарпаття  Василь
Брензович.

***

Cumhurbaşkanı  Erdoğan’dan barış  diplomasisi!  Putin ve Zelenski ile kritik temas
[Дипломатія  миру  від  президента  Р.  Т.  Ердогана!  Критичний  контакт  з  путіним  і
В. Зеленським]  //  Star.  –  Istanbul,  2022.  –  11.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  star  .  com  .  tr  /  politika  /  cumhurbaskani  -  erdogan  -  ukrayna  -  cumhurbaskani  -  zelenskiy  -  
ile  -  gorustu  -  haber  -1754219/  .

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган провів телефонну розмову з Президентом
України В. Зеленським. Під час розмови йшлося про хід російсько-української війни.
Р.  Т.  Ердоган наголосив,  що продовжує докладати зусиль для задоволення потреб
українського народу в гуманітарній допомозі у важкі зимові місяці. Йшлося також і
про зерновий коридор, який потрібно розширити, включивши в нього різні продукти
харчування та інші товари.

***

Il  Papa: un Natale più sobrio,  risparmiamo per aiutare l'Ucraina che soffre [Папа
Франциск:  «Відсвяткуймо  цьогорічне  Різдво  скромніше,  з  українцями  в  серці»]  //
Avvenire.  –  Milano,  2022.  –  12.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  avvenire  .  it  /  papa  /  pagine  /  udienza  -  papa  -  francesco  -14-12-2022  .

Папа  Франциск  завершив  щотижневу  загальну  аудієнцію  закликом  бути
витривалими  в  молитві  за  український  народ  і  чинити  конкретні  справи  для
солідарності.  Папа Римський закликав святкувати Різдво скромно,  а заощаджене –
передати Україні.  Він також попросив скоротити витрати на подарунки,  натомість
відправити пожертвування на допомогу українцям, а вітаючи поляків, подякував їм за
ініціативи на підтримку українських сімей.

***
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Ankara continues aid for Kyiv ahead of winter,  efforts for grain deal [Анкара
продовжує  допомагати  Києву  напередодні  зими  і  докладає  зусиль  для  розширення
зернової  угоди]  //  Daily Sabah.  –  Istanbul,  2022.  –  12.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  dailysabah  .  com  /  politics  /  diplomacy  /  ankara  -  continues  -  aid  -  for  -  kyiv  -  ahead  -  of  -  
winter  -  efforts  -  for  -  grain  -  deal  .

Президент  Туреччини  Р.  Т.  Ердоган  у  телефонній  розмові  з  Президентом
України  В.  Зеленським  заявив,  що  Туреччина  продовжує  спрямовувати  допомогу
Україні.  В. Зеленський  подякував  Р.  Т.  Ердогану  за  те,  що  він  дав  притулок
українським дітям і надав сотні генераторів для міст на тлі відключень електроенергії
через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

***

España donará  a Ucrania 163  equipos de alta tensión para su red eléctrica [Іспанія
передасть Україні 163 високовольтних пристроїв для її електромережі] //  El Mundo. –
Madrid,  2022.  –  12.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  elmundo  .  es  /  espana  /2022/12/12/63977  bd  0  fdddff  83948  b  45  da  .  html  .

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес на пресконференції
в Брюсселі після зустрічі з міністрами закордонних справ «Групи двадцяти» в рамках
Ради  ЄС  оголосив,  що  Іспанія  передасть  163  високовольтних  пристроїв  для
електричних підстанцій в Україні,  електричні мережі якої  сильно постраждали від
чергової  хвилі  російських  бомбардувань  цього  типу  інфраструктури.  Іспанський
міністр підтвердив, що відправка електричних підстанцій є «наразі чимось абсолютно
невідкладним для України», оскільки, за його словами, зараз десять мільйонів людей
позбавлені електроенергії. 

***

Portugal vai ajudar Ucrânia com geradores,  aquecedores e lâmpadas [Португалія
допоможе  Україні  генераторами,  обігрівачами  та  лампами]  //  Correio da Manhã.  –
Lisboa, 2022. – 13.12. – Режим доступу : https  ://  www  .  cmjornal  .  pt  /  mais  -  cm  /  especiais  /  guerra  -  
na  -  ucrania  /  detalhe  /  portugal  -  vai  -  ajudar  -  ucrania  -  com  -  geradores  -  aquecedores  -  e  -  lampadas  ?  
ref  =  Pesquisa  _  Destaques  .

Міністр  закордонних справ  Португалії  Жуан  Гомес  Кравіньйо  запевнив,  що
Португалія  надішле  Україні  генератори,  обігрівачі  та  світлодіодні  лампи,  щоб
зробити внесок у новий механізм координації допомоги країні, яка зазнає нападів з
боку  росії.  Конференція  «Солідарність  з  Україною»,  організована  в  Парижі
президентом Франції Емманюелем Макроном, в якій взяв участь і Ж. Г. Кравіньйо,
ініціювала  паризький  механізм  для  посилення  координації  міжнародної  допомоги
Україні з метою ефективнішого розподілу допомоги, наданої цій країні.

***

Pina, Marina. De los grupos electrógenos a los transformadores,  España se vuelca en
solventar los cortes de luz de Ucrania [Від генераторних установок до трансформаторів,
Іспанія вирішує проблеми з електроенергією в Україні] / M. Pina // El Mundo. – Madrid,
2022.  –  13.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  elmundo  .  es  /  espana  /2022/12/13/6398542  a  21  efa  096258  b  4586.  html  .

Іспанія вирішила спробувати вирішити проблеми з електроенергією в Україні.
Міністерство оборони Іспанії першим відгукнулося на заклик України про допомогу,
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відправивши 19 жовтня вісім генераторних установок, наданих Повітряно-космічною
армією.  Тепер,  майже  через  два  місяці,  міністерка  оборони  Маргарита  Роблес
відвідала  потужності  компанії  Finanzauto в  Арганда-дель-Рей,  де  готуються  ще 25
генераторних  установок  для  термінового  відправлення  в  Україну.  До  Різдва  вони
повинні дістатися Одеси.

***

Perry, Nick. Zelenskyy asks New Zealand to focus on war’s ecological toll [Зеленський
просить Нову Зеландію зосередитись на екологічних наслідках війни] /  N.  Perry //  The
Toronto Star.  –  Toronto,  2022.  –  13.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  thestar  .  com  /  news  /  world  /  australia  /2022/12/13/  zelenskyy  -  asks  -  new  -  zealand  -  to  -  
focus  -  on  -  wars  -  ecological  -  toll  .  html  .

Президент  України  В. Зеленський  закликав  Нову  Зеландію  взяти  на  себе
провідну  роль  у  зосередженні  уваги  на  руйнуванні  навколишнього  середовища
внаслідок вторгнення росії. В. Зеленський став лише другим іноземним лідером, який
виступив  перед  парламентом Нової  Зеландії.  Президент  України  подякував  Новій
Зеландії за внесок у підтримку України. Нова Зеландія оголосила, що надасть ще 3
млн  новозеландських  дол.  (2  млн  дол.)  у  вигляді  гуманітарної  допомоги  через
Міжнародний  комітет  Червоного  Хреста,  додавши  до  вже  наданих  8  млн
новозеландських дол.

***

Papa Franjo:  Trošite manje za Božić,  ono što uštedite pošaljite Ukrajincima [Папа
Франциск:  Витрачайте  менше  на  Різдво,  відправте  українцям  те,  що  заощадите]  //
Dnevni avaz.  –  Sarajevo,  2022.  –  15.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  avaz  .  ba  /  globus  /  svijet  /793696/  papa  -  franjo  -  trosite  -  manje  -  za  -  bozic  -  ono  -  sto  -  ustedite  -  
posaljite  -  ukrajincima  .

Папа Римський Франциск закликав громадян менше витрачати цього року на
різдвяні свята та подарунки, а заощадження направити українцям, щоб допомогти їм
подолати  зимові  холоди.  Папа,  який  звертався  про  підтримку  України  майже  на
кожному публічному заході після вторгнення росії у лютому, зробив це наприкінці
своєї  щотижневої  аудієнції.  Українська  національна  церква  в  Римі  Айя-Софія
звернулася до італійців із закликом пожертвувати одяг та ліки для українців.

***

Ricard, Philippe. Denys Chmyhal, premier ministre ukrainien: «La Russie veut créer
un tsunami de réfugiés, afin de déstabiliser les pays européens» [Денис Шмигаль, прем’єр-
міністр  України:  «росія  хоче  створити  цунамі  біженців,  щоб  дестабілізувати
європейські країни»] /  P.  Ricard //  Le Monde. –  Paris, 2022. – 16.12. –  Режим доступу :
https  ://  www  .  lemonde  .  fr  /  international  /  article  /2022/12/16/  denys  -  chmyhal  -  premier  -  ministre  -  
ukrainien  -  la  -  russie  -  veut  -  creer  -  un  -  tsunami  -  de  -  refugies  -  afin  -  de  -  destabiliser  -  les  -  pays  -  
europeens  _6154638_3210.  html  .

Журналіст  Le Monde Філіп  Рікар  взяв  інтерв’ю  у  прем’єр-міністра  України
Дениса  Шмигаля,  який  відвідав  Париж  з  нагоди  двох  конференцій  на  підтримку
України, організованих спільно з урядом Франції, щоб допомогти Україні впоратися з
російськими  бомбардуваннями  цивільної  інфраструктури  та  підготуватися  до
реконструкції. На питання про можливість переговорів з росією у найближчі кілька
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місяців, Д. Шмигаль дав чітку відповідь, що можливі лише міжнародні зустрічі для
обговорення  деталей  реалізації  мирного  плану  Президента  України  Володимира
Зеленського з десяти пунктів. Результатами конференцій, організованими в Парижі,
Д. Шмигаль дуже задоволений. За підсумками першої конференції Україна зібрала
близько 1 млрд євро, половину з яких становлять гранти, решта – допомога товарами,
послугами  та  кредитами.  Економічний  форум,  на  якому  були  присутні  700
французьких компаній, також засвідчив великий інтерес до України.

***

Almendros para Ucrania [Мигдаль для України] // ABC. – Madrid, 2022. – 17.12. –
Режим доступу : https  ://  www  .  abc  .  es  /  natural  /  almendros  -  ucrania  -20221217195404-  nt  .  html  .

Національна дослідницька рада Іспанії (CSIC) підписала солідарну ліцензійну
угоду  з  Українською громадською організацією «Українська  горіхова  асоціація»  у
місті  Дніпро  щодо  розмноження  та  вирощування  мигдалю  сортів  «Пента»  та
«Макако». Ці два сорти, отримані Групою вдосконалення фруктових дерев Центру
ґрунтознавства та прикладної біології Сегура в Мурсії, мають надпізнє цвітіння, що
робить  їх  сумісними  з  холодним  українським  кліматом.  На  знак  підтримки  та
солідарності з українським народом CSIC звільнить українську громадську асоціацію
від будь-яких витрат протягом перших 5 років, щоб сприяти імплантації сортів у цій
країні.  Ця  угода  стала  результатом  інтересу  президента  «Української  горіхової
асоціації» Геннадія Юдіна до розвитку вирощування мигдалю в Україні.

***

Berz, Katharine Lake. No end in sight to war for overwhelmed Ukraine psychologists
dealing with the mental health fallout [Не видно кінця війні для українських психологів,
які  займаються проблемами психічного здоров’я]  /  K.  L.  Berz //  The Toronto Star.  –
Toronto,  2022.  –  17.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  www  .  thestar  .  com  /  news  /  world  /  war  -  in  -  
ukraine  /2022/12/17/  no  -  end  -  in  -  sight  -  to  -  war  -  for  -  overwhelmed  -  ukraine  -  psychologists  -  dealing  -  
with  -  the  -  mental  -  health  -  fallout  .  html  .

Канада надала Україні понад 400 млн дол. у вигляді гуманітарних ресурсів та
ресурсів  для  розвитку,  з  них  7  млн  дол.  призначено  для  вирішення  проблем
психічного  здоров’я  жінок  в  Україні.  За  даними  Міністерства  охорони  здоров’я
України, наразі близько 15 мільйонів українців потребують психіатричної допомоги.
Канадська  журналістка  К.  Берз  в  статті  пише,  що  Україна  робить  кроки  щодо
модернізації  своєї  інституціоналізованої  психіатричної  системи,  яка,  за  даними
Всесвітньої  організації  охорони здоров’я,  була  успадкована  від  радянських часів  і
готує фахівців у галузі психічного здоров’я, щоб надавати підтримку населенню.

***

Buszokat adományozott a BKV Ukrajnának [Транспортне управління Будапешта
передало на потреби України 15 автобусів] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 19.12. – Режим
доступу  : https  ://  nepszava  .  hu  /3179421_  gulyas  -  gergely  -  interju  -  propaganda  -  frankfurter  -  
allgemeine  -  zeitung  .

Транспортне  управління Будапешта  (BKV) передало  на  потреби  України  15
автобусів. Під час символічної церемонії, яку провели мер Будапешта Г. Корачонь та
генеральний  директор  BKV Zrt Т.  Болла,  5  Volvo та  10  Ikarus були  передані
тимчасовому повіреному у справах України в Угорщині І. Балозі. Зазначається, що у
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співпраці  з  посольством  України  в  Угорщині  розпочато  укладання  необхідних
контрактів, після чого автобуси можуть бути переміщені до нових місць.

***

Correia Pinto,  Mariana. Porto e Lisboa juntam-se a “apagão”  global convocado por
Zelensky [Порту та Лісабон приєдналися до глобального «блекауту», до якого закликав
В. Зеленський] /  M.  Correia Pinto //  Público. –  Lisboa, 2022. – 21.12. –  Режим доступу :
https  ://  www  .  publico  .  pt  /2022/12/20/  local  /  noticia  /  porto  -  juntase  -  apagao  -  global  -  convocado  -  
zelensky  -2032154  .

1  грудня  Порту  та  Лісабон,  відповівши  на  заклик  Президента  України
В. Зеленського,  вимкнуть  світло  на  знак  солідарності  з  Україною.  Кампанія
#LightUpUkraine хоче привернути увагу до реальності в країні, яка постраждала від
знеструмлення через російські атаки на її інфраструктуру. Ініціатива розпочнеться о
18:00 на материковій частині Португалії. У Лісабоні муніципалітет повідомляє, що
освітлення площі  Praça do Município, різдвяної ялинки на  Terreiro do Paço,  Praça do
Marquês de Pombal, Castelo de São Jorge і Padrão dos Descobrimentos буде вимкнено на
знак солідарності з українцями між 18:00 та 18:30. Кампанія також має на меті зібрати
щонайменше 9,4 млн євро для закупівлі електрогенераторів, які гарантують роботу
лікарень в Україні.

***

Avião com 176  refugiados ucranianos chega a Lisboa [Літак зі  176 українськими
біженцями прибув до Лісабона] //  Correio da Manhã. –  Lisboa, 2022. – 23.12. –  Режим
доступу  : https  ://  www  .  cmjornal  .  pt  /  mais  -  cm  /  especiais  /  guerra  -  na  -  ucrania  /  detalhe  /  aviao  -  com  -  
176-  refugiados  -  ucranianos  -  chega  -  a  -  lisboa  ?  ref  =  Pesquisa  _  Destaques  .

Гуманітарний  рейс  зі  176  українськими  біженцями  прибув  до  Лісабона  з
Молдови літаком української лоукост-авіакомпанії  Sky Up Airlines. Серед біженців
переважно  жінки  та  діти,  деякі  з  яких  прибули  до  Молдови  з  Києва.  Прибуття
біженців  є  результатом  ініціативи  «Check-In Esperança»  щодо  партнерства  між
асоціацією  «Ukrainian Refugees UAPT»  та  компанією  Leroy Merlin.  За  даними
організації, висадивши біженців, літак вилетить до Молдови протягом кількох годин
із 15 тоннами товарів таких як обігрівачі,  генератори та засоби гігієни,  які  будуть
транспортовані  гуманітарними  вантажівками  до  Києва  та  розподілені  серед
нужденних.  У  заяві  асоціації  йдеться,  що  це  вже  шостий  рейс  з  гуманітарною
допомогою для України.

***

Španělová,  Klára. Miliardy českého dobra.  Letošní  štědrost nemá  obdoby,  Čechy
vyburcovala ruská  agrese [Мільярди  чеського  добра.  Цьогорічні  щедрування
безпрецедентні, Богемію сколихнула російська агресія] /  K. Španělová //  Aktaualne.cz. –
Praha, 2022. – 26.12. – Режим доступу : https  ://  zpravy  .  aktualne  .  cz  /  domaci  /  miliardy  -  ceskeho  -  
dobra  -  letosni  -  stedrost  -  nema  -  obdoby  -  cechy  -  vy  /  r  ~9  de  14  be  07  a  1  d  11  edb  1  f  50  cc  47  ab  5  f  122/  .

За словами автора, 2022 р. показав, що значна частина чехів у часи кризи не
вагається допомогти тим, хто цього потребує. Згідно з підрахунками, цього року чехи
та чеські компанії пожертвували на благодійні цілі рекордні 15 млрд крон. Коли росія
вторглася  в  Україну  чеські  гуманітарні  організації,  люди  і  компанії  негайно
відреагували  і  на  допомогу  захисникам  України  і  біженцям  почали  збирати
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приголомшливі  суми.  Зокрема,  гуманітарно-правозахисна  організація  «People in
Need» змогла зібрати від донорів 2,3 млрд крон, що у п’ять разів більше коштів, ніж
торік.

***

Nevyriausybinės organizacijos apžvelgė  Lietuvos indėlį  tiekiant paramą  Ukrainai:
neslepia,  kad pagalba mažėja [Громадські  організації  переглянули  внесок  Литви  в
підтримку України: ні для кого не секрет, що допомога зменшується] // Lietuvos rytas. –
Vilniaus,  2022.  –  26.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  lrytas  .  lt  /  lietuvosdiena  /  aktualijos  /2022/12/26/  news  /  nevyriausybines  -  organizacijos  -  
apzvelge  -  lietuvos  -  indeli  -  tiekiant  -  parama  -  ukrainai  -  neslepia  -  kad  -  pagalba  -  mazeja  -25608213  .

Опитані  Литовським  агентством  новин  «ELTA»  представники  неурядових
організацій, розглянули внесок Литви у надання допомоги народу України. Литовські
неурядові  організації  щодня  збирають  кошти  та  надають  гуманітарну  допомогу
українцям,  зокрема  долучаються  як  громадяни,  так  і  компанії.  Представник
благодійної  організації  «Maisto  bankas»  («Продовольчий  банк»)  повідомляє,  що
останнім  часом  підтримка  значно  зменшилася,  тому,  останній  –  56-й  вантаж
організації відправили в Україну ще в листопаді. Червоний Хрест Литви відкрив 14
гуманітарних пунктів у різних містах Литви, де щодня надають допомогу українським
біженцям.  Волонтерська  організація  «Lietuvos Caritas»  за  допомогою  громадян  і
компаній  з  початку війни реалізувала 5  акцій підтримки людей,  які  залишилися в
Україні, а також через мережу організацій допомагає біженцям в 33 муніципалітетах
країни.

***

Rīga sūtīs uz Kijivu vēl 10  autobusus;  aicina iedzīvotājus piepildīt tos ar humāno
palīdzību [Рига відправить до Києва ще 10 автобусів; пропонує жителям наповнити їх
гуманітарною  допомогою]  //  Neatkarīgā  Rīta Avīze.  –  Rīgā,  2022.  –  27.12.  –  Режим
доступу  : https  ://  nra  .  lv  /  latvija  /  riga  /401079-  riga  -  sutis  -  uz  -  kijivu  -  vel  -10-  autobusus  -  aicina  -  
iedzivotajus  -  piepildit  -  tos  -  ar  -  humano  -  palidzibu  .  htm  .

Представники Ризької міської ради повідомили, що на початку 2023 р. до Києва
відправляться ще десять автобусів «Mercedes-Benz», подарованих Ризькою міською
радою.  Ці  автобуси  необхідно  наповнити  гуманітарною  допомогою.  Ті  люди,  які
хочуть допомогти народу України, але не можуть доставити товари до пунктів збору,
можуть  пожертвувати  гроші  через  портал  «Ziedot.lv».  Заступник  посла  України  в
Латвії  Ю. Захарчук висловив подяку за вже отриману допомогу,  наголосивши, що
відправлені  навесні  автобуси  є  дуже  важливими  для  забезпечення  громадського
транспорту в Україні.

***

Ministri navštívili vojnou bičovanú  Ukrajinu:  Ich slová  po návrate vás donútia
zamyslieť sa [Міністри відвідали охоплену війною Україну: їхні слова після повернення
змусять  задуматися]  //  Nový  Čas.  –  Bratislava,  2022.  –  09.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  cas  .  sk  /  clanok  /2747493/  ministri  -  navstivili  -  vojnou  -  bicovanu  -  ukrajinu  -  ich  -  slova  -  
po  -  navrate  -  vas  -  donutia  -  zamysliet  -  sa  /  .

Міністр закордонних та європейських справ Словаччини Р. Качер відвідав Київ
разом із міністром оборони Я. Надем та міністром економіки К. Гірманом. Метою
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робочого  візиту  було  підтвердити  незмінну  підтримку  Словаччиною  України.  В
цьому  контексті  Я.  Надь  зазначив,  що  уряд  Словаччини  схвалив  десятий  пакет
військової допомоги Україні. Під час візиту міністр оборони отримав орден Ярослава
Мудрого ІІ ступеня від Президента України В. Зеленського.

ВІЙСЬКОВО-ТРЕНУВАЛЬНА МІСІЯ КРАЇН СВІТУ ДЛЯ ЗСУ 

Villarejo, Esteban. La mili de civiles ucranianos en toledo para volver y luchar contra
rusia [Українські  військові  повернуться з  Толедо і  будуть воювати проти росії]  /  E.
Villarejo //  ABC.  –  Madrid,  2022.  –  02.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  abc  .  es  /  internacional  /  mili  -  civiles  -  ucranianos  -  toledo  -  volver  -  luchar  -  rusia  -  
20221203204409-  nt  .  html  .

Міністерство оборони Іспанії  провело день відкритих дверей у Толедо,  щоб
наочно продемонструвати як проходить Місія військової допомоги ЄС на підтримку
України. Піхотна академія сухопутних військ – це вражаюче місце, де 64 українські
новобранці без попереднього військового досвіду готуються приєднатися до бойових
підрозділів  у  своїй  країні.  Без  військових  знаків  і  з  майже  закритими  обличчями
новобранці  виконують  накази  командирів.  Жодного  імені  не  називається,  а
фотографії,  які  оприлюднюються,  мають  виходити  з  піксельними  обличчями.
Середній вік солдатів 34 роки з вищою та базовою освітою, вони вихідці з різних
регіонів України.

***

Pina,  Marina. Torniquetes,  tiro de precisión y traslado de bajas:  así  instruyen a los
ucranianos en Toledo [Турнікети, точна стрільба та порятунок поранених: так навчають
українців у Толедо] /  M.  Pina //  El Mundo. –  Madrid, 2022. – 03.12. –  Режим доступу :
https  ://  www  .  elmundo  .  es  /  espana  /2022/12/02/6389  fa  61  fc  6  c  83  ae  088  b  45  db  .  html  .

В  Піхотній  академії  сухопутних  військ  Толедо  відбулася  презентація  Місії
військової допомоги Європейського Союзу на підтримку України. Операція, в якій
Іспанія бере участь після надання інфраструктури та адміністрування, які раніше були
організовані  у  двосторонніх  відносинах  з  Україною  для  навчання  українських
солдатів. 64 солдати, які тренуються цими днями в Толедо, є першою групою, яка вже
є частиною проєкту ЄС. Місія перебуває на зародковому етапі і протягом місяців під
координацією військового командування з Брюсселя очікує, що координуватиме різні
навчання,  запропоновані  Іспанією,  Німеччиною  та  Польщею.  Наразі  частиною
зобов’язань  Іспанії  є  навчання  до  400  солдатів  кожні  два  місяці  в  рамках
п’ятитижневої ротації.

***

Plenković:  Glasanje o obuci Ukrajinaca nije odmjeravanje snage s Milanovićem
[Пленкович:  Голосування  щодо  підготовки  українців  –  це  не  розборки  з
Милановичем]  //  Dnevni avaz.  –  Sarajevo,  2022.  –  15.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  avaz  .  ba  /  region  /  hrvatska  /793854/  plenkovic  -  glasanje  -  o  -  obuci  -  ukrajinaca  -  nije  -  
odmjeravanje  -  snage  -  s  -  milanovicem  .

Уряд Хорватії направив парламенту проєкт рішення щодо участі хорватських
військових  у  місії  ЄС  з  навчання  українських  військових.  Йдеться  про  місію
військової допомоги Україні – EUMAM Ukraine, яка була створена рішенням Ради ЄС
з метою сприяння зміцненню військового потенціалу Збройних сил України. Однак
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президент  Хорватії  З.  Миланович,  який  також  є  верховним головнокомандувачем
армії, з цим не погоджується і вважає, що місія не відповідає конституції Хорватії так,
як у межах Хорватії можуть перебувати лише військовослужбовці союзних країн, а не
України.

***

Hrvatski sabor nije odobrio obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj [Парламент
Хорватії  не  схвалив  навчання  українських  військових  у  Хорватії]  //  Dnevni avaz.  –
Sarajevo, 2022. – 17.12. – Режим доступу : https  ://  avaz  .  ba  /  region  /  hrvatska  /794294/  hrvatski  -  
sabor  -  nije  -  odobrio  -  obuku  -  ukrajinskih  -  vojnika  -  u  -  hrvatskoj  .

Парламент Хорватії не ухвалив рішення про навчання українських військових у
Хорватії в рамках місії EUMAM, для чого була потрібна більшість у дві третини або
не менше 101 голосу, хоча в цій місії вже беруть участь 22 країни Євросоюзу. Частина
представників  заперечувала проти надання згоди,  оскільки вважає,  що це рішення
мало  бути  ухвалене  спільно органами влади та  президентом Республіки  Хорватія,
інакше, як вони стверджують, це є порушенням Конституції Хорватії. Члени опозиції,
які  відмовилися  брати  участь  у  голосуванні,  проголосували  проти,  оскільки
вважають, що обхід інституту президента та ухвалення такого рішення більшістю у
дві третини хорватського парламенту є неконституційним.

***

Plenković:  Milanović  je putinofil [Пленкович: Миланович – путінофоб] //  Dnevni
avaz.  –  Sarajevo,  2022.  –  21.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  avaz  .  ba  /  region  /  hrvatska  /795164/  plenkovic  -  milanovic  -  je  -  putinofil  .

Прем’єр-міністр Хорватії А. Пленкович після засіданні Ради Славонії, Барані і
Західного  Срема  розкритикував  відмову  президента  Хорватії  З.  Милановича  щодо
участі  військовослужбовців  хорватських Збройних сил у  місії  ЄС,  яка  організовує
підготовку та навчання українських військовослужбовців. А. Пленкович зазначив, що
це безвідповідальна, легковажна та ізоляційна політика і вкрай путінофобська.

***

Seligman,  Lara. Military weighs training Ukrainians on Patriot in United States
[Військові  США планують навчити українців  експлуатувати  Patriot]  /  L.  Seligman //
POLITICO.  –  Brussels,  2022.  –  22.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  politico  .  com  /  news  /2022/12/22/  military  -  training  -  ukrainians  -  patriot  -  united  -  states  -  
00075284.

Пентагон розглядає можливість навчання українських військових експлуатації
системи протиракетної  оборони  Patriot на військовій базі  в Сполучених Штатах.  З
моменту вторгнення росії в лютому українські збройні сили завершили тренування на
низці різних систем озброєння, наданих країнами НАТО, у Східній Європі, Німеччині
та Сполученому Королівстві. Але до цього моменту жодне навчання не проводилося в
США.  Новина  про  те,  що Пентагон  розглядає  можливість  проведення  навчання  в
США,  з’явилася  через  день  після  того,  як  адміністрація  президента  США  Джо
Байдена  оголосила,  що  надасть  Україні  одну  батарею  Patriot –  складну  систему
протиповітряної оборони для захисту від атак росії. Київ просив Patriot вже давно, але
рішення США заважало прийняти складність системи та тривалий процес навчання,
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необхідний  для  її  роботи.  В  Пентагоні  повідомили,  що  на  навчання  українців
знадобиться кілька місяців.

***

Grlić  Radman osudio zastupnike koji su bili protiv obuke Ukrajinaca: ‘To je velika
politička blamaža’ [Грлич Радман засудив депутатів, які були проти навчання українців:
«Це велика політична ганьба»] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 22.12. – Режим доступу :
https  ://  www  .  vecernji  .  hr  /  vijesti  /  grlic  -  radman  -  osudio  -  zastupnike  -  koji  -  su  -  bili  -  protiv  -  obuke  -  
ukrajinaca  -  to  -  je  -  velika  -  politicka  -  blamaza  -1643993  .

Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич Радман заявив, що «єдиною
плямою» зовнішньої  політики Хорватії  є  те,  що 54 депутати парламенту,  яких він
звинуватив у  боягузтві  та  лицемірстві,  виступили проти військової  місії  допомоги
Україні  та  були  проти  навчання  українських  військових  у  Хорватії.  Міністр
наголосив,  що цим вчинком вони завдали значної політичної шкоди та  погіршили
репутацію Хорватії у світі.

***

Grlić  Radman:  Uskraćivanje obuke Ukrajincima je vanjskopolitička ljaga,  54
zastupnika imaju petokolonaški sindrom [Грлич  Радман:  Позбавлення  українців
навчання – це  зовнішньополітична ганьба,  у  54 депутатів  синдром п’ятої  колони]  //
Dnevni avaz.  –  Sarajevo,  2022.  –  23.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  avaz  .  ba  /  region  /  hrvatska  /795648/  grlic  -  radman  -  uskracivanje  -  obuke  -  ukrajincima  -  je  -  
vanjskopoliticka  -  ljaga  -54-  zastupnika  -  imaju  -  petokolonaski  -  sindrom  .

Міністр закордонних та європейських справ Хорвітії Г. Грлич Радман заявив,
що «єдиною вадою» у зовнішній політиці Хорватії є те, що 54 члени парламенту, яких
він звинуватив у боягузтві та тиранії, були проти місії військової допомоги Україні.
Глава  хорватської  дипломатії  різко  засудив  парламентаріїв,  які  виступили  проти
навчання українських військових у Хорватії. На думку міністра, цим вчинком вони
завдали величезних політичних збитків та сприяли погіршенню репутації Хорватії у
світі.

ВПЛИВ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ НА СВІТОВУ ПОЛІТИКУ ТА 
ЕКОНОМІКУ 

Dinu,  Mădălina. Cristian Tudor Popescu,  paralelism între Transilvania și Ucraina:
„Dacă  rușii și-ar atinge obiectivul,  Orban și-ar pune fularul cu Ungaria Mare!” [Крістіан
Тудор Попеску, паралелізм між Трансільванією та Україною: «Якби росіяни досягли
свого,  Орбан носив би свій шарф з Великою Угорщиною!»] /  M.  Dinu //  Evenimentul
Zilei.  –  Bucureşti,  2022.  – 01.12.  –  Режим доступу : https  ://  evz  .  ro  /  cristian  -  tudor  -  popescu  -  
paralelism  -  intre  -  transilvania  -  si  -  ucraina  -  daca  -  rusii  -  si  -  ar  -  atinge  -  obiectivul  -  orban  -  si  -  ar  -  pune  -  
fularul  -  cu  -  ungaria  -  mare  .  html  .

Політичний оглядач та журналіст К.  Попеску заявив,  що «Трансільванія для
Угорщини – це те ж саме, що Україна для росії», додавши, що В. Орбан «одягнув би
свій  шарф із  Великою Угорщиною,  якби  росія  досягла  своєї  мети,  тобто  поразки
України,  відновлення  панування  та  щасливо  вторгся  в  Трансільванію».  За  його
словами,  бунт  деяких  політичних  чи  журналістських  діячів  демонструється  без
потреби, оскільки Румунія є суверенною, унітарною та неподільною державою, яка є
взірцем у своїй політиці щодо меншин.
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***

Петър Андронов: В момента не може да се вярва много на прогнози и сценарии
[Петар Андронов: На даний момент не можна дуже довіряти прогнозам і сценаріям] //
Дневник.  –  София,  2022.  –  01.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  dnevnik  .  bg  /  biznes  /2022/12/01/4422693_  petur  _  andronov  _  v  _  momenta  _  ne  _  moje  _  d  
a  _  se  _  viarva  _  mnogo  _  na  /  .

Генеральний  директор  підрозділу  «Міжнародні  ринки»  KBC Group Петар
Андронов  під  час  конференції  «Банки  та  бізнес  у  Болгарії  у  2023  році:  шлях  до
єврозони»,  зазначив,  що  закінчення  війни  в  Україні  –  фактор,  який  визначає  всі
сценарії  для  економіки  Європи  наступного  року.  На  думку  П.  Андронова,  наразі
найвірогіднішим вважається той, що передбачає легку рецесію.

***

Малолєткова, Оксана. Українське зерно здатне нагодувати світ / О. Малолєткова
//  Українське  Слово.  –  Чикаго,  2022.  –  01.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  ukrslovo  .  net  /  svit  /114123.  html  .

Свідомо у дні, коли вшановують пам’ять жертв голодоморів, у столиці України
було  організовано  Міжнародний  установчий  саміт  із  продовольчої  безпеки  –
International Summit on Food Security,  який  започаткував  ініційовану  Президентом
України Володимиром Зеленським зернову гуманітарну програму Grain from Ukraine.
Ця  програма  передбачає  закупівлю  партнерами  агарної  продукції  українських
виробників та відправлення її  у країни Африки й Азії,  які  потерпають від  гострої
продовольчої кризи.

***

EU-ban Russische olie mogelijk nieuw pijnpunt aan de pomp [Заборона  ЄС  на
російську нафту може стати новою проблемою] //  De Telegraaf.  –  Amsterdam, 2022. –
03.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  www  .  telegraaf  .  nl  /  financieel  /247259344/  eu  -  ban  -  russische  -  
olie  -  mogelijk  -  nieuw  -  pijnpunt  -  aan  -  de  -  pomp  .

Наскільки сильним буде удар європейського ембарго на танкерну нафту, яке
ЄС запровадить з 5 грудня, на думку експертів, залишається під великим питанням.
Галузева асоціація VEMOBIN повідомляє, що нідерландська нафтова промисловість в
основному підготувалася до ембарго, добровільно уникаючи російської нафти. Один з
фахівців з енергетики Гаазького центру стратегічних досліджень (HCSS) вважає, що,
в принципі, це ембарго чинить тиск у бік підвищення цін. Він зазначає, що цей бойкот
не поширюється на трубопровідну нафту, але російський президент путін також може
закрити важливі нафтопроводи до Європи, як він раніше зробив з газопроводами, щоб
послабити європейську підтримку України.

***

Jun, Liang. Seven vessels with agricultural products leave Ukraine’s ports [Сім суден
із сільгосппродукцією вийшли з портів України] / L. Jun // People’s Daily. – Beijing, 2022.
– 03.12. – Режим доступу : http  ://  en  .  people  .  cn  /  n  3/2022/1203/  c  90000-10179405.  html  .

Міністерство  інфраструктури  України  повідомило,  що  сім  суден  із
сільськогосподарською продукцією вийшли з портів південної Одеси, щоб доставити
до країн Азії 287,4 тис. тонн вантажів. За окремою програмою «Зерно з України», вже
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третє судно зайшло до Одеського порту під навантаження і доставить до Сомалі 25
тис. тонн пшениці. В міністерстві повідомили, що в рамках гуманітарної програми
«Зерно з України», Україна планує до кінця весни 2023 р. відправити понад 60 суден
із пшеницею.

***

Ölembargo gegen Russland: Energie-Experte erwartet nur geringe Auswirkungen auf
Österreich [Нафтове ембарго проти росії: енергетичний експерт очікує лише незначних
наслідків  для  Австрії]  //  Die Рresse.  –  Vienna,  2022.  –  05.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  diepresse  .  com  /6223852/  oelembargo  -  gegen  -  russland  -  energie  -  experte  -  erwartet  -  
nur  -  geringe  -  auswirkungen  -  auf  -  oesterreich  ?  from  =  rss  .

Австрійський  експерт  з  енергетики  В.  Больц  вважає,  що  ембарго  ЄС  і
обмеження  цін  на  російську  сиру  нафту,  які  наразі  будуть  застосовуватися,  не
матимуть великого впливу на Австрію, яка вже давно майже не імпортує нафту з
росії. Однак він очікує незначного зростання цін, зокрема ціни на дизельне паливо,
бензин і мазут можуть різкіше зрости протягом кількох тижнів на 5-10 %. У лютому
2023 р. ембарго ЄС буде поширене на дизельне паливо та бензин з росії. В даному
контексті,  на  думку  В.  Болца,  слід  очікувати  зростання  цін  на  10-20  % протягом
одного-двох місяців.

***

Bennett, Brian. A Volatile U.S. Political Landscape Is Spurring NATO to Invest More
in Europe’s Defenses [Нестабільний  політичний  ландшафт  США  спонукає  НАТО
вкладати більше коштів у оборону Європи] /  В.  Bennett //  Time. –  New York, 2022. –
05.12. – Режим доступу : https  ://  time  .  com  /6238447/  nato  -  us  -  relationship  -  biden  -  trump  -2024/  .

В статті кореспондент журналу в Білому домі Брайан Беннет пише, що навіть
після того, як президент США Д. Байден взяв на себе ініціативу щодо вироблення
єдиної відповіді на війну президента росії путіна в Україні та збільшення присутності
американських військ у Європі, зберігається почуття занепокоєння з приводу того, що
довгострокова  відданість  США безпеці  Європи  залишається  надто  вразливою для
непередбачуваних  поривів  американської  політики.  За  словами  автора,  проміжні
кампанії минулого місяця стали тривожним дзвінком, адже декілька кандидатів, які
підтримує Д. Трамп, висловили скептицизм з приводу військового втручання США в
Україні,  а  європейські  лідери  та  дипломати  відчули  полегшення,  коли  цей
ізоляціонізм не захлеснув Конгрес на тлі республіканської «червоної хвилі», але деякі
з цих кандидатів перемогли, а багато інших наблизилися до цього. 

***

Caballero,  Daniel. Un tercio de las economías mundiales están en riesgo de recesión
[Третині світових економік загрожує рецесія] /  D.  Caballero //  ABC. –  Madrid, 2022. –
06.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  www  .  abc  .  es  /  economia  /  tercio  -  economias  -  mundiales  -  riesgo  -  
recesion  -20221205172729-  nt  .  html  .

Головний  висновок  звіту  «Перспективи  світової  економіки  2023»,
підготовленого  доктором  економічних  наук  і  директором  Global MBA,  що
спеціалізується  на фінансах,  третині  світових економік  загрожує рецесія  в  2023 р.
Серед  постраждалих  країн  називають  і  Іспанію.  Після  2022  р.,  який  спричинив
головним  чином  через  війну  в  Україні,  непомірне  зростання  інфляції  та  глибоке
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економічне  уповільнення,  новий рік  настає  з  ризиком зазнати рецесії  для  третини
економік  світу,  яка  в  найкращому  випадку  може  бути  навіть  глобальною.  Таким
чином,  у  документі  прогнозується  зниження  глобального  зростання  до  2,8  %,
причому  уповільнення  торкнеться  всіх  регіонів,  за  винятком  Близького  Сходу  та
Північної  Африки,  де  очікується,  що вигоди  від  підвищення цін  на  сировину для
енергоносіїв для експортерів енергії переважать негативні наслідки.

***

Theurer,  Marcus. Internationale Energieagentur rechnet mit einem Boom der
erneuerbaren Energie [Міжнародне  енергетичне  агентство  очікує  буму відновлюваної
енергетики] / M. Theurer // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 06.12. –
Режим доступу : https  ://  www  .  faz  .  net  /  aktuell  /  wirtschaft  /  iea  -  prognostiziert  -  einen  -  ausbau  -  von  -  
windkraft  -  und  -  solarenergie  -18511999.  html  .

Енергетична  криза,  спричинена  нападом  росії  на  Україну,  змусила  багато
урядів  просувати  відновлювані  джерела  енергії  у  своїй  країні,  щоб  стати  менш
залежними  від  імпорту  енергії.  Директор  Міжнародного  енергетичного  агентства
(МЕА) Ф. Біроль зазначає, що ця «криза спричиняє багато страждань і проблем, але
вона  також  стане  історичним  поворотним  моментом  для  світового
енергопостачання».  За  його  словами,  у  Європі  Німеччина  матиме  найбільше
поширення зеленої енергетики. МЕА прогнозує значне розширення вітрової, сонячної
енергії  та  інших  видів  відновлюваної  енергії,  які  до  2025  р.  витіснять  вугільні
електростанції.

***

Lawson, Alex. Joe Biden and Rishi Sunak agree to increase gas exports from US to UK
[Джо  Байден  і  Ріші  Сунак  погодилися  збільшити  експорт  газу  з  США  до
Великобританії] / А. Lawson // The Guardian. – London, 2022. – 07.12. – Режим доступу :
https  ://  www  .  theguardian  .  com  /  environment  /2022/  dec  /07/  joe  -  biden  -  and  -  rishi  -  sunak  -  agree  -  to  -  
increase  -  gas  -  exports  -  from  -  us  -  to  -  uk  .

Президент  США  Д.  Байден  і  прем’єр-міністр  Великобританії  Р.  Сунак
домовилися збільшити експорт газу між двома країнами. Згідно з угодою, кількість
газу, що експортується з США до Великобританії, суттєво зросте найближчим часом,
щоб компенсувати кризу, спричинену триваючим російським вторгненням в Україну.
У  спільній  заяві  Д.  Байдена  і  Р.  Сунака  значиться,  що  під  час  цієї  глобальної
енергетичної кризи, викликаної незаконним вторгненням росії в Україну, для країн-
союзників  як  ніколи  важливо  поглибити  співпрацю,  щоб  забезпечити  стійкі
міжнародні системи, які відображають спільні цінності.

***

Sclavone, Ionel. Prețul benzinei s-a redus la nivelul anterior războiului din Ucraina. Ce
se întâmplă  cu motorina vândută  în România [Ціни  на  бензин  в  Україні  впали  до
довоєнного  рівня.  Що  відбувається  з  дизелем,  проданим  у  Румунії]  /  I.  Sclavone //
Evenimentul Zilei.  –  Bucureşti,  2022.  –  08.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  evz  .  ro  /  pretul  -  
benzinei  -  s  -  a  -  redus  -  la  -  nivelul  -  anterior  -  razboiului  -  din  -  ucraina  -  ce  -  se  -  intampla  -  cu  -  motorina  -  
vanduta  -  in  -  romania  .  html  .

За офіційними даними, ціна бензину впала на АЗС Румунії нижче 6,5 лей за
літр, ціна на дизельне паливо знизилася, досягнувши 7,61 лей, а це вартість на рівні
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тієї, що була до війни, яку росія розпочала в Україні. За словами автора, падіння ціни
відбувається в контексті ембарго ЄС на морську сиру нафту та обмеження ціни на
російську нафту в 60 дол. за барель. В першому кварталі 2023 р., якщо ціна знизиться
приблизно до 35 дол. за барель, росія втратить 250 млрд дол. і зіткнеться з дефіцитом
платіжного балансу. Такий сценарій вплине і на світову економіку, оскільки російська
нафта  зникне  з  ринків,  що  призведе  до  зменшення  пропозиції  та  глобального
подорожчання.

***

IMF somberder over Nederlandse economie:  meer prijsstijgingen [МВФ  більш
похмурий  щодо  нідерландської  економіки:  більше  зростання  цін]  //  De Telegraaf.  –
Amsterdam,  2022.  –  09.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  telegraaf  .  nl  /  financieel  /1775163313/  imf  -  somberder  -  over  -  nederlandse  -  economie  -  
meer  -  prijsstijgingen  .

Делегація  МВФ  провела  дослідження  в  Нідерландах  і  представила  перші
результати. Експерти вважають, що нідерландська економіка зросте на 4,2 % 2022 р.,
але  це  зростання  майже  зупиниться  наступного  року  на  плюс  0,6  %.  Експерти
прогнозують, що стеля цін на енергоносії, яку запроваджує уряд Нідерландів, не може
запобігти повному здорожчанню життя наступного року і загальний рівень цін у 2023
р., швидше за все, зросте ще на 4,2 %. Після російського вторгнення в Україну енергія
значно  подорожчала  і  продукти  в  супермаркетах  значно  подорожчали.  В  МВФ
підрахували, що загалом життя цього року подорожчало на 11,8 %, 

***

Bugnyár,  Zoltán. Az orosz–ukrán háború  csöndes győztese [Тихий  переможець
російсько-української війни] /  Z. Bugnyár //  Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 09.12. –
Режим  доступу  : https  ://  magyarnemzet  .  hu  /  gazdasag  /2022/12/  az  -  orosz  -  ukran  -  haboru  -  
csondes  -  gyoztese  .

Відтоді,  як  росія  почала  війну  проти  України,  а  Євросоюз  почав  політику
санкцій, доходи Норвегії, яка багата нафтою і газом, надзвичайно зросли. Країна з 5,5
мільйонами  населення  є  четвертим  у  світі  експортером  газу,  а  за  відсутності
російського  палива  стала  найбільшим постачальником до  Європи.  Очікується,  що
високі ціни на енергоносії втричі або вчетверо збільшать дохід Норвегії від продажу
нафти і газу 2022 р. Осло отримає 200 млрд дол. доходу від експорту енергоносіїв у
2022  р.  в  результаті  збільшення  виробництва  до  максимальної  потужності  та
стрімкого зростання цін. Держава вкладає ці гроші в державний фонд активів, якби
цього не було, кожен норвежець отримував би близько 16 млн форинтів щорічно, що
приблизно відповідає ВВП на душу населення ЄС.

***

Jackson, James. The War in Ukraine Is Emboldening Germany’s Far Right [Війна в
Україні  надихає ультраправих у Німеччині] /  J.  Jackson //  Time. –  New York, 2022. –
09.12. – Режим доступу : https  ://  time  .  com  /6240005/  germany  -  far  -  right  -  ukraine  -  war  /  .

Видання  повідомляє  про  щотижневі  протести  у  східній  Німеччині  через
обурення  високими цінами на  енергоносії  та  кризою вартості  життя.  Східні  німці
сьогодні більш схильні критично ставитися до зовнішньої політики Заходу в конексті
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санкцій  проти  росії  через  вторгнення  в  Україну,  яка  скоротила  поставки
електроенергії.

***

Zsolt,  Papp. Simor András:  Veszélyes úton jár az Orbán-kormány,  sodródunk a
kilépés felé  az Európai Unióból [Андраш  Шімор:  Уряд  Орбана  знаходиться  на
небезпечному  шляху,  ми  рухаємось  до  виходу  з  Європейського  Союзу]  /  Р.  Zsolt //
Nepszava. – Budapest, 2022. – 10.12. – Режим доступу : https  ://  nepszava  .  hu  /3178270_  simor  -  
andras  -  mnb  -  magyarorszag  -  gazdasag  -  infllacio  -  arstop  -  huxit  -  interju  .

В інтерв’ю для видання угорський економіст Андраш Шімон зазначив, що в
уряді зрозуміли, що фонди ЄС дуже важливі, але він не розуміє, чому вони думають,
що такі питання, як глобальний мінімальний податок чи допомога Україні, можуть
бути відокремлені від угорських дотацій ЄС, коли все вирішують ті самі люди. На
його думку, не можна сказати, що Віктор Орбан не має досвіду в справах ЄС, тому не
розуміє, що підтримка Угорщини з боку ЄС дуже хитка.

***

Maltez, João. Preço dos alimentos já disparou quase 20 %. Saiba quais os produtos
que registam maiores subidas de custo [Ціни на продукти вже злетіли майже на 20 %.
Дізнайтеся,  які  продукти  реєструють  найбільше  підвищення  вартості]  /  J.  Maltez  //
Correio  da  Manhã.  –  Lisboa,  2022.  –  11.12.  –  Режим  доступу  :
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/preco-dos-alimentos-ja-disparou-quase-20-e-esta-
muito-acima-da-inflacao-total?ref=Pesquisa_Destaques.

В дослідженні Асоціації захисту прав споживачів (Deco)  йдеться,  що рахунок
за похід в супермаркет постійно зростає в Португалії, зокрема продовольчий кошик з
63 продуктів першої необхідності з початку війни в Україні вже подорожчав майже на
20 %. За даними Deco, найбільше подорожчали риба та молочні продукти з 23 лютого
по 7 грудня 2022 р.

***

Guerre en Ukraine : quels impacts sur les élections hongroises ?  [Війна в Україні:
який вплив на вибори в Угорщині?] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 11.12. – Режим
доступу  : https  ://  magyarnemzet  .  hu  /  VisegradPost  -  fr  /2022/12/71466-  guerre  -  en  -  ukraine  -  quels  -  
impacts  -  sur  -  les  -  elections  -  hongroises  .

На  основі  опитування  угорського  Інституту  публічної  політики  «Сазадвег»
можна висунути тезу про те, що російсько-українська війна посилить позиції прем'єр-
міністра Угорщини В. Орбана в його кампанії на парламентських виборах. Відповідно
до цього опитування, 66 % опитаних вважають В. Орбана «лідером, який найбільше
здатний гарантувати безпеку Угорщини під час російсько-української війни» тоді, як
не лише 25 % вважають лідером кандидата від об’єднаної опозиції П. Маркі-Зая. З
моменту  введення  російських  військ  в  Україну  виборча  кампанія  в  Угорщині
повністю пройшла  через  війну  в  Україні  і  опозиція  намагається  знайти  простір  у
цьому  раптовому  перевороті  свого  політичного  порядку  денного.  Опозиція,
представлена  кандидатом  із  слабкою  базою,  яка  створює  дискомфорт  у  власному
таборі, тепер проводить кампанію зі скандуванням гасел: «Ми обираємо Захід проти
Сходу», «путін і В. Орбан – диктатори, а Європейський Союз є частиною вільного і
демократичного світу» тощо.
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***

Galloway,  Anthony. Plibersek in push to halt extinctions,  but defends reef stance [Т.
Пліберсек  намагається  зупинити  вимирання,  але  захищає  риф]  /  А.  Galloway //  The
Sydney Morning Herald.  –  Sydney,  2022.  –  11.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  smh  .  com  .  au  /  politics  /  federal  /  plibersek  -  in  -  push  -  to  -  halt  -  extinctions  -  but  -  defends  -  
reef  -  stance  -20221209-  p  5  c  56  j  .  html  .

Федеральний  уряд  Австралії  кілька  місяців  стикається  з  тиском  з  боку
австралійців щодо зростанням вартості рахунків за електроенергію через вторгнення
росії в Україну. Прем’єр-міністр Автралії Е. Альбаніз оголосив про план допомоги
домогосподарствам і малому бізнесу в розмірі 1,5 млрд дол. з квітня 2023 р., згідно з
угодою зі штатами щодо обмеження цін на вугілля та газ. У зв’язку з тим, що до 2030
р.  уряд  має  на  меті  забезпечити  82  %  національної  енергосистеми,  що  живиться
відновлюваною енергією, міністерка навколишнього середовища Т Пліберсек вважає,
що Австралії потрібно працювати над її експортом до решти світу.

***

Iulia, Moraru. Valul de demisii din armată obligă MApN să introducă noi categorii de
absolvenți ce pot deveni ofițeri și subofițeri [Хвиля звільнень з армії змушує Міністерство
національної оборони вводити нові категорії випускників, які можуть стати офіцерами
та сержантами] /  Moraru Iulia //  Evenimentul Zilei.  –  Bucureşti,  2022. – 12.12. –  Режим
доступу : https  ://  evz  .  ro  /  valul  -  de  -  demisii  -  din  -  armata  -  obliga  -  mapn  -  sa  -  introduca  -  noi  -  categorii  -  
de  -  absolventi  -  ce  -  pot  -  deveni  -  ofiteri  -  si  -  subofiteri  .  html  .

Привабливість  професії  військового  в  Румунії  знизилася  внаслідок  початку
війни в Україні, тому бажаючих вступати на військову службу дуже мало. Кількість
звільнень військовослужбовців у 2021 р. зросла вдвічі порівняно з 2020 р., а за перші
три квартали 2022 р. зареєстровано понад 2 тис. звільнень. У пояснювальній записці
Міністерства  національної  оборони  Румунії  йдеться,  що  така  ситуація  впливає  на
виконання  військовою  установою  поставлених  завдань  і  змушує  вигадувати  нові
рішення для залучення на військову службу. 

***

Suleri,  Abid Qaiyum. SDGs and the Triple C crisis [ЦСР та криза «Трійного С»] /
A.Q.  Suleri //  The News.  –  Islamabad,  2022.  –  12.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  thenews  .  com  .  pk  /  print  /1019138-  sdgs  -  and  -  the  -  triple  -  c  -  crisis  .

За словами автора статті  виконавчого  директора Інституту політики сталого
розвитку Абіда Кайюма Сулері, російське вторгнення в Україну зруйнувало глобальні
ланцюжки поставок енергії та продовольства і вперше за кілька поколінь страх перед
ядерним  протистоянням  між  найбільшими  ядерними  державами  світу  виглядає
реальнішим,  ніж  будь-коли.  Автор  вважає,  що  ніхто  не  може  сказати,  коли
закінчиться вторгнення росії в Україну і як, наголосивши, що цей конфлікт впливає
на  енергетичну  безпеку  в  ЄС  та  більшості  країн,  що  розвиваються,  і  зачіпає
продовольчу безпеку мільйонів людей.

***

Sackmann, Christoph. Wird Deutschland je  wieder Gas aus Russland kaufen? [Чи
Німеччина знову буде купувати газ у росії?] /  C. Sackmann //  Focus. – Berlin,  2022. –
14.12.  –  Режим доступу  : https://www.focus.de/finanzen/news/vier-fragestellungen-sind-zu-
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klaeren-politik-in-der-zwickmuehle-wird-deutschland-je-wieder-gas-aus-russland-
kaufen_id_180449524.html.

Німеччині вдалося заповнити свої газові сховища поставками з Норвегії та
Нідерландів.  Після  закінчення  війни  в  Україні,  прогнозує  автор,  реальність  може
швидко  знову  перетворити  росію  на  торгового  партнера.  На  стороні  «ні»  багато
політиків, але перевагою росії були низькі ціни доставки і невикористання росії як
постачальника може означати підвищення цін у довгостроковій перспективі. Автор
сумнівається в тому, чи захоче німецьке населення погодитися на це і складається
складна  ситуація,  коли  моральні  цінності  та  прагматичні  проблеми  стикаються,  а
тому бездоганного рішення після закінчення війни в Україні не буде.

***

G. Nausėda: svarbu, kad Azijos valstybės būtų principingos Rusijos karo atžvilgiu [Ґ.
Науседа: важливо, що азійські держави принципові щодо російської війни] //  Lietuvos
rytas.  –  Vilniaus,  2022.  –  14.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  lrytas  .  lt  /  lietuvosdiena  /  aktualijos  /2022/12/14/  news  /  g  -  nauseda  -  svarbu  -  kad  -  azijos  -  
valstybes  -  butu  -  principingos  -  rusijos  -  karo  -  atzvilgiu  -25497347  .

Президент Литви Ґ. Науседа, який взяв участь в саміті ЄС і АСЕАН, заявив, що
країнам Південно-Східної Азії важливо бути принциповими і засуджувати росію за
війну в Україні. У своєму зверненні до лідерів країн Європи та Азії президент Литви
зазначив, що необхідно зменшити залежність від російських енергоресурсів, оскільки
кремль використовує  їх  як інструмент політичного шантажу,  а  отримані  прибутки
використовує для фінансування війни в Україні. За його словами, потрібно рухатися
до диверсифікації джерел енергії та зеленої енергії і Литва готова поділитися своїм
досвідом у розвитку LNG-проєктів.

***

Grain deal allowed 14M tons of grain to leave Ukraine: UN [Зернова угода дозволила
експортувати з України 14 млн тонн зерна] //  Daily Sabah. –  Istanbul, 2022. – 16.12. –
Режим  доступу  : https  ://  www  .  dailysabah  .  com  /  business  /  economy  /  grain  -  deal  -  allowed  -14  m  -  
tons  -  of  -  grain  -  to  -  leave  -  ukraine  -  un  .

Організація Об’єднаних Націй заявила, що у рамках Чорноморської зернової
ініціативи з України було експортовано понад 14 млн тонн зерна, що призвело до
зниження  світових  цін  на  продовольство.  Голова  ЮНКТАД  (Конференції  ООН  з
торгівлі  та  розвитку)  Р.  Грінспан  зазначила,  що  знижувала  світові  ціни  на
продовольство протягом семи місяців поспіль, визнавши, що обсяги експорту зерна
залишилися нижчими за рівень 2021 р.

***

Cyprus growth to pick up in 2024, 2025  after 2023  slowdown [Зростання на Кіпрі
прискориться у 2024 та 2025 роках після уповільнення у 2023 році] //  eKathimerini. –
Athens,  2022.  –  17.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  ekathimerini  .  com  /  economy  /1200460/  cyprus  -  growth  -  to  -  pick  -  up  -  in  -2024-2025-  
after  -2023-  slowdown  /  .

У Центральному банку Кіпру повідомили, що в результаті негативного впливу
російсько-української війни, що триває, очікується, що економічне зростання Кіпру
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знизиться до 2,5 % в 2023 р. В економічному звіті банку на кінець року зазначено, що
в 2024 і 2025 рр. він відновлюватиметься на 3,1 % щороку.

***

Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı  14  milyon tonu geçti [Обсяг
перевезення зерна з українських портів перевищив 14 мільйонів тонн] // Star. – Istanbul,
2022.  –  17.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  www  .  star  .  com  .  tr  /  guncel  /  msb  -  ukrayna  -  
limanlarindaki  -  tahilin  -  sevkiyati  -  devam  -  ediyor  -  haber  -1755244/  .

У  повідомленні  Міноборони  Туреччини  сказано,  що  в  рамках  угоди  про
постачання  зерна,  яка  виконується  під  координацією  Туреччини  для  вирішення
світової продовольчої кризи, з 2018 р. в українські порти зайшли для відвантаження
560 суден. 1 серпня 2022 р. з українських портів вийшло 556 суден. У повідомленні
зазначається, що на 17 грудня перевезено понад 14 мільйонів тонн зерна.

***

Gordon,  Josh. Australia ‘vulnerable’  to power bill shocks until we break gas habit
[Австралія «вразлива» до потрясінь рахунків за електроенергію, доки ми не припинимо
використовувати газ] / J. Gordon // The Sydney Morning Herald. – Sydney, 2022. – 18.12. –
Режим  доступу  : https  ://  www  .  smh  .  com  .  au  /  national  /  victoria  /  australia  -  vulnerable  -  to  -  power  -  
bill  -  shocks  -  until  -  we  -  break  -  gas  -  habit  -20221212-  p  5  c  5  pb  .  html  .

Виконавчий  директор  Австралійського  оператора  енергетичного  ринку  Д.
Вестерман  припустив,  що  втручання  уряду  Е.  Альбанеза  в  енергетичний  ринок,
включаючи  обмеження  цін  на  вугілля  та  газ,  являють  собою  «короткострокові
рішення»  для  зменшення  рахунків  за  електроенергію  домогосподарств.  Але
російсько-українська війна означає, що зусилля з підготовки мережі до більш високих
рівнів  сонячної  та  вітрової  генерації,  щоб  захистити  від  майбутніх  міжнародних
вугільних  і  газових  потрясінь,  стали  ще  більш  актуальними.  За  його  словами,
внутрішні ціни на енергетичне вугілля та газ вразливі до міжнародних подій і умов
під час війни в Україні. 

***

Harskamp, Gert. Oorlog Oekraïne trekt wissel op inkomen boer en tuinder [Війна в
Україні привертає увагу до доходів фермерів і садівників] / G. Harskamp // De Telegraaf.
–  Amsterdam,  2022.  –  19.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  telegraaf  .  nl  /  financieel  /1050998213/  oorlog  -  oekraine  -  trekt  -  wissel  -  op  -  inkomen  -  
boer  -  en  -  tuinder  .

Високі  ціни  на  зерно  та  дорога  електроенергія  2022  р.  значно  вплинуть  на
доходи  фермерів  і  садівників  у  Нідерландах.  Середній  дохід  у  сільському
господарстві  та  садівництві  дещо вищий,  ніж у  2021 р.  Однак відмінності  значні,
оскільки  не  всі  галузі  однаково  здатні  перенести  високі  витрати.  Очікується,  що
сплачені витрати та амортизація на ферму цього 2022 р. будуть на 23 % вищими, ніж
у 2021 р.  Це зростання цін в основному викликано дорожчим імпортом зерна для
корму тварин через війну в Україні та підвищенням цін на газ внаслідок обмежень на
імпорт з росії та невизначеності на енергетичному ринку.

***
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Ook Eneco gooit tarieven warmtenet fors omhoog [Eneco також значно підвищує
тарифи на тепломережі] //  De Telegraaf. –  Amsterdam, 2022. – 19.12. –  Режим доступу :
https  ://  www  .  telegraaf  .  nl  /  financieel  /1461992942/  ook  -  eneco  -  gooit  -  tarieven  -  warmtenet  -  fors  -  
omhoog.

Власники  домогосподарств,  підключених  до  тепломережі  компанії  «Eneco
Groep N.V.», яка є виробником та постачальником природного газу, електроенергії та
тепла в Нідерландах, наступного 2023 р. платитимуть за енергію більше, незважаючи
на  максимальну  цінову  стелю.  Компанія  встановлює  тарифи  раз  на  рік,  тому
споживачі 2022 р. ще не помітили різкого подорожчання енергоносіїв через війну в
Україні.

***

Governo insiste na importância de mecanismo ibérico devido à  guerra na Ucrânia
[Уряд наполягає на важливості Іберійського механізму через війну в Україні] // Público.
–  Lisboa,  2022.  –  20.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  publico  .  pt  /2022/12/20/  politica  /  noticia  /  governo  -  insiste  -  importancia  -  mecanismo  -  
iberico  -  devido  -  guerra  -  ucrania  -2032125  .

Державний  секретар  з  європейських  справ  Тіаго  Антунеш  підкреслив  в
парламенті  важливість  для  Португалії  відновлення  Іберійського  механізму,  який
обмежує ціну на газ у виробництві електроенергії, що вже дозволило заощадити 360
млн євро. Т. Антунеш під час слухань в парламенті Португалії, на яких домінували
енергетичні питання, зазначив, щодо війни в Україні, ніхто досі не має підстав для
оптимізму.  Відповідаючи  на  запитання  про  вплив  на  сім’ї  та  компанії,  оскільки
інфляція,  в  основному  через  ціни  на  енергоносії,  продовжує  залишатися  на  дуже
високому  рівні,  Т.  Антунес  сказав,  що  цей  механізм  є  однією  з  відповідей  і  що
необхідно «знайти рішення для пом’якшення наслідків російсько-української війни».

***

Sabin,  Thomas. Warum uns der LNG-Terminalbau im „Deutschland-Tempo“  wenig
nützt [Чому будівництво СПГ-терміналу «шляхами Німеччини» нам малокорисне] /  T.
Sabin //  Focus.  –  Berlin,  2022.  –  21.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  focus  .  de  /  finanzen  /  andere  -  waren  -  schneller  -  warum  -  uns  -  der  -  lng  -  terminalbau  -  im  -  
deutschland  -  tempo  -  wenig  -  nuetzt  _  id  _180814454.  html  .

Агресивна  війна  росії  в  Україні  змусила  Німеччину  припинити  надійне
постачання газу через трубу з росії і вийти на динамічний ринок СПГ. Федеральний
канцлер О. Шольц, міністр фінансів К. Лінднер і міністр економіки Р. Габек відкрили
перший  у  Німеччині  СПГ-термінал.  Німеччина  планує  встановити  до  одинадцяти
імпортних терміналів СПГ потужністю близько 73 млрд кубометрів газу на рік і може
перекомпенсувати  приблизно  50  млрд  кубометрів  газу,  імпортованого  з  росії  до
початку  війни  в  Україні.  Але  для  Німеччини  існує  ще  багато  проблем  із
забезпеченням безпеки постачання через волатильність цін і невизначеність на ринку
СПГ.

***

Pomerantsev, Peter. Autocrats are weaponizing globalization. Ukraine is where they
must be stopped [Автократи перетворюють глобалізацію на зброю.  Україна там,  де їх
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треба зупинити] / P. Pomerantsev // Time. – New York, 2022. – 21.12. – Режим доступу :
https://time.com/6242912/ukraine-war-globalized-autocrats/.

Старший науковий співробітник Інституту SNF  Agora  Університету Джона
Хопкінса П. Померанцев в статті для видання пише, що війна в Україні – це боротьба
не лише з росією, а й із цілою мережею авторитарних режимів. За його словами, щоб
забезпечити суверенітет України треба зламати владу мережевих авторитаристів. На
думку  автора,  путін  прорахувався  і  замість  зміцнення  його  авторитарної  мережі,
вторгнення в Україну може стати точкою згуртування демократичної солідарності.

***

A cause de la guerre en Ukraine, la récolte de céréales dans le pays va chuter de 40 %
en 2022 [Через війну в Україні в 2022 році врожай зерна в країні впаде на 40 %] // L’Obs.
–  Paris,  2022.  –  23.12.  –  Режим  доступу  :
https://www.nouvelobs.com/monde/20221223.OBS67512/a-cause-de-la-guerre-en-ukraine-la-
recolte-de-cereales-dans-le-pays-va-chuter-de-40-en-2022.html.

Україна була на шляху до того, щоб стати третім за величиною експортером
пшениці до того, як росія вторглася в лютому минулого року. Урожай зерна в Україні,
одного  з  провідних  світових  виробників,  цього  року  впаде  приблизно  на  40  %
порівняно  з  2021  р.  через  російське  вторгнення,  згідно  з  оцінками  Національної
зернової асоціації, оголошеними наприкінці жнив.

***

España compra más comida a Rusia y le vende menos que antes de la guerra [Іспанія
закуповує більше продовольства в росії і  продає менше, ніж до війни] //  El Mundo. –
Madrid,  2022.  –  26.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  elmundo  .  es  /  economia  /2022/12/26/63  a  9912521  efa  0  d  6598  b  4579.  html  .

Згідно  з  результатами  дослідження  «Вплив  кризи  сировини  внаслідок
російсько-української  війни  на  зовнішню  торгівлю  іспанської  агропродовольчої
продукції»,  підготовленого  Підуправлінням  аналізу,  координації  та  статистики
Міністерства  сільського  господарства,  рибальства  та  продовольства,  іспанський
імпорт агропродовольчої та рибної продукції з росії досяг 138,7 млн євро з березня по
вересень, що на 25,9 % більше, ніж за аналогічний період 2021 р. до війни в Україні.
Іспанія  збільшила закупівлі  з  росії  у  всіх  групах агропродовольчої  та  рибальської
промисловості, за винятком овочів і бобових, які впали на 30,4 %. Імпорт олії, жирів і
напоїв  зріс  більш  ніж  на  100  %,  зернових  –  на  83,3  %,  а  риби,  ракоподібних  і
молюсків  –  на  50,7  %.  П’ятіркою найбільш закуплених  товарів  з  росії  в  період  з
березня по вересень стали пшениця (на 29 млн євро); морожена риба (на 23,3 млн
євро), свіжа риба (на 17 млн євро), буряковий жом і крохмальні субпродукти (на 14,9
млн  євро)  і  соєва  олія  (на  12,1  млн  євро).  Що  стосується  торгівлі  харчовими
продуктами з Україною, то імпорт до Іспанії зріс на 4,6 % і досяг 446,6 млн євро тоді,
як закупівлі всієї  економіки скоротилися на 15,9 %. Закупівля зернових з України
зросла на 107,9 млн євро (на 61,1 %) завдяки угоді про спрощення транзиту зернових
через Чорне море.

***

Black Sea grain corridor working thanks to Turkish mediation:  Erdoğan
[Чорноморський  зерновий  коридор  працює  завдяки  турецькому  посередництву:
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Ердоган]  //  Daily Sabah.  –  Istanbul,  2022.  –  26.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  dailysabah  .  com  /  politics  /  diplomacy  /  black  -  sea  -  grain  -  corridor  -  working  -  thanks  -  to  -  
turkish  -  mediation  -  erdogan  .

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган на пресконференції з молоддю у східній
провінції  Ерзурум  повідомив,  що  в  рамках  епохальної  «зернової  угоди»,  Європа
отримала  близько  44  % зерна,  що експортується  з  України,  Туреччина –  16  %,  а
африканські країни – 14 %. Р. Т. Ердоган також заявив, що Туреччина, яка здобула
міжнародне визнання за свою унікальну роль посередника між Україною та росією,
неодноразово закликала Київ та москву припинити війну шляхом переговорів.

***

Michta,  Andrew A.  Ukraine:  A battle over the future of Europe [Україна: битва за
майбутнє Європи] / A. A. Michta // POLITICO. – Brussels, 2022. – 26.12. – Режим доступу :
https  ://  www  .  politico  .  eu  /  article  /  ukraine  -  battle  -  over  -  future  -  europe  /  .

Декан  Коледжу  міжнародних  досліджень  безпеки  в  Європейському  центрі
безпеки та старший науковий співробітник Атлантичної ради Ендрю А. Міхта в статті
для видання підкреслює, що війна в Україні – це вирішальна боротьба за майбутнє
Європи, її геостратегічну реконфігурацію та нову архітектуру безпеки, що знаменує
тектонічний зсув в еволюції  континенту,  спричинений як історичним прорахунком
путіна,  так  і  опором  українського  народу.  За  його  словами,  переможна  Україна
претендуватиме на своє місце в Європі завдяки величині своєї жертви тоді, як і США,
і  європейські  країни,  які  відігрють  ключову  роль  у  шляху  до  перемоги  стануть
набагато більш впливовими.

***

Tanner erwartet Blackouts in Teilen der EU [К. Таннер очікує відключення світла в
деяких  частинах  ЄС]  //  Die Рresse.  –  Vienna,  2022.  –  27.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  diepresse  .  com  /6231554/  tanner  -  erwartet  -  blackouts  -  in  -  teilen  -  der  -  eu  ?  from  =  rss  .

Міністерка  оборони  Австрії  К.  Таннер  очікує  незабаром  масштабних
відключень електроенергії в Європейському Союзі. Вона підкреслила, що через війну
в  Україні  значно  зріс  ризик  масового  знеструмлення.  К.  Таннер  додала,  що
найпізніше на четвертий день відключення електроенергії третина населення більше
не зможе подбати про себе, тому мають бути створені так звані острівці безпеки, які в
екстрених  випадках  можуть  бути  контактними точками для  цивільних  громадян  і
правоохоронців.

***

Mádi, László. Csúnya új világ kapuján léptünk be [Ми увійшли в новий потворний
світ]  /  L.  Mádi //  Magyar Nemzet.  –  Budapest,  2022.  –  27.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  magyarnemzet  .  hu  /  velemeny  /2022/12/  csunya  -  uj  -  vilag  -  kapujan  -  leptunk  -  be  .

Виходячи з подій 2022 р., автор статті вважає, що російсько-українська війна та
її ескалація призведуть до формування свого роду нового світового порядку, як це
видно  вже  сьогодні.  За  його  словами,  ера  дешевої  енергії  закінчилася  і  можна
побачити,  що  втрачені  викопні  джерела  енергії  не  можуть  бути  замінені
відновлюваними джерелами енергії. З цієї причини вугілля та дрова тимчасово знову
вийшли  на  перший  план  у  східній  половині  Європи,  а  країни  Західної  Європи
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намагаються  заповнити  прогалину  СПГ,  який  є  набагато  більш  обтяжливим  для
навколишнього  середовища.  Автор  наголошує,  що  наступною  значною
трансформацією  в  послідовності  є  тектонічний  рух,  який  означає  кінець  ситуації
«один полюс-одна імперія», типової для останніх тридцяти років.

***

Suleri,  Abid  Qaiyum.  The  state  of  the  economy in  2022 [Стан економіки у 2022
році]  /  A.  Q.  Suleri  //  The  News.  –  Islamabad,  2022.  –  28.12.  –  Режим  доступу  :
https://www.thenews.com.pk/print/1024467-the-state-of-the-economy-in-2022.

На  думку  автора  статті,  вторгнення  росії  в  Україну  в  лютому  2022  р.
перевернуло світ. Санкції проти російських енергоносіїв і поставок продовольства, а
також  збій  у  постачанні  пшениці/соняшнику  з  України  призвели  не  тільки  до
дефіциту товарів, але й до найвищого за десятиліття зростання цін на енергоносії,
викликавши кризу вартості життя не тільки в Пакистані, а і в інших країнах.

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ

Hairuo,  Cai. Ukrainian parliament adopts laws for membership talks with EU
[Верховна Рада України ухвалила закони для переговорів щодо членства в ЄС] /  C.
Hairuo //  People’s Daily.  –  Beijing,  2022.  –  15.12.  –  Режим  доступу  :
http  ://  en  .  people  .  cn  /  n  3/2022/1215/  c  90000-10184499.  html  .

Голова  українського  парламенту  Р.  Стефанчук  заявив,  що  Верховна  Рада
України  ухвалила  всі  закони,  необхідні  для  початку  переговорів  щодо  членства  у
Європейському Союзі. Він повідомив, що нещодавно в Україні було ухвалено закони
про  реформи  Конституційного  суду  та  судової  сфери,  а  також  закони  про  ЗМІ,
національні меншини та боротьбу з відмиванням грошей.

***

Kwaśniewski, Aleksander. A truly European Ukraine needs both victory and stronger
rule of law [Справді  європейська  Україна  потребує  як  перемоги,  так  і  міцнішого
верховенства права] /  A.  Kwaśniewski //  POLITICO. –  Brussels, 2022. – 21.12. –  Режим
доступу  : https  ://  www  .  politico  .  eu  /  article  /  europe  -  ukraine  -  zelenskyy  -  needs  -  both  -  victory  -  and  -  
stronger  -  rule  -  of  -  law  /  .

Колишній  президент  Польщі  Александер  Квасневський  у  своїй  статті  для
POLITICO пише, що Україна має провести економічні реформи, оскільки переговори
про вступ до Європейського Союзу будуть критично важливими в боротьбі українців
за  свободу.  За  його  словами,  вільний  світ  захоплюється  жертовністю  та  успіхом
українців  як  солдатів,  так  і  цивільних  громадян,  але  боротьба  за  вільну  та
демократичну Україну ведеться не лише на полі  бою,  її  також ведуть дипломати,
бізнес-лідери, експерти та неурядові організації, які працюють разом, щоб створити
успішну демократичну країну з вільним ринком, готову до членства в ЄС.

ЗАКОРДОННІ ВІЗИТИ УКРАЇНСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ДІЯЧІВ 

Tykhyi,  Türkiye’nin iletişim stratejilerini takdir etti [Г.  Тихий  високо  оцінив
комунікаційні стратегії Туреччини] //  Star. –  Istanbul, 2022. – 03.12. –  Режим доступу :
https  ://  www  .  star  .  com  .  tr  /  guncel  /  tykhyi  -  turkiyenin  -  iletisim  -  stratejilerini  -  takdir  -  etti  -  haber  -  
1752608/.
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Радник  міністра  закордонних справ  України  з  медіа  та  комунікацій  Георгій
Тихий під час виступу на Міжнародному саміті зі стратегічних комунікацій (Stratcom
Summit), що проходив у Стамбулі, високо оцінив комунікаційні стратегії Туреччини в
рамках  Чорноморської  зернової  ініціативи.  Він,  зокрема  зазначив,  що  саміт  був
інформативним і насиченим цікавими ідеями.

***

Hansson,  Wolfgang. Besöket ska stoppa kritiken i USA och är en signal till putin
[Візит  покликаний  зупинити  критику  в  США  і  є  сигналом  путіну]  /  W.  Hansson //
Aftonbladet.  –  Stockholm,  2022.  –  21.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  aftonbladet  .  se  /  nyheter  /  kolumnister  /  a  /  Kn  6  y  6  M  /  budskapet  -  till  -  putin  -  biden  -  viker  -  
inte  -  fran  -  stodet  -  till  -  ukraina  .

Шведський журналіст В. Ганссон в статті пише, що візит Президента України
В. Зеленського до США – демонстрація сили, але також сигнал для росії про те, що
США не збираються залишати Україну в біді.  На думку журналіста, той факт,  що
США надають Україні  батарею  Patriot,  є  чітким сигналом путіну:  чим більше він
намагатиметься бомбити Україну, тим більшу підтримку нададуть США. На думку
автора, запросивши В. Зеленського, Д. Байден сподівається, що Президент України
переконає  республіканців  у  життєвій  важливості  підтримки  України,  адже  опір
України допомагає зламати військову машину одного з головних суперників США на
міжнародній арені без жодного пострілу із США.

***

Lavazza,  Andrea. Guerra giorno 301:  Zelensky a sorpresa va da Biden,  più  armi e
inviti di pace [301-й день війни: сюрприз від Зеленського – поїздка до Байдена, ще зброя
та пропозиція  щодо миру]  /  A.  Lavazza //  Avvenire.  –  Milano,  2022.  –  21.12.  –  Режим
доступу  : https  ://  www  .  avvenire  .  it  /  opinioni  /  pagine  /  ucraina  -  guerra  -  giorno  -301-  zelensky  -  da  -  
biden  -  armi  -  e  -  pace  .

Стаття італійського науковця у галузі когнітивних наук та філософії А. Лавацца
присвячена  першому  візиту  Президента  України  В. Зеленського  за  кордон  після
російського вторгнення 24 лютого, де він отримав ще 2 млрд дол. у вигляді військової
допомоги.  На  думку  автора,  Д.  Байден  запросив  В. Зеленського  приїхати  до
Вашингтона, щоб той міг отримаи додаткову зброю, а також вислухати «пораду», яку
він не може недооцінювати.

***

Nelson,  Steven. Ukraine’s Volodymyr Zelensky tells Congress ‘Russian tyranny has
lost control over us’  thanks to US aid [Володимир  Зеленський  заявив  Конгресу,  що
«російська тиранія втратила над нами контроль» завдяки допомозі США] / S. Nelson //
New York Post.  –  New York,  2022.  –  21.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  nypost  .  com  /2022/12/21/  ukraines  -  volodymyr  -  zelensky  -  tells  -  congress  -  russian  -  tyranny  -  
has  -  lost  -  control  -  over  -  us  -  thanks  -  to  -  us  -  aid  /  .

Візит до Вашингтона став першою іноземною поїздкою Президента України
В. Зеленського після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.
Президент  України  В. Зеленський  21  грудня  виступив  перед  Конгресом  США  та
заявив, що завдяки військовій допомозі США «російська тиранія втратила контроль
над Україною». В. Зеленський виступив у Конгресі після зустрічі з президентом Д.
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Байденом у Білому домі, а потім провів пресконференцію разом із лідером США. В.
Зеленський розповів  про міжнародні  наслідки війни та  заявив,  що президент росії
путін може навіть втратити владу всередині росії.

***

Banco,  Erin. What Zelenskyy wants –  but is unlikely to get –  from Biden [Чого
В. Зеленський хоче від Д. Байдена, але навряд чи отримає] /  E.  Banco //  POLITICO. –
Brussels,  2022.  –  21.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  politico  .  com  /  news  /2022/12/21/  zelenskyy  -  biden  -  weapons  -  standoff  -  congress  -  
00074918.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтону з одним із
своїх найбільших запитів до США після того, як росія вторглася в його країну 300
днів тому. Візит В. Зеленського до США, де він має зустрітися з президентом США
Джо  Байденом  і  виступити  перед  членами  Конгресу,  став  шоком  як  для
високопоставлених  чиновників  США,  так  і  для  законодавців.  Хоча  у  Вашингтоні
ходили чутки про велику подію, ніхто не знав точних подробиць приїзду та планів
Президента  України.  Тепер,  коли  особиста  зустріч  підтверджена,  офіційні  особи
кажуть,  що  очікують  протистояння  питання  щодо  зброї  та  спроби  Д.  Байдена  і
В. Зеленського  використати  зустріч,  щоб  зміцнити  підтримку  України  майбутнім
Конгресом США, хоча у них дещо різні цілі.

***

Malinowski, Przemysław. Zełenski w USA. Co prezydent Ukrainy chce uzyskać, ale
raczej  nie  będzie  zgody Bidena [В. Зеленський в США.  Що хоче отримати Президент
України,  але Д.  Байден навряд чи погодиться]  /  P.  Malinowski  //  Rzeczpospolita.  –
Warszawa,  2022.  –  21.12.  –  Режим  доступу  :
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37648671-zelenski-w-usa-co-prezydent-ukrainy-chce-
uzyskac-ale-raczej-nie-bedzie-zgody-bidena.

За  словами  журніліста  Rzeczpospolita Пшемислава  Малиновського,  візит
Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона регламентує зустріч з
президентом  США  Джо  Байденом  та  виступ  перед  членами  Конгресу,  до  яких
В. Зеленський звернеться з одним із своїх найбільших запитів з моменту вторгнення
росії.  Очікується,  що  В. Зеленський  знову  буде  говорити  про  передачу  ракетних
комплексів великої дальності –  ATACMS, безпілотників  Gray Eagle і  Reaper. Однак
журналіст вважає, що В. Зеленський може не отримати очікуваної підтримки.

***

Bartkiewicz,  Artur. Doradca Zełenskiego:  Prezydent wyjaśni Amerykanom jak
naprawdę wygląda wojna [Радник В. Зеленського: Президент пояснить американцям, як
насправді виглядає війна] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warszawa, 2022. – 21.12. –
Режим доступу : https  ://  www  .  rp  .  pl  /  dyplomacja  /  art  37649551-  doradca  -  zelenskiego  -  prezydent  -  
wyjasni  -  amerykanom  -  jak  -  naprawde  -  wyglada  -  wojna  .

Радник  глави  Офісу  Президента  України  Володимира  Зеленського  Михайло
Подоляк  заявив,  що  В. Зеленський  під  час  візиту  до  Вашингтона  зможе  показати
американським політичним елітам «справжні масштаби війни, її справжню природу
та  важливість  її  належного  завершення...  тобто  на  правильних  умовах».  Візит
В. Зеленського до США – перший закордонний офіційний візит Президента України з
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початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Відповідаючи на запитання
про візит, М. Подоляк сказав, що він «надзвичайно значущий» і спростує спроби росії
показати,  що  відносини  США  з  Україною  охолоджуються.  Радник  глави  Офісу
Президента  України  також  зазначив,  що  Президент  України  матиме  можливість
пояснити реальну ситуацію в Україні та яка зброя потрібна для боротьби з росією і
навіщо вона потрібна.

***

Bennett, Brian. Biden Asserts to Zelensky and the World That U.S. Will Back Ukraine
‘As Long As it Takes’  [Байден  запевняє  Зеленського  і  весь  світ,  що  США
підтримуватимуть  Україну  «стільки,  скільки  потрібно»]  /  B.  Bennett //  Time.  –  New
York,  2022.  –  21.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  time  .  com  /6243120/  biden  -  zelensky  -  visit  -  
ukraine  -  support  /  .

Кореспондент  «Time»  Б.  Беннет,  висвітлюючи  візит  Президента  України
В. Зеленського у Вашингтон, який включав зустріч у Білому домі і виступ у прайм-
тайм на спільному засіданні Конгресу, пише, що відбувається він саме в той момент,
коли республіканці збираються повернути собі контроль над Палатою представників,
а  ключові  республіканські  лідери  пообіцяли  переглянути  кошти,  які  США
спрямовують  на  підтримку  зруйнованої  економіки  України.  Д.  Байден  запросив
В. Зеленського на головну політичну сцену США, щоб дати зрозуміти президентові
росії путіну, а також союзникам Америки та республіканцям у Палаті представників,
які  критикують роль США у російсько-українській війні,  що Д. Байден не бачить
терміну дії американської підтримки України.

***

Miller, Zeke. Zelensky to Congress: against all odds Ukraine still stands [Зеленський
до Конгресу: Україна все ще стоїть, незважаючи ні на що] / Z. Miller // Time. – New York,
2022. – 21.12. –  Режим доступу : https  ://  time  .  com  /6243135/  zelensky  -  congress  -  joint  -  address  -  
ukraine  /  .

Президент  України  В. Зеленський  здійснив  візит  до  Вашингтона,  щоб
подякувати лідерам США та звичайним американцям за їхню підтримку у боротьбі з
вторгненням росії. Керівник київського аналітичного центру Penta Center В. Фесенко
зазначив, що візит В. Зеленського до США має визначити хід війни – В. Зеленський
вперше наважився покинути Україну і розраховує на збереження, а можливо, навіть
посилення військової та економічної допомоги США. 

***

Dreisbach, Sofia. «Das Licht unseres  Glaubens an uns selbst wird nicht erlöschen»
[«Світло нашої віри в себе не згасне»]  /  S.  Dreisbach  //  Frankfurter  Аllgemeine.  –
Frankfurt  am  Main,  2022.  –  22.12.  –  Режим  доступу  :
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/selenskyj-bittet-die-usa-um-weitere-
unterstuetzung-18552189.html.

За  словами кореспондентки видання С.  Драйсбах,  візит  Президента  України
В. Зеленського у Вашингтон показав необхідність бути поруч з Україною і в 2023 р.
Відразу на початку спільної пресконференції президент США Д. Байден наголосив,
що підтримка України далека від завершення, що Америка підтримуватиме Україну
стільки,  скільки  буде  потрібно.  Виступ  в  американському  Конгресі  Президента
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України стала сигналом світові та російському правителю путіну, що Захід на боці
Києва.  Інша цільова  група,  ймовірно,  була  не  менш важливою для  Д.  Байдена  та
провідних демократів у Конгресі, це республіканці, які з січня матимуть більшість у
Палаті представників. Депутати від правого крила республіканців дедалі голосніше
ставлять під сумнів мільярдні виплати за кордон. За словами авторки, для президента
Д.  Байдена  візит  В. Зеленського  до  Вашингтона  був  успішним  у  багатьох
відношеннях.

***

Megerian,  Chris. Pageantry evoking Churchill greets Zelenskyy in Washington
[Видовищність, що нагадує Черчілля, вітає Зеленського у Вашингтоні] /  C. Megerian //
Japan Тoday.  –  Tokyo,  2022.  –  22.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  japantoday  .  com  /  category  /  world  /  zelenskyy  -  to  -  meet  -  biden  -  address  -  congress  -  as  -  war  -  
rages  -  on  .

Журналіст  К.  Мегерян аналізує візит  Президента України В. Зеленського до
США, зокрема підкресливши, що В. Зеленський змінився з тих пір, як останній раз
відвідав  Білий  дім  понад  рік  тому.  Автор  пише,  що тепер  В.  Зеленький  постійно
одягнений у армійську зелену форму, а зморшки на його обличчі видають втому від
місяців війни та стрімкої подорожі до Вашингтона. Журналіст констатує, що промова
В. Зеленського  у  Конгресі  зумовила  його  порівняння  з  В.  Черчіллем  за  запеклий
захист країни, що зіткнулася з екзистенційною кризою.

***

Liubertaitė  ,  Agnė.  G.  Landsbergis apie istorinį  V.  Zelenskio vizitą:  JAV taip pat
prisiima atsakomybę  už  Ukrainos pergalę  [Ґ.  Ландсберґіс  про  історичний  візит
В. Зеленського:  США  також  несуть  відповідальність  за  перемогу  України]  /  A.
Liubertaitė  //  Lietuvos rytas.  –  Vilniaus,  2022.  –  22.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  lrytas  .  lt  /  lietuvosdiena  /  aktualijos  /2022/12/22/  news  /  g  -  landsbergis  -  apie  -  v  -  zelenskio  -  
vizita  -  jav  -  taip  -  pat  -  prisiima  -  atsakomybe  -  uz  -  ukrainos  -  pergale  -25575050  .

Міністр  закордонних  справ  Литви  Ґ.  Ландсберґіс  стверджує,  що  візит
Президента України В. Зеленського  до США є історичним,  а  підтримка головного
союзника  свідчить  про  те,  що  США  також  несуть  відповідальність  за  перемогу
України у війні. За словами міністра, зустріч В. Зеленського і Д. Байдена та досягнуті
під  час  неї  результати  можуть  суттєво  змінити  хід  війни,  якщо  інші  країни
переглянуть свою підтримку. Прем’єр-міністерка Литви І. Шимоніте наголосила, що
дуже  важливо,  що  Президент  України  поїхав  до  США  саме  зараз  тому,  що  є
спекуляції  щодо  того,  чи  зміниться  політика  США  зі  зміною  складу  Палати
представників, чого, на її думку, не може статися.

***

Rónay,  Tamás. Csapás volt moszkvának Zelenszkij washingtoni útja [Поїздка
Зеленського до Вашингтона стала катастрофою для москви] /  T.  Rónay //  Nepszava. –
Budapest,  2022.  –  22.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  nepszava  .  hu  /3179807_  csapas  -  volt  -  
moszkvanak  -  zelenszkij  -  washingtoni  -  utja  .

За словами комерційного керівника Центральноєвропейського кластеру  GEM
Тамаша Роная,  візит  Президента  України В. Зеленського  до Вашингтона  викликав
різку  реакцію  росії.  Особливий  гнів  росії  викликало  офіційне  підтвердження  Д.
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Байденом  відправки  в  Україну  високотехнологічної  системи  ППО  Patriot.  Виступ
Президента  України  в  Конгресі  називають  історичним.  Його  найважливішим
посланням було те, що окрім подяки Сполученим Штатам за їхню підтримку, Україна
також  бореться  за  перемогу  вільного,  демократичного  світу.  Президент  України
наголосив  демократам  та  республіканцям,  що  військову  допомогу  його  країні  не
можна призупиняти, оскільки для того, щоб українські сили не лише могли вистояти
проти росіян,  а  й  мати можливість  розпочати масштабнішу контратаку,  необхідно
посилити військову підтримку України.

***

Berg,  Matt. Zelenskyy makes his case in D.C.  for more U.S.  support for Ukraine [У
Вашингтоні В. Зеленський наполягав на посиленні підтримки України з боку США] /
M.  Berg //  POLITICO.  –  Brussels,  2022.  –  22.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  politico  .  com  /  news  /2022/12/21/  zelenskyy  -  washington  -  ukraine  -  white  -  house  -  
00074954.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США виступив
перед  Конгресом  з  проханням продовження  підтримки  України  для  перемоги  над
росією.  У  палкій  промові  перед  депутатами  Конгресу  В. Зеленський  заявив,  що
підтримка  США  має  вирішальне  значення  не  тільки  для  того,  щоб  вистояти  в
боротьбі, але й для того, щоб перемогти на полі бою. В. Зеленський також зустрівся з
презитдентом  США  Д.  Байденом  і  високопосадовцями  Вашингтона,  щоб  довести
свою аргументацію для надання більше передової зброї для України.

***

Rai,  Arpan. Zelensky address –  live:  Ukraine is ‘alive and kicking’  says leader as
Congress gives him standing ovation [Звернення  В. Зеленського  –  у  прямому  ефірі:
Україна «жива і здорова», каже лідер, а Конгрес аплодує йому стоячи] / А.  Rai //  The
Independent.  –  London,  2022.  –  22.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  independent  .  co  .  uk  /  news  /  world  /  americas  /  us  -  politics  /  zelensky  -  usa  -  biden  -  
washington  -  visit  -  live  -  b  2249248.  html  .

Президент  України  В. Зеленський  завершив  свій  візит  до  Вашингтона
бурхливою  промовою  перед  спеціальним  засіданням  Конгресу.  У  своєму  виступі
В. Зеленський посилався на військові тріумфи США та закликав Конгрес ухвалити
рішення,  які  врятують  «мільйони  життів»,  поки  Україна  веде  власну  війну  за
незалежність.  Раніше  українського  лідера  привітали  в  Білому  домі  президент  Д.
Байден  і  перша  леді  Д.  Байден.  Після  цього  на  спільній  пресконференції  обидва
лідери говорили про важливість нещовно оголошеного зобов’язання США надіслати
Україні додаткові 2 млрд дол. допомоги у сфері безпеки, включаючи забезпечення
системи протиракетної оборони Patriot.

***

‘Alive and kicking’:  Zelensky declares Ukraine will not compromise in US address
[В. Зеленський заявив у зверненні до Конгресу, що Україна не піде на компроміс] // The
Sydney Morning Herald.  –  Sydney,  2022.  –  22.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  smh  .  com  .  au  /  world  /  north  -  america  /  zelensky  -  arrives  -  in  -  washington  -  to  -  meet  -  biden  -  
20221221-  p  5  c  83  m  .  html  .
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Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Конгресом
США заявив,  що Україна сильна і  протистоїть всім труднощам завдяки підтримці
американському  народу,  зокрема.  У  промові  В. Зеленський  сказав  демократам  і
республіканцям, що їхня фінансова та військова допомога є «інвестицією» в спільні
цінності  обох  країн:  безпеку  та  демократію.  Він  також  закликав  обидві  палати
Конгресу  посилити  санкції  проти  росії,  щоб  терористи  були  притягнуті  до
відповідальності за свою агресію.

***

Varenytsia,  Inna. Ukrainians hail Volodymyr Zelenskyy after U.S.  visit dismissed by
vladimir putin [Українці  вітають  Володимира  Зеленського  після  візиту  до  США,  не
сприйнятим володимиром путіним] / I. Varenytsia // The Toronto Star. – Toronto, 2022. –
22.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  www  .  thestar  .  com  /  news  /  world  /  europe  /2022/12/22/  iaea  -  
discusses  -  ukraine  -  nuclear  -  plant  -  protections  -  with  -  russia  .  html  .

Українці  вітали  візит  Президента  України  В. Зеленського  до  Сполучених
Штатів як успішний. США оголосили про новий пакет військової допомоги на суму
1,8 млрд дол., у тому числі про постачання систем ППО Patriot. Україна також може
отримати додаткову допомогу США у розмірі 44,9 млрд дол. у рамках масштабного
законопроєкту  про  державні  витрати,  схваленого  Сенатом.  російське  державне
телебачення  прагнуло  применшити  військову  та  політичну  підтримку,  яку
В. Зеленський отримав у Вашингтоні, підкресливши в сюжеті новин, що не всі члени
Конгресу прийшли послухати промову В. Зеленського.

***

«Ми  стоїмо,  боремось  і  виграємо,  бо  ми  разом  –  Україна,  Америка  й  увесь
вільний  світ»  //  Українське  Слово.  –  Чикаго,  2022.  –  22.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  ukrslovo  .  net  /  swa  /114575.  html  .

21 грудня у межах візиту до США Президент України В. Зеленський провів
зустріч з президентом США Д. Байденом. В. Зеленський подякував за запрошення й
теплий прийом у колі справжніх друзів України. Від імені українського народу він
висловив подяку Д. Байдену та всім американцям за величезну підтримку й лідерство,
яке  Сполучені  Штати  проявляють  у  допомозі  Україні.  Лідер  Сполучених  Штатів
відзначив хоробрість і рішучість, яку демонструє український народ у відстоюванні
свого  майбутнього  і  запевнив,  що  США  продовжать  забезпечувати  можливість
України захищатися, зокрема засобами ППО.

***

Gustavsson, Peter. Hjälp Zelenskyj att kasta putin i havet [Допоможіть Зеленському
скинути путіна в море] / P. Gustavsson // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 23.12. – Режим
доступу  : https  ://  www  .  aftonbladet  .  se  /  ledare  /  a  /  kE  8  JAB  /  hjalp  -  zelenskyj  -  att  -  kasta  -  putin  -  i  -  
havet  -  nasta  -  steg  -  ar  -  att  -  ta  -  tillbaka  -  krim  .

В статті шведський журналіст П. Густавссон аналізує візит Президента України
В. Зеленського до США. Журналіст, зокрема зазначає, що В. Зеленському потрібно
зробити  видимою  загрозу,  яку  російська  агресія  становить  для  України  та  всієї
Європи,  але  водночас  він  має  продемонструвати  успіх,  щоб  переконати  своїх
союзників у тому, що війну можна виграти. Автор підкреслив, що шведський уряд
ухвалив рішення про нову підтримку Україні в розмірі 600 млн шведських крон.
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***

Anýž,  Daniel. Putin se přepočítal.  Zelenskyj se  nezlomil,  Biden neuhnul.  Rok 2023
může  být  vítězný  [путін прорахувався.  Зеленський не зламався,  Байден не зрушив з
місця. 2023 рік може стати переможним] / D. Anýž // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 23.12. –
Режим  доступу  :
https  ://  nazory  .  aktualne  .  cz  /  komentare  /  biden  /  r  ~7  bd  7  c  878823611  edba  5  b  0  cc  47  ab  5  f  122/  .

Чеський оглядач Д. Аньж коментує виступ Президента України В. Зеленського
перед Конгресом США, під час якого Глава Української держави заявив, що навіть
через  десять  місяців  після  російського  вторгнення,  яке  мала  бути  блискавичним,
смертоносним, «Україна жива і бореться». За словами автора, було дуже зворушливо і
водночас боляче,  зважаючи на серйозність змісту,  як В. Зеленський,  як обережний
школяр, водив пальцем по надрукованих рядках, щоб висловитися саме так, як він
хотів.  Чеський  журналіст  вважає,  що  В. Зеленський  перетворився  на  сміливого,
рішучого  політика,  справжнього  лідера,  став  уособленням хороброго  українського
опору. Д. Аньж підкреслив, що зміни в образі В. Зеленського відбулися в тому числі й
завдяки  підтримці  Америки  під  керівництвом  президента  Д.  Байдена,  який
обережніший, ніж хотілося б українцям, але Київ знає,  що може розраховувати на
його допомогу.

***

Marian,  Dinu. Lista de Crăciun în materie de armament a lui Zelenski rămâne
neîmplinită după vizita la Washington [Різдвяний список зброї Зеленського залишається
невиконаним після візиту до Вашингтона] /  D.  Marian //  Evenimentul Zilei. –  Bucureşti,
2022. – 23.12. –  Режим доступу : https  ://  evz  .  ro  /  lista  -  de  -  craciun  -  in  -  materie  -  de  -  armament  -  a  -  
lui  -  zelenski  -  ramane  -  neimplinita  -  dupa  -  vizita  -  la  -  washington  .  html  .

За  словами  авторки  статті,  поїздка  Президента  України  В. Зеленського  до
Вашингтона  стала  яскравою  демонстрацією  його  стратегії  тиску  на  союзників.
Авторка наголошує, що В. Зеленський, знаючи, що не отримає всього озброєння, яке
наразі  потрібне,  вважає,  що  поєднання  його  постійних  вимог  і  змін  на  полі  бою
спонукає  Вашингтон  переглянути  власні  оцінки  того,  яку  додаткову  зброю  може
отримати Україна, не ризикуючи небезпечною ескалацією з росією.

***

Latkovskis,  Bens. Prezidents Zelenskis Vašingtonā  cenšas lauzt piesardzības (baiļu)
ledu [Президент  Зеленський  намагається  зламати  лід  обережності  (страху)  у
Вашингтоні]  /  B.  Latkovskis //  Neatkarīgā  Rīta Avīze.  –  Rīgā,  2022.  –  23.12.  –  Режим
доступу  : https  ://  neatkariga  .  nra  .  lv  /  komentari  /  bens  -  latkovskis  /400803-  prezidents  -  zelenskis  -  
vasingtona  -  censas  -  lauzt  -  piesardzibas  -  bailu  -  ledu  ?  
_  gl  =1*  sgvn  7  x  *_  ga  *  MTQ  2  MjIxNzkwNS  4  xNjQ  4  NDU  4  OTQy  *_  ga  _  LTMBW  853  YH  *  MTY  3  Mj  
A  3  NjM  4  MS  42  MC  4  xLjE  2  NzIwNzY  3  OTkuMC  4  wLjA  .

Звернення  Президента  України  В. Зеленського  до  Конгресу  США  13  разів
переривали оваціями, а після його виступу оплески не стихали п’ять хвилин. Ідея,
щодо ще більшого надання зброї пронизувала всі виступи В. Зеленського. За словами
автора,  на  жаль,  рішучість  суттєво  збільшити  потік  поставок  зброї  Україні  не
характеризувала й самого Д. Байдена. В анонсованому Д. Байденом новому пакеті
допомоги  новинкою буде  ППО «Patriot»,  але  навіть  говорячи  про  ці  поставки,  Д.
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Байден обережно додав, що це оборонна, а не наступальна зброя. Автор констатує, що
обережність західних лідерів є не що інше, як зоологічний, непереборний страх.

ЗАСУДЖЕННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ РОСІЯН В УКРАЇНІ 

Scavo,  Nello. Quella generazione rubata all’Ucraina: «Evacuati dal Donbass 150.000
bimbi» [Покоління, яке вкрали з України: «З Донбасу евакуйовано 150 тисяч дітей»] / N.
Scavo //  Avvenire.  –  Milano,  2022.  –  03.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  avvenire  .  it  /  mondo  /  pagine  /  ucraina  -  russia  -  minori  -  dal  -  donbass  -  in  -  russia  .

За оцінками української влади, від 6 тис. до 8 тис. дітей було переміщено з
виховних установ та переведено до невстановлених центрів у межах кордонів росії.
Американський аналітичний центр «Інститут вивчення війни» вважає, що програми
насильницького усиновлення та депортація дітей під приводом програм реабілітації,
ймовірно, є основою масової кампанії з депопуляції. Прокуратура Міжнародного суду
в  Гаазі  займається  збиранням  доказів  за  фактом  депортації  десятків  українських
неповнолітніх.

***

Vincent, Faustine. Guerre en Ukraine: des victimes de crimes sexuels incitent à sortir
du silence [Війна в Україні: Жертв сексуальних злочинів закликають не мовчати] / F.
Vincent  //  Le  Monde.  –  Paris,  2022.  –  04.12.  –  Режим  доступу  :
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/12/04/ukraine-des-victimes-de-crimes-
sexuels-incitent-a-sortir-du-silence_6152869_3210.html.

Журналістка Le  Monde  Фаустина Вінсент поспілкувалась з жертвами
сексуальних злочинів російських військових Іриною Довгань та Алісою Коваленко,
які  постраждали  під  час  війни  на  Донбасі  ще  в  2014  році,  і  тепер  намагаються
«відкритіше» говорити про те, що вони пережили з початку російського вторгнення. З
2019  р.  І.  Довгань  очолює  SEMA Ukraine Network,  міжнародну  організацію
взаємодопомоги жертвам сексуальних злочинів під час збройних конфліктів. Через
вісім років говорити про сексуальне насильство, яке вчинили над ними кати, все ще
залишається  випробуванням.  Але  після  російського  вторгнення  24  лютого  та
поширення цих злочинів, жінки намагаються говорити «більш відкрито» про те, що
вони  пережили,  щоб  спонукати  нових  жертв  припинити  мовчання.  На  сьогодні  в
прокуратуру офіційно повідомлено лише про близько 100 випадків зґвалтування.

***

Horák,  Jan. Stříž  jednal s šéfem trestního soudu v Haagu,  Češka vyšetřuje ruské
válečné zločiny [Стриж провів переговори з головою кримінального суду в Гаазі, Чехія
розслідує воєнні злочини росії] / J. Horák // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 07.12. – Режим
доступу  : https  ://  zpravy  .  aktualne  .  cz  /  domaci  /  blazek  -  striz  -  
ukrajina  /  r  ~576  d  9062715111  eda  873  ac  1  f  6  b  220  ee  8/  .

Верховний  прокурор  Чехії  І.  Стриж  зустрівся  з  прокурором  Міжнародного
кримінального  трибуналу  К.  Ханом  у  штаб-квартирі  органу  ЄС  із  судового
співробітництва  Євроюсту  в  Гаазі.  Трибунал  є  головною  силою  європейського
правосуддя у розкритті російських воєнних злочинів в Україні. Злочини розслідують
Міжнародний кримінальний трибунал, Європейське поліцейське управління Європол
та окремі країни-члени ЄС. За словами автора, Чехія поставила перед собою завдання
об’єднати  зусилля  окремих  установ,  щоб  їхнє  розгортання  було  максимально
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скоординованим, що є одним із пріоритетів уряду прем’єр-міністр Чехії П. Фіали під
час головування в Європейській раді.

***

Follorou,  Jacques. Guerre en Ukraine: à  Kherson,  l’espoir de faire parler les corps
[Війна в Україні: у Херсоні сподіваються змусити заговорити тіла] /  J.  Follorou //  Le
Monde.  –  Paris,  2022.  –  11.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  lemonde  .  fr  /  international  /  article  /2022/12/11/  guerre  -  en  -  ukraine  -  a  -  kherson  -  l  -  
espoir  -  de  -  faire  -  parler  -  les  -  corps  _6153893_3210.  html  .

Спеціальний  кореспондент  Le Monde Жак  Фоллору  в  своєму  репортажі  з
деокупованих сіл Таврійське та Нова Зоря Херсонської області описує як українська
система правосуддя за допомогою наявних у неї засобів аналізує останки жертв, які
загинули  внаслідок  жорстокого  поводження  з  боку  російських  військових,  щоб
задокументувати  факти  для  майбутніх  судових  процесів  проти  москви  за  воєнні
злочини.

***

Čovjek koji je osudio ratnog zločinca Radovana Karadžića obučavat će ukrajinske
sudije [Людина,  яка  засудила  воєнного  злочинця  Радована  Караджича,  навчатиме
українських  суддів]  //  Dnevni avaz.  –  Sarajevo,  2022.  –  14.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  avaz  .  ba  /  globus  /  svijet  /793883/  covjek  -  koji  -  je  -  osudio  -  ratnog  -  zlocinca  -  radovana  -  
karadzica  -  obucavat  -  ce  -  ukrajinske  -  sudije  .

Британський суддя Х. Моррісон, відомий тим, що засудив воєнного злочинця
Р. Караджича до довічного ув’язнення, очолить підготовку 90 українських суддів для
майбутніх  судових  процесів  над  воєнними злочинами російських  солдатів.  Перша
група українських суддів уже пройшла інтенсивне навчання, решта суддів долучиться
в найближчі місяці. Загалом британська влада виділила 2,5 млн фунтів стерлінгів на
навчання українських суддів.

***

Ziemele: Krievijas agresija Ukrainā ir cilvēces iespēja veidot kopēju pieeju reaģēšanai
uz šādiem noziegumiem [Зіємеле: агресія росії в Україні – це можливість для людства
виробити спільний підхід до реагування на такі злочини] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā,
2022.  –  16.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  nra  .  lv  /  latvija  /400122-  ziemele  -  krievijas  -  agresija  -  
ukraina  -  ir  -  cilveces  -  iespeja  -  veidot  -  kopeju  -  pieeju  -  reagesanai  -  uz  -  sadiem  -  noziegumiem  .  htm  .

Латвійська правознавиця та суддя Суду ЄС з прав людини І. Зіємеле заявила,
що  агресія  росії  та  порушення  прав  людини  в  Україні  дають  можливість
демократичному та правовому суспільству показати, наскільки серйозно, адекватно та
згуртовано воно здатне реагувати на подібні злочини. Вона підтримує ідею створення
спеціального міжнародного трибуналу для розслідування злочинів, скоєних росією в
Україні, і притягнення винних до відповідальності. І.  Зіємеле зазначила, що іншою
загальною причиною створення трибуналу нюрнберзького типу є той факт, що була
дуже відкрита позиція проти базової речі культурного простору – людської гідності.

***

Curdy,  Rebecca Mc. SNP MP urges Sunak to back special tribunal into Russian
invasion of Ukraine [Депутат від ШНП закликав Р. Сунака підтримати спецтрибунал у
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справі про вторгнення росії в Україну] / R.M. Curdy // The Independent. – London, 2022. –
17.12. – Режим доступу : https  ://  www  .  independent  .  co  .  uk  /  news  /  uk  /  volodymyr  -  zelensky  -  rishi  -  
sunak  -  government  -  snp  -  prime  -  minister  -  b  2247007.  html  .

Депутат від Шотландської  національної  партії  Стюарт Макдональд закликав
прем’єр-міністра  Великобританії  Р.  Сунака  підтримати  спеціальний  трибунал  для
розслідування  російської  агресії  в  Україні.  Він  попросив  Р.  Сунака  наслідувати
приклад  міжнародних  співтовариств  таких  країн,  як  Франція,  Нідерланди,  щоб
засудити принаймні 50 тис. воєнних злочинів, скоєних російськими загарбниками.

ЗБРОЙНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ 

Approvato l’invio di armi in Ucraina per tutto il 2023 [Постачання зброї в Україну
затверджене на весь 2023 рік] //  Avvenire.  –  Milano,  2022.  –  01.12.  –  Режим доступу :
https  ://  www  .  avvenire  .  it  /  attualita  /  pagine  /  consiglio  -  dei  -  ministri  -  approva  -  invio  -  armi  -  ucraina  -  
2023.

В  редакційній  статті  італійська  «Avvenire»  повідомляє,  що  уряд  Італії
підтримав  постачання  Україні  зброї  до  кінця  2023  р.  Відповідно  до  ухваленого
декрету  Ради  міністрів  Італії,  військова  техніка  й  обладнання  будуть  надаватися
Києву  для  боротьби  з  російським  вторгненням  протягом  усього  2023  р.  без
необхідності  окремої  згоди італійських законодавців.  Для набуття чинності  декрет
уряду має отримати схвалення парламенту Італії.

***

SAD za Ukrajinu naručio moćne protuzračne rakete [США замовили для України
потужні  зенітні  ракети]  //  Dnevni avaz.  –  Sarajevo,  2022.  –  01.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  avaz  .  ba  /  globus  /  svijet  /790574/  sad  -  za  -  ukrajinu  -  narucio  -  mocne  -  protuzracne  -  rakete  .

Міністерство  оборони  США  уклало  контракт  на  виробництво  й  закупівлю
передових систем протиповітряної оборони  NASAMS – норвезької зенітної системи
середньої  та  великої  дальності  для  України.  Компанія  Raytheon Co.  отримала
контракт з фіксованою ціною на суму 1,216 млрд дол. на закупівлю систем, а також
відповідного обладнання, послуг і запчастин для підтримки України зброєю. Кошти
на контракт виділені в межах Ініціативи зі сприяння безпеці в Україні.

***

Stoltenberg: Ukrajina ostvarila značajno napredovanje, ali ne treba da potcjenjujemo
rusiju [Столтенберг: Україна досягла значного прогресу, але не варто недооцінювати
росію]  //  Dnevni avaz.  –  Sarajevo,  2022.  –  01.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  avaz  .  ba  /  globus  /  svijet  /790656/  stoltenberg  -  ukrajina  -  ostvarila  -  znacajno  -  napredovanje  -  
ali  -  ne  -  treba  -  da  -  potcjenjujemo  -  rusiju  .

Генеральний  секретар  НАТО  Є.  Столтенберг,  виступаючи  на  Берлінській
конференції  з  безпеки,  заявив,  що  Україна  досягає  великих  успіхів  у  своєму
контрнаступі, але західним союзникам не слід недооцінювати росію. Він наголосив,
що  союзники  по  НАТО  продовжать  надавати  військову  підтримку  Україні,
постачаючи  сучасне  озброєння  та  системи  ППО,  відмітивши  рішучу  підтримку
України  з  боку  Німеччини,  яка  надає  значну  фінансову,  гуманітарну та  військову
допомогу.

***
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Spáčil,  Petr. «Ochutnají  vlastní  medicínu.»  Petice žádá  odpojení  ruských budov v
Česku od energií [«Вони відчувають смак власних ліків». Петиція вимагає відключити
від енергопостачання російські будинки в Чехії] / P. Spáčil // Aktaualne.cz. – Praha, 2022.
–  02.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  zpravy  .  aktualne  .  cz  /  domaci  /  petice  -  odpojeni  -  ruskych  -  
budov  -  od  -  energii  /  r  ~44  f  57610724711  edb  1  f  50  cc  47  ab  5  f  122/  .

За словами автора, понад десять тисяч людей у Чехії підписалися під петицією
ініціативи «Подарунок для  путіна»,  яка  пропонує відключити російські  будинки в
Чехії,  включно  з  посольством  рф  від  газу,  електроенергії  та  води  у  відповідь  на
російські обстріли в Україні, після яких мільйони людей залишилися взимку без води
і електроенергії. Присвячений допомозі Україні, проєкт «Подарунок для путіна» через
сайт збирає гроші і на них купує гвинтівки, патрони, бронежилети, безпілотники та
бронемашини, зокрема вдалося зібрати 30 млн крон на придбання танка Т-72, який
відправлять в Україну.

***

Італія постачатиме зброю Україні до кінця 2023 року // Україська газета. – Рим,
2022.  –  02.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  www  .  gazetaukrainska  .  com  /світ/італія/італія-  
постачатиме-зброю-україні-до-к/.

Рада  міністрів  Італії  на  засіданні  одноголосно  ухвалила  декрет  про
продовження  постачання  зброї  Україні.  Для  підтримки  України  окремої  згоди  від
італійських  законодавців  не  потрібно.  Відповідно  до  декрету,  військова  техніка  й
обладнання  будуть  надаватися  Києву  для  боротьби  з  російським  вторгненням
протягом  усього  2023  р.  Щоб  цей  декрет  набув  чинності,  його  ще  має  схвалити
парламент Італії.

***

China’s military threat should get GOP,  Dems to agree to up defense spending
[Військова  загроза  Китаю  повинна  змусити  Республіканську  партію  та  демократів
погодитися збільшити витрати на оборону] // New York Post. – New York, 2022. – 03.12. –
Режим доступу : https  ://  nypost  .  com  /2022/12/03/  chinas  -  military  -  threat  -  should  -  get  -  gop  -  dems  -  
to  -  agree  -  to  -  up  -  defense  -  spending  /  .

Китай швидко  нарощує  свій  військовий потенціал,  тому Америці  необхідно
прийняти  виклик,  збільшивши  фінансування  оборони.  Представники  оборонного
відомства США кажуть, що використовують запаси для надсилання зброї в Україну
для  протидії  російському  вторгненнюо  і  що  ця  зброя  не  походить  із  запасів,
зарезервованих  для  забезпечення  готовності  США,  однак  доступні  запаси
американських  боєприпасів  і  систем  озброєння  для  України  закінчуються,  і  їх
неможливо  швидко  замінити.  Більшість  партійців  і  демократів  у  Конгресі
підтримують допомогу Україні.

***

Западните  запаси  може  да  се  възстановяват  години  след  въоръжаването  на
Украйна  [Західні  запаси  можуть  відновлюватися  роки  після  озброєння  України]  //
Дневник.  –  София,  2022.  –  05.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  dnevnik  .  bg  /  sviat  /  voinata  _  v  _  ukraina  /2022/12/05/4424275_  zapadnite  _  zapasi  _  moje  
_  da  _  se  _  vuzstanoviavat  _  godini  _  sled  /  .
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За  словами  власника  великого  виробника  зброї  Czechoslovak Group,
знадобиться 10-15 років, щоб поповнити західні запаси артилерійських боєприпасів,
вичерпаних для підтримки українських військових, які борються з вторгненням росії.
Незважаючи  на  потік  боєприпасів  в  Україну,  єдиний  власник  CSG Міхал  Стрнад
сказав, що українські сили стикаються з нестачею, оскільки західні уряди виснажують
свої  арсенали  через  обмеження  виробничих  потужностей.  CSG є  основним
постачальником модернізованої радянської зброї в Україну, зокрема танків, гармат,
систем  залпового  залпу  та  бойових  машин  піхоти.  Його  поставки  включають  90
модернізованих  танків  Т-72,  оплачені  Сполученими  Штатами  та  Нідерландами  в
процесі поставок, який зараз триває.

***

Клен, Євген. Дрони діють і на суходолі, і на морі / Є. Клен // Міст. – Торонто,
2022. – 06.12. –  Режим доступу : https  ://  meest  -  online  .  com  /  ukraine  /  vijsko  /  drony  -  diyut  -  i  -  na  -  
suhodoli  -  i  -  na  -  mori  /  .

Увесь світ збирав кошти для сухопутної «Армії дронів» Збройних сил України,
тепер  настав  час  і  для  морської.  На  фандрейзинговій  платформі  United24  уже
збирають кошти на перший у світі флот морських безпілотних літальних апаратів.
Фінансову  допомогу  в  створенні  флоту  морських  дронів  надав  «Акорд  банк»,
переказавши семизначну суму в українській національній валюті.

***

Sovětský  šrot po faceliftu.  Češi na Ukrajinu posílají  k nepoznání  vylepšené  T-72
[Радянський  лом  після  рестайлінгу.  Чехи  відправляють  в  Україну  невпізнанно
вдосконалені  Т-72]  //  Aktaualne.cz.  –  Praha,  2022.  –  07.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  zpravy  .  aktualne  .  cz  /  domaci  /  pomahame  -  ukoncit  -  valku  -  driv  -  uprchlici  -  opravuji  -  v  -  cesku  -  
tanky  /  r  ~  b  73615  ec  760  f  11  edbe  29  ac  1  f  6  b  220  ee  8/  .

На  чеському  заводі  танки  Т-72  радянських  часів  отримують  нову  оптику,
броню  та  інше  обладнання,  а  потім  їх  відправляють  на  війну  в  Україну.  Голова
Асоціації  оборонної  промисловості  України  Є.  Крупа  розказав,  що  чеським
збройникам бракує кваліфікованих працівників  і  українська сторона пропонує їх  з
чоловіків,  які  мають  дружин  і  дітей  у  Чехії.  Таким  чином,  за  його  словами,
зберігається потенціал співробітників для України,  тому що контракт діє  до кінця
війни,  а  після  його  закінчення  чоловіки  повернуться  додому,  а  також  частково
розвантажать чеську економіку, яка взяла на себе величезний тягар – забезпечення
українських жінок і дітей, які перебувають у Чехії.

***

Le drone de combat turc Bayraktar:  les ailes militaires d’Erdogan [Турецький
бойовий безпілотник  Bayraktar:  військове  крило Ердогана]  //  L’Obs.  –  Paris,  2022.  –
07.12. –  Режим доступу : https  ://  www  .  nouvelobs  .  com  /  monde  /20221207.  OBS  66825/  le  -  drone  -  
de  -  combat  -  turc  -  bayraktar  -  les  -  ailes  -  militaires  -  d  -  erdogan  .  html  #  modal  -  msg  .

В  ексклюзивному  інтерв’ю  благодійному  фонду  «Повернись  живим»
гендиректор Baykar Халук Байрактар сказав, що у майбутньому підприємство планує
створювати  в  Україні  Bayraktar Akıncı  і  Bayraktar Kizilelma –  новий  безпілотний
винищувач.  Для  цього,  станом  на  серпень  2022  р.,  партнери  вже  розпочали  на
території України будівництво заводу, дослідницького центру та центру передового
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виробництва.  Турецький  військовий  безпілотник,  який  завдяки  своїм  невеликим
розмірам і потужності значно збільшив військові сили України на початку війни. 

***

Slovensko pomáha Ukrajine: Vojnou sužovaná krajina dostane niekoľkomiliónový dar
[Словаччина  допомагає  Україні:  Охоплена  війною  країна  отримає  кількамільйонну
пожертву]  //  Nový  Čas.  –  Bratislava,  2022.  –  07.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  cas  .  sk  /  clanok  /2746813/  slovensko  -  pomaha  -  ukrajine  -  vojnou  -  suzovana  -  krajina  -  
dostane  -  niekolkomilionovy  -  dar  /  .

Міноборони Словаччини скористається опцією відшкодування частини витрат,
пов’язаних  із  безоплатною  передачею  військової  техніки  через  Європейський
інструмент миру,  враховуючи продовження  військової  агресії  російської  федерації
проти  України.  Уряд  Словаччини  схвалив  передачу  Україні  додаткову  військову
техніку на суму понад 10,3 млн євро.

***

Командувачі ВМС України та США обговорили ситуацію навколо російського
вторгнення в Україну // Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 08.12. –  Режим доступу :
https  ://  www  .  ukrslovo  .  net  /  swa  /114200.  html  .

Командувач  Військово-морських  сил  ЗСУ  віцеадмірал  Олексій  Неїжпапа  в
режимі  відеоконференції  провів  зустріч  з  командувачем  6-го  флоту  ВМС  США
віцеадміралом Томасом Іші. У ході розмови, командувач українських ВМС ознайомив
іноземного  колегу  з  успіхами  і  ходом  ведення  бойових  дій  проти  російських
окупантів та поточною ситуацією, яка обумовлена незаконними діями рф в Азово-
Чорноморському регіоні.  Також одними з  ключових тем онлайн конференції  були
розширення напрямків  військового співробітництва та  надання технічної допомоги
українським ВМС для ефективного захисту країни з моря.

***

Peleschuk, Dan. ‘It can go horribly wrong’: NATO chief fears Ukraine conflict could
spread [«Все  може піти  не  так»:  глава  НАТО боїться,  що конфлікт  в  Україні  може
поширитися]  /  D.  Peleschuk //  The Sydney Morning Herald.  –  Sydney,  2022.  –  10.12.  –
Режим  доступу  : https  ://  www  .  smh  .  com  .  au  /  world  /  europe  /  it  -  can  -  go  -  horribly  -  wrong  -  nato  -  
chief  -  fears  -  ukraine  -  conflict  -  could  -  spread  -20221210-  p  5  c  59  j  .  html  .

Сполучені Штати Америки оголосили про нову військову допомогу Україні на
суму 275 млн дол. та пообіцяли розірвати зв’язки росії з Іраном, у яких, за словами
британського  посла,  москва  намагалася  отримати  сотні  балістичних  ракет  і
пропонувала безпрецедентну військову підтримку натомість.

***

Keaten,  Jamey. Ukraine PM urges more military aid to counter Russia attacks
[Прем’єр-міністр  України  закликав  збільшити  військову  допомогу  для  протидії
нападам росії] / J. Keaten // The Independent. – London, 2022. – 12.12. – Режим доступу :
https  ://  www  .  independent  .  co  .  uk  /  news  /  ukraine  -  ap  -  russia  -  kyiv  -  moscow  -  b  2243559.  html  .

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю французькому телеканалу
LCI сказав,  що росія хоче наповнити Європу новою хвилею українських біженців,
націлившись на інфраструктуру в  Україні,  яка викликала  перебої  з  електрикою та
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водою  для  мільйонів  людей  у  морозну  зимову  погоду.  За  його  словами,  надання
Україні  зенітно-ракетних  комплексів  «Patriot»  ознаменувало  б  значний  прогрес  у
системах протиповітряної оборони, які Захід посилає, щоб допомогти Україні під час
російських масованих повітряних атак.

***

ЕС добави още 2 млрд. евро за оръжие за Украйна [ЄС додав ще 2 млрд євро на
зброю  для  України]  //  Дневник.  –  София,  2022.  –  12.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  dnevnik  .  bg  /  evropa  /2022/12/12/4427104_  es  _  dobavi  _  oshte  _2_  mlrd  _  evro  _  za  _  orujie  
_  za  _  ukraina  /  .

Країни-члени  Європейського  Союзу  погодилися  збільшити  розмір
Європейського  фонду  миру,  який  використовується  для  фінансування  постачання
Україні  зброї,  щонайменше  на  2  млрд  євро.  Гроші  для  живлення  фонду,  який
називається  Європейським  механізмом  підтримки  миру,  збираються  за  рахунок
національних внесків європейських країн відповідно до розміру їхньої економіки.

***

Ефремова, Ани. Георги Георгиев, ПП: Беше разигран много неприятен театър от
БСП и «Възраждане» за оръжията за Украйна [Георгі Георгієв, ПП: Дуже неприємний
театр розіграли БСП і «Відродження» про зброю для України] / А. Ефремова // Факти. –
София, 2022. – 12.12. –  Режим доступу : https  ://  fakti  .  bg  /  bulgaria  /738590-  georgi  -  georgiev  -  
pp  -  beshe  -  razigran  -  mnogo  -  nepriaten  -  teatar  -  ot  -  bsp  -  i  -  vazrajdane  -  za  -  orajiata  -  za  -  ukraina  .

Народні збори (парламент) Болгарії більшістю голосів схвалив проєкт рішення
про надання Україні військової та військово-технічної допомоги. Рішення підтримали
148 із  240 депутатів від партій ГЕРБ-СДС, «Продовжуємо зміни»,  «Рух за права і
свободи»,  «Демократична  Болгарія»  та  «Болгарський  підйом».  46  депутатів  від
проросійських «Болгарської соціалістичної партії» та «Відродження» проголосували
«проти», а один депутат від проєвропейської «Продовжуємо зміни» «утримався» під
час голосування.  На думку депутата від партії  «Продовжуємо зміни» Г.  Георгієва,
депутати від «Болгарської  соціалістичної  партії» та «Відродження» розіграли дуже
неприємний театр з  приводу  озброєння для  України,  були використані  дуже  різкі
слова та дії, чого не можна допускати.

***

Reitz,  Ulrich. Scholz stößt für Russland eine gefährliche Hintertür auf [Шольц
відкриває небезпечний чорний хід для росії] /  U. Reitz //  Focus. – Berlin, 2022. – 13.12. –
Режим доступу : https  ://  www  .  focus  .  de  /  politik  /  meinung  /  eine  -  analyse  -  von  -  ulrich  -  reitz  -  weiter  -  
so  -  nach  -  dem  -  krieg  -  unser  -  kanzler  -  sendet  -  ein  -  fatales  -  signal  -  an  -  putin  _  id  _180452874.  html  .

За словами автора, той факт, що канцлер Німеччини О. Шольц не змінює свою
політику щодо зброї для України, вписується в кулуарну політику О. Шольца щодо
росії.  Після візиту до США голова комітету з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-
Циммерманн  зазначила,  що  її  американські  співрозмовники  хотіли  б,  щоб  танки
«Leopard 2» були доставлені в Україну. Колись О. Шольц запізнився з надсиланням
«важкого  озброєння»,  яке  довго  відмовлявся  доставити  в  Україну  і  це,  як  вважає
експерт партії «Вільна демократична партія Німеччини» з Дюссельдорфа, не повинно
повторитися.
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***

Czermiński,  Jakub. Zełenski:  Niech Rosja wycofa swoje wojska na Boże Narodzenie
[В. Зеленський: Нехай росія виведе війська до Різдва] / J. Czermiński // Rzeczpospolita. –
Warszawa,  2022.  –  13.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  www  .  rp  .  pl  /  konflikty  -  
zbrojne  /  art  37596061-  wojna  -  na  -  ukrainie  -  zelenski  -  niech  -  rosja  -  wycofa  -  swoje  -  wojska  -  na  -  boze  -  
narodzenie.

Президент  України  Володимир  Зеленський  у  межах  свого  дистанційного
звернення до країн-членів «Групи семи» закликав продовжувати підтримувати його
країну  та  запропонував  росії  розпочати  виведення  військ  з  території  України  до
Різдва  Христова.  В. Зеленський  попросив  подальшої  військової  допомоги,
зазначивши, що росія все ще має перевагу в артилерії та ракетних силах. Президент
України  наголосив,  що  чим  ефективнішими  будуть  військові  України,  тим
«коротшою буде російська агресія».

***

Lohse,  Eckart. „Putin hat sich fundamental verrechnet“  [«путін  принципово
прорахувався»] / E. Lohse // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 14.12. –
Режим  доступу  : https  ://  www  .  faz  .  net  /  aktuell  /  politik  /  olaf  -  scholz  -  wladimir  -  putin  -  hat  -  sich  -  
fundamental  -  verrechnet  -18533198.  html  .

Канцлер  Німеччини  О.  Шольц  під  час  виступу  в  Бундестазі  засвідчив,  що
російський  президент  путін,  який  сподівався  на  відсутність  солідарності  Європи,
«перекривши газовий кран», не досяг усіх своїх цілей у війні в Україні. О. Шольц
згадав  про  військову  підтримку  України  з  боку  Німеччини.  Голова  партії
«Християнсько-демократиичний  союз»  Ф.  Мерц  натомість  звинуватив  канцлера  в
тому, що українській армії все ще бракує БМП і бойових танків, які Німеччина могла
б  постачати  з  промислових  запасів  і,  що  канцлер  «все  ще  ховаєтеся  за  спину
партнерів  по  НАТО»,  наголосивши,  що  чим  більше  зброї  надійне  Україні,  тим
швидше ця війна закінчиться.

***

Rheinmetall будує  нове  виробництво  боєприпасів  у  Німеччині  [«Rheinmetall»
планує нове виробництво боєприпасів у Німеччині] //  Focus. –  Berlin, 2022. – 15.12. –
Режим  доступу  : https  ://  www  .  focus  .  de  /  politik  /  deutschland  /  zur  -  unabhaengigen  -  versorgung  -  
der  -  bundeswehr  -  rheinmetall  -  baut  -  neue  -  munitionsfertigung  -  in  -  deutschland  -  
auf  _  id  _180457205.  html  .

В  Берліні  присутній  політичний  гнів  через  вето  Швейцарії  проти  поставок
боєприпасів з Німеччини в Україну. Німеччина передала танки «Gepard» Україні, але
спочатку змогла додати лише невелику кількість боєприпасів. Експорт старих запасів
збройового матеріалу, необхідного для зенітного танка «Gepard», потребував згоди
уряду  Швейцарії,  який  відмовився,  посилаючись  на  власний  нейтралітет.  Велика
збройна  компанія  «Rheinmetall»  будує  нове  велике  підприємство  з  виробництва
боєприпасів  у  Німеччині  з  метою  незалежного  постачання  Бундесверу  і  зможе
поставити Україні першу партію боєприпасів для танків «Gepard» вже в липні.

***

Copp,  Tara. What Can a U.S.-Supplied Patriot Missile System Do for Ukraine [Що
може зробити для України ракетний комплекс «Patriot»] / T. Copp // Time. – New York,
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2022.  –  15.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  time  .  com  /6241373/  us  -  supplies  -  patriot  -  missiles  -  
ukraine  /  .

США  погодилися  надіслати  в  Україну  ракетну  батарею  «Patriot»,  яку
Президент України В. Зеленський прагнув місяцями для посилення протиповітряної
оборони  своєї  країни.  Але  експерти  попереджають,  що  ефективність  системи
обмежена  і  вона  може  не  змінити  ситуацію  під  час  війни.  Через  високу  вартість
невигідно  використовувати  «Patriot»  для  збивання  набагато  менших  і  значно
дешевших іранських безпілотників, які росія купує та використовує в Україні. Але, на
думку  автора  статті,  розгортання  «Patriot»  в  цілому  є  важливим  для  підтримки
України.

***

Бродські-Кроткіна, Анна. Допомога США Україні: американський військпром
vs трампісти  /  А  Бродські-Кроткіна  //  Українське  Слово.  –  Чикаго,  2022.  –  15.12.  –
Режим доступу : https  ://  www  .  ukrslovo  .  net  /  swa  /114426.  html  .

Американська військова промисловість створює чимало робочих місць по всій
території США. У ній прямо задіяно близько трьох із половиною мільйонів людей.
Військова  індустрія  розміщена  в  усіх  штатах;  у  багатьох  виборчих  округах
«оборонка» – головний роботодавець. Компанія Lockheed Martin, виробник HIMARS,
– добрий приклад складних відносин Конгресу та військової промисловості. Недавно
Lockheed Martin виграла  державний  контракт  з  армією США на  431  млн  дол.  на
виробництво  HIMARS. Мета – швидке поповнення запасів озброєння США та їхніх
союзників,  які  відправили  зброю в  Україну.  Lockheed також отримала  державний
контракт  на  суму  14,4  млн  дол.  для  розширення  виробничих  потужностей  та
швидкого поповнення запасів HIMARS з тією ж метою.

***

Телефонна розмова Джозефа Байдена з Володимиром Зеленським // Українське
Слово.  –  Чикаго,  2022.  –  15.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  ukrslovo  .  net  /  swa  /114424.  html  .

Президент  України  Володимир  Зеленський  провів  телефонну  розмову  з
президентом  США  Джо  Байденом.  Глава  Української  держави  висловив  подяку
американському колезі за черговий пакет оборонної допомоги, а також за послідовну
підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, лідерство в консолідації
міжнародних зусиль у протидії російській агресії. 

***

Riši Sunak naredio reviziju utrošenih sredstava za potrebe rata u Ukrajini [Ріші
Сунак доручив провести ревізію коштів,  витрачених на потреби війни в  Україні]  //
Dnevni avaz.  –  Sarajevo,  2022.  –  17.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  avaz  .  ba  /  globus  /  svijet  /794384/  risi  -  sunak  -  naredio  -  reviziju  -  utrosenih  -  sredstava  -  za  -  
potrebe  -  rata  -  u  -  ukrajini  .

Прем’єр-міністр  Великобританії  Р.  Сунак  попросив  аналітиків  оцінити  хід
війни в Україні. Джерело в уряді повідомило, що аналіз був розроблений для оцінки
ходу війни та значення військового внеску Великобританії  у війні в Україні.  Офіс
прем’єр-міністра наголошує, що Р. Сунак рішуче підтримує Україну. 
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***

Hofmann, Frank. Wieviel kostet der Krieg? [Скільки коштує війна?] / F. Hofmann //
Focus.  –  Berlin,  2022.  –  19.12.  –  Режим  доступу  :
https://www.focus.de/politik/ausland/oeknomomen-errechnen-was-zermuerbender-krieg-in-
der-ukraine-kostet_id_180515961.html.

Німецький економіст, соціолог, політолог А. Франк і його команда з Кільського
інституту світової економіки обробляють загальнодоступну інформацію про
допомогу Заходу Україні.  У проєкті «Ukraine  Support  Tracker»  вони намагаються
підрахувати фактичну допомогу у вигляді військової техніки, гуманітарного сприяння
та фінансової підтримки для України, яка зазнала нападу з боку росії. Згідно з даними
«Ukraine  Support  Tracker»,  надану вже військову допомогу та відкриті ще
зобов’язання оцінено у понад 2,3  млрд євро.  Водночас  у  даних  уряду  Німеччини
фігурувала  сума  у  1,9  млрд  євро.  А.  Франк  припускає,  що  «німецька  військова
допомога навіть перевищує подані оцінки».

***

Greber,  Wolfgang. Luftabwehr:  Die ukrainische Hoffnung heißt „Patriot“
[Протиповітряна оборона: Українську  надію називають «Patriot»]  /  W.  Greber //  Die
Рresse.  –  Vienna,  2022.  –  21.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  diepresse  .  com  /6227511/  luftabwehr  -  die  -  ukrainische  -  hoffnung  -  heisst  -  patriot  ?  
from  =  rss  .

Уряд  США  перебуває  на  порозі  збільшення  військової  допомоги  Україні  з
точки  зору  технологій  озброєння.  Чимало  спостерігачів  бачать  візит  Президента
України  Володимира  Зеленського  до  Вашингтона  як  чергову  ознаку:  за  даними
інформованих кіл, може бути оголошене рішення про поставку зенітних ракет MIM-
104  «Patriot».  Система  протиповітряної  оборони  великої  дальності  від  Raytheon/
Lockheed /Boeing (радіус дії  в  залежності від моделі від 40 до 160 км) є однією з
найсучасніших у  світі  і  значно  посилить  захист  від  крилатих  ракет  і  ракет  класу
«земля-земля».

***

Nelson,  Steven. Biden claims arming Ukraine with advanced gear could break apart
NATO [Д.  Байден  стверджує,  що  озброєння  України  сучасним  обладнанням  може
розвалити НАТО] / S. Nelson // New York Post. – New York, 2022. – 21.12. – Режим доступу
: https  ://  nypost  .  com  /2022/12/21/  biden  -  claims  -  arming  -  ukraine  -  with  -  advanced  -  gear  -  could  -  
break  -  apart  -  nato  /  .

Президент США Д. Байден на спільній пресконференції з українським візаві
В. Зеленським пояснив, чому виступає проти надання Україні всього американського
озброєння, про яке просить Київ. Він натякнув на розкол в альянсі західних країн,
який озброює Україну, зробивши тривожну заяву про те, що надання Києву доступу
до  найсучаснішого  обладнання  НАТО  може  розірвати  альянс  навпіл.  Д.  Байден
оголосив  про  надання  Києву  додаткової  допомоги  в  розмірі  1,85  млрд  дол.,  яка
включає  одну батарею передової  зенітно-ракетної  системи «Patriot».  Таким чином,
загальна  військова  допомога  США для України досягла  21,9  млрд дол.  з  початку
роботи адміністрації Д. Байдена.

***
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Стайков,  Анатоли. Ще  изпрати  ли  Гърция  ракетни  комплекси  С-300  на
Украйна? [Греція надішле Україні ракетні комплекси С-300?] / А. Стайков // Факти. –
София, 2022. – 21.12. – Режим доступу : https  ://  fakti  .  bg  /  world  /741355-  shte  -  izprati  -  li  -  garcia  -  
raketni  -  kompleksi  -  s  -300-  na  -  ukraina  .

Очільника Міністерства національної оброни Греції Нікос Панайотопулос під
час  різдвяної  зустрічі  в  міністерстві  заявив,  що  передасть  Україні  комплекси
протиповітряної оборони С-300, якщо на острові Крит буде встановлено американські
комплекси ППО та ПРО «Patriot». Йдеться не про закупівлю, а про установку, а це
означає, що система «Patriot» буде під контролем американців. Таким чином, уряд
Греції не відкидає можливості передачі ЗСУ не лише С-300, а й комплексів «Тор-
М1», а також «ОСА-АКМ».

***

Krūmiņš  ,  Māris. Patriot piegādes Ukrainai –  nozīmīgs atbalsts,  taču ne tāds,  kas
mainītu kara gaitu [Поставки  Patriot в Україну – суттєва підтримка, але не та, яка б
змінила хід війни] /  M.  Krūmiņš //  Neatkarīgā Rīta Avīze. –  Rīgā, 2022. – 22.12. –  Режим
доступу  : https  ://  nra  .  lv  /  pasaule  /400738-  patriot  -  piegades  -  ukrainai  -  nozimigs  -  atbalsts  -  tacu  -  ne  -  
tads  -  kas  -  mainitu  -  kara  -  gaitu  .  htm  .

За  словами  автора,  світ  чекав  на  повідомлення  уряду  США  про  поставку
Україні системи ППО «Patriot» і, нарешті, про це стало відомо, коли літак ВПС США
з Президентом України В. Зеленським на борту збирався приземлитися на авіабазі
поблизу Вашингтона. Адміністрація президента Д. Байдена наразі не може обіцяти
поставити більше однієї батареї ППО «Patriot». Як вважає автор, цього замало, якщо
врахувати,  наскільки  інтенсивно  російська  армія  обстрілює  об’єкти  цивільної
інфраструктури майже по всій території  країни та  буде недостатньо,  щоб схилити
терези на користь українців у війні проти росії, але нервова реакція москви свідчить
про те, що їй не подобається такий поворот подій.

***

Tomazin, Farrah. US Senate approves more military aid for Ukraine after Zelensky’s
historic visit [Сенат  США  схвалив  збільшення  військової  допомоги  Україні  після
історичного візиту В. Зеленського] / F. Tomazin // The Sydney Morning Herald. – Sydney,
2022.  –  23.12.  –  Режим доступу : https  ://  www  .  smh  .  com  .  au  /  world  /  north  -  america  /  us  -  senate  -  
approves  -  more  -  military  -  aid  -  for  -  ukraine  -  after  -  zelensky  -  s  -  historic  -  visit  -20221223-  p  5  c  8  fv  .  html  .

Президент України В. Зеленський збирається отримати додаткові 45 млрд дол.
на захист своєї країни від росії після його історичної промовв Конгресі США, в якій
він закликав США постачати більше зброї. Законопроєкт про витрати був прийнятий
за підтримки деяких республіканців. Тепер його передадуть до Палати представників,
де  демократи  все  ще  мають  більшість,  а  потім  відправлять  його  Д.  Байдену  для
підписання закону, у свою чергу запобігаючи припинення діяльності уряду через брак
фінансування.

***

Стоянов,  Михаил. Президентът  не  наложи  вето  на  изпращането  на  военна
помощ на  Украйна [Президент  не  накладав  вето  на  відправку військової  допомоги
Україні]  /  М.  Стоянов  //  Дневник.  –  София,  2022.  –  23.12.  –  Режим  доступу  :
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https  ://  www  .  dnevnik  .  bg  /  bulgaria  /2022/12/23/4431871_  prezidentut  _  ne  _  naloji  _  veto  _  na  _  izprash  
taneto  _  na  _  voenna  /  .

Закон про ратифікацію Угоди між Міноборони Болгарії та Міноборони України
про  безоплатне  надання  озброєння,  техніки  та  боєприпасів  було  оприлюднене  в
«Державному  віснику».  Таким  чином  глава  держави  Румен  Радєв  не  відповів  на
заклик «Болгарської соціалістичної партії» накласти вето. На думку лівих, схвалені
депутатами  тексти  суперечать  конституції,  оскільки  виконувач  обов’язків  міністра
оборони підписав угоду,  в якій підтверджується,  що додатки до неї не підлягають
ратифікації у Національних зборах.

***

Capdevila,  Inés. Ocho singulares cifras que anticipan cómo será  2023  [Вісім
унікальних цифр, які передбачають, яким буде 2023 рік] /  I.  Capdevila //  La Nación. –
Buenos Aires, 2022. – 24.12. – Режим доступу : https  ://  www  .  lanacion  .  com  .  ar  /  el  -  mundo  /  ocho  -  
singulares  -  cifras  -  que  -  anticipan  -  como  -  sera  -2023-  nid  25122022/  .

Автор наголошує, що сьогодні світ дає підказки – деякі дуже помітні, інші не
дуже  –  про  те,  що  чекає  наступного  року.  Наприклад,  США  пообіцяли  Україні
передове  обладнання  протиповітряної  оборони,  а  саме  систему  «Patriot»,  що  є
ознакою  того,  що  ця  війна  переживе  рік  і  закінчиться  у  2023  р.  Навчання
користування системою займає щонайменше шість місяців, а це є індикатором того,
що,  за  оцінками США конфлікт  триватиме принаймні  до  середини року.  Системи
«Patriot» потрібні  Україні,  щоб захистити критично важливу інфраструктуру своїх
міст,  які  сьогодні  без  електрики  та  опалення  через  безперервні  російські
бомбардування,  та  рубежі  оборони  на  сході  країни.  У  Збройних  силах  України
впевнені,  що  росія  готує  масштабний  повітряний  і  наземний  наступ,  який  може
включати чергову спробу взяття Києва в лютому-березні.

***

A.  Anušauskas įvertino ukrainiečiams suteiktą  karinę  pagalbą:  ateityje būtų  galima
perduoti ir daugiau ginklų [А. Анушаускас оцінив надану українцям військову допомогу:
у майбутньому може бути передано більше зброї]  //  Lietuvos rytas.  –  Vilniaus,  2022. –
24.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  www  .  lrytas  .  lt  /  lietuvosdiena  /  aktualijos  /2022/12/24/  news  /  a  -  
anusauskas  -  ivertino  -  ukrainieciams  -  suteikta  -  karine  -  pagalba  -  ateityje  -  butu  -  galima  -  perduoti  -  ir  -  
daugiau  -  ginklu  -25593981  .

За  даними  Міністерства  національної  оборони  Литви,  з  початку  війни,
розпочатої росією в Україні, Литва надала Україні 283 млн євро військової підтримки.
Міністр  оборони  Литви  А.  Анушаускас  зазначає,  що  наступного  року  вартість
військової підтримки Литви має перевищити 300 млн євро. Крім того, сподівається
політик, після модернізації литовської армії в майбутньому можна буде передати ще
більше зброї. Хоча особисто А. Анушаускас не схильний оцінювати внесок Литви в
підтримку, надану Україні, все ж, зазначає, що українці оцінюють допомогу Литви як
виняткову.

***

Palmas,  Francesco. La non-guerra di mosca costa 50  miliardi,  ma l’Occidente non è
stato da meno [Невійна москві коштує 50 мільярдів, але Захід не відстає] /  F.  Palmas //
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Avvenire.  –  Milano,  2022.  –  26.12.  –  Режим  доступу  :
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росія  вже  витратила  на  «спецоперацію»  в  Україні  понад  82  млрд  дол.,
витративши чверть свого федерального бюджету. Італійський військовий експерт та
головний редактор журналу Analisi Difesa Д. Гаяні описуючи результати дослідження
Analysis Defense,  зазначає,  що  для  країн  НАТО  поставлене  Києву  озброєння
коштувало  понад  40  млрд  дол.,  тобто  Італія  вже  витратила  півмільярда  доларів  і
готується  передати  Україні  комплекс  SAMP-T,  призначений  для  протиповітряного
захисту  механізованих  підрозділів,  а  також протиповітряного  прикриття  важливих
інфраструктурних об’єктів від масованого нападу росії.

***

Ukrajna Oroszország kizárását kéri az ENSZ-ből [Україна  вимагає  виключення
росії  з  ООН]  //  Magyar Nemzet.  –  Budapest,  2022.  –  26.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  magyarnemzet  .  hu  /  kulfold  /2022/12/  ukrajna  -+  O  879  oroszorszag  -  kizarasat  -  keri  -  az  -  ensz  -  
bol.

Заступник міністра закордонних справ України А. Мельник заявив, що Україні
терміново потрібні західні танки, винищувачі, військові судна, ракетні установки та
боєприпаси.  Колишній посол в Німеччині  зазначив,  що це його єдине бажання на
Різдво,  якщо  воно  не  здійсниться,  то  війна  затягнеться  і  принесе  Україні  більше
страждань, смертей і руйнувань. А. Мельник підкреслив, що Київ дуже вдячний за
нові, сміливі кроки США, але, за його словами, зрозуміло, що потрібно порушити ще
багато  табу.  Під  час  візиту  Президента  України  В. Зеленського  до  Вашингтона
президент США Д. Байден пообіцяв Україні ще 1,85 млрд дол. військової допомоги,
яка включає зенітно-ракетний комплекс великої дальності «Patriot».

***

Minister Naď:  Slovensko už  dostalo za pomoc Ukrajine z fondu EÚ  prvých 40
miliónov eur [Міністр Надь: Словаччина вже отримала перші 40 мільйонів євро з фонду
ЄС для допомоги Україні]  //  Nový Čas.  –  Bratislava, 2022. – 27.12. –  Режим доступу :
https  ://  www  .  cas  .  sk  /  clanok  /2753125/  minister  -  nad  -  slovensko  -  uz  -  dostalo  -  za  -  pomoc  -  ukrajine  -  z  -  
fondu  -  eu  -  prvych  -40-  milionov  -  eur  /  .

Тимчасово призначений міністр оборони Словаччини Я. Надь повідомив, що
Словаччина вже отримала перші 40 млн.  євро від  Європейського фонду миру для
військової допомоги Україні і очікується виплата ще близько 40 млн євро. З початку
російського  вторгнення  Словацька  Республіка  пожертвувала  Україні  допомогу  на
загальну  суму  приблизно  167,8  млн  євро.  Крім  ЗРК  «С-300»  словацька  допомога
включала  систему  розмінування  «Božena»,  5  гелікоптерів,  боєприпаси,  пальне  та
стрілецьку зброю, передала 30 бойових машин піхоти «БВП-1».

МІЖНАРОДНА КУЛЬТУРНА СПІВПРАЦЯ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Čaro Vianoc vojna neumlčí:  Slovensko privítalo nadané  deti z Ukrajiny!  Koledovať
prišli s poslankyňou [Війна  не  заглушить  магію  Різдва:  Словаччина  прийняла
обдарованих  дітей  з  України!  Прийшли  колядувати  з  депутатом]  //  Nový  Čas.  –
Bratislava, 2022. – 12.12. – Режим доступу : https  ://  www  .  cas  .  sk  /  clanok  /2748637/  caro  -  vianoc  -  
vojna  -  neumlci  -  slovensko  -  privitalo  -  nadane  -  deti  -  z  -  ukrajiny  -  koledovat  -  prisli  -  s  -  poslankynou  /  .
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Близько  50  українських  дітей  з  театральних,  танцювальних  і  співочих
колективів прибули з різних регіонів України, зокрема із Закарпаття, Харківщини та
Кіровоградщини,  разом  із  народною  депутаткою  України  Ю.  Гришин  та
представником  Закарпатської  ОВА  І.  Шинкаруком  до  Братислави  в  рамках
міжнародного  проєкту  «Спільне  Різдво  з  Україною».  Мета  проєкту –  представити
європейській громадськості різдвяні звичаї кількох українських регіонів. Міністерка
культури Словаччини Н. Міланова прийняла українських дітей від імені уряду.

МІТИНГИ ТА ДЕМОНСТРАЦІЇ НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ

Міністр оборони Канади взяла участь у мітингу на підтримку України // Гомін
України.  –  Торонто,  2022.  –  14.12.  –  Режим  доступу  :
http  ://  www  .  homin  .  ca  /  news  .  php  /  news  /26001/  group  /22  .

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд взяла участь у мітингу на підтримку
України, що відбувся в канадському Галіфаксі. Вона подякувала місцевим мешканцям
за їх активну громадянську позицію.

***

Antiratni protest ruskog društva u Beogradu:  Mir Ukrajini,  putina u Hag!
[Антивоєнний протест російського суспільства у Белграді: Мир Україні, путін у Гаагу!]
//  Dnevni avaz.  –  Sarajevo,  2022.  –  24.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  avaz  .  ba  /  globus  /  svijet  /796141/  antiratni  -  protest  -  ruskog  -  drustva  -  u  -  beogradu  -  mir  -  
ukrajini  -  putina  -  u  -  hag  .

Сотні  росіян,  які  втеки від мобілізації  в росії,  зібралися в сербській столиці
Белграді 24 грудня, щоб вимагати негайного виведення російських військ з України.
Демонстранти  тримали  плакати  із  закликами  до  президента  росії  «тримати  руки
подалі  від  України»,  а  також  гасла  «Свобода  для  України»,  «Зупиніть  військове
божевілля»  і  «304  дні  смерті  і  страху».  Демонстрантам  не  дозволили  підійти  до
російського посольства в країні Західних Балкан, яка традиційно має тісні зв’язки з
росією.

ПЕРЕГОВОРНИЙ ПРОЦЕС 

Nelson, Steven. Biden ‘happy to sit down with Putin’ to discuss ending Ukraine war [Д.
Байден «радий сісти з путіним за стіл переговорів» для обговорення припинення війни
в Україні] /  S.  Nelson //  New York Post. –  New York, 2022. – 01.12. –  Режим доступу :
https  ://  nypost  .  com  /2022/12/01/  biden  -  happy  -  to  -  sit  -  down  -  with  -  putin  -  to  -  discuss  -  ending  -  ukraine  -  
war  /  .

Президент США Д. Байден під час пресконференції у Вашингтоні заявив, що
відкритий  до  можливих  перемовин  з  путіним,  якщо  очільник  рф  буде  серйозно
налаштований припинити війну проти України. Він зауважив, що негайних планів на
проведення особистої зустрічі з очільником рф у нього немає.

***

Joffe,  Josef. Рutin must not win,  but Zelensky must not win too much [путін  не
повинен перемагати, але й Зеленський не повинен перемагати надто багато] / J. Joffe //
Time.  –  New York,  2022.  –  01.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  time  .  com  /6237910/  putin  -  
zelensky  -  ukraine  -  war  -  escalation  /  .
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Науковий співробітник Стенфордського інституту Гувера Д.  Йоффе в статті
для «Time» пише, що українці продовжують домінувати на полі бою завдяки чудовій
мотивації  та  масовим  вливанням  західних  грошей  та  зброї.  На  думку  автора,  Д.
Байден  підштовхує  Київ  до  компромісу  з  москвою,  який  зараз  не  відповідає  ні
західним, ні українським інтересам.

***

Alçi, Nagehan. The key for peace in Ukraine is in Erdoğan’s hands [Ключ до миру в
Україні  в руках Ердогана] /  N.  Alçi //  Daily Sabah.  –  Istanbul,  2022.  –  02.12.  –  Режим
доступу  : https  ://  www  .  dailysabah  .  com  /  opinion  /  columns  /  the  -  key  -  for  -  peace  -  in  -  ukraine  -  is  -  in  -  
erdogans  -  hands  .

Турецька  журналістка  Н.  Альчі  в  статті  для  видання  пише,  що  президент
Туреччини Р.  Т.  Ердоган довів,  що він єдиний лідер,  який може посадити за  стіл
переговорів президента росії путіна після того, як він відмовився від зернової угоди.
За  словами  аналітика  із  Вашингтонського  інституту  близькосхідної  політики  С.
Чагаптая,  політику  Туреччини  щодо  України  можна  охарактеризувати  як
проукраїнську,  але не антиросійську.  Цей двосторонній підхід дозволив Туреччині
координувати кризу навколо України з росією та одночасно зміцнювати економічні
відносини з путіним. Колишній посол США у Туреччині та голова Близькосхідної
програми  у  Міжнародному  науковому  центрі  імені  Вудро  Вільсона  Д.  Джеффрі
вважає, що уряд Р. Т. Ердогана намагається бути мостом для врегулювання кризи в
Україні та веде переговори як з російським, так і з українським керівництвом.

***

Clearer picture on Ukraine War possible by spring,  FM says [Зрозуміла картина
війни в Україні може з’явитися до весни] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 02.12. – Режим
доступу  : https  ://  www  .  dailysabah  .  com  /  politics  /  diplomacy  /  clearer  -  picture  -  on  -  ukraine  -  war  -  
possible  -  by  -  spring  -  fm  -  says  .

У  рамках  8-ї  конференції  «Середземноморські  діалоги»  у  Римі  міністр
закордонних справ Туреччини М. Чавушоглу заявив, що Туреччина очікує побачити
чіткішу картину щодо припинення вогню у війні в Україні або повернення до столу
переговорів до весни 2023 р. На його думку, потрібно переконати деяких західних
союзників підтримати повернення до столу переговорів вже зараз.

***

Bartkiewicz,  Artur. Kreml odrzuca warunki stawiane Putinowi przez Bidena [У
кремлі  відкинули  умови  Д.  Байдена  для  путіна]  /  A.  Bartkiewicz //  Rzeczpospolita.  –
Warszawa,  2022.  –  02.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  www  .  rp  .  pl  /  dyplomacja  /  art  37537271-  
kreml  -  odrzuca  -  warunki  -  stawiane  -  putinowi  -  przez  -  bidena  .

Президент США Джо Байден у заяві про можливі переговори з путіним заявив,
що  їхньою умовою  є  припинення  бойових  дій  та  вивід  військ  з  України.  Речник
кремля  пєсков  у  відповідь  заявив,  що  кремль  не  має  наміру  виконувати  умови
президента  США,  ставлячи  в  залежність  від  них  початок  переговорів  з  рф  про
припинення війни в Україні.

***
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Coupures d’électricité, amitié avec Biden, dialogue avec Poutine : ce qu’il faut retenir
de l’interview de Macron sur TF1 [Відключення електроенергії,  дружба з Д. Байденом,
діалог з путіним: що згадати з інтерв’ю Е. Макрона на  TF1] //  L’Obs. –  Paris, 2022. –
03.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  nouvelobs  .  com  /  politique  /20221203.  OBS  66704/  coupures  -  d  -  electricite  -  amitie  -  avec  -  
biden  -  dialogue  -  avec  -  poutine  -  ce  -  qu  -  il  -  faut  -  retenir  -  de  -  l  -  interview  -  de  -  macron  -  sur  -  tf  1.  html  .

Президент  Франції  Е.  Макрон  в  інтерв’ю  на  TF1  зазначив,  що  має  міцне
взаєморозуміння з Д. Байденом і нагадав про співпрацю двох держав для припинення
війни в Україні. Він запевнив, що США і Франція хочуть «зробити все, щоб тиснути
на росію, щоб вона повернулася за стіл переговорів». Щодо можливих переговорів Е.
Макрон нагадав, що «вирішувати має український народ». Президент також заявив,
що  готовий  знову  вести  діалог  з  путіним,  вважаючи,  що  найважливіше  було  б
«забезпечити відсутність ескалації щодо цивільної ядерної енергії».

***

Kazimierczuk,  Agnieszka. Emmanuel Macron mówi o gwarancjach bezpieczeństwa
dla Rosji [Емманюель Макрон говорить про гарантії безпеки для росії] / A. Kazimierczuk
// Rzeczpospolita. – Warszawa, 2022. – 03.12. – Режим доступу : https  ://  www  .  rp  .  pl  /  konflikty  -  
zbrojne  /  art  37543001-  emmanuel  -  macron  -  mowi  -  o  -  gwarancjach  -  bezpieczenstwa  -  dla  -  rosji  .

Президент Франції Емманюель Макрон заявив французькому телеканалу TF1,
що Захід повинен переосмислити, що готовий зробити, як захистити союзників і як
дати  гарантії  безпеки  росії  в  день,  коли  вона  повернеться  за  стіл  переговорів.  Е.
Макрон  сказав,  що  Європі  необхідно  підготувати  свою  майбутню  архітектуру
безпеки.  Е.  Макрон  вважає,  що  тема  гарантування  безпеки  росії  повинна  бути
частиною  мирних  переговорів.  США  заявили,  що  вони  в  принципі  відкриті  до
переговорів, хоча президент США Джо Байден сказав, що буде говорити з путіним,
лише  якщо  той  виявить  зацікавленість  у  припиненні  війни.  Україна  заявляє,  що
переговори можливі лише в тому випадку, якщо росія припинить атаки та повністю
виведе свої війська з України.

***

Zádrapa, Lukáš. Mírotvorci mezi mučírnami a hromadnými hroby [Миротворці між
катівнями та братськими могилами] / L. Zádrapa // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 05.12. –
Режим доступу : https  ://  blog  .  aktualne  .  cz  /  blogy  /  lukas  -  zadrapa  .  php  ?  itemid  =43974  .

Доктор кафедри синології факультету мистецтв Карлового університету в Празі
Л. Задрапа критикує тих, хто знову виступає за дипломатичне вирішення геноцидної
війни в Україні після того, що росія продемонструвала після 24 лютого 2022 р. За
його  словами,  було  б  найкраще,  якби  «перемовники»  поїхали  на  екскурсію
російськими  катівнями  та  братськими  могилами  мирних  жителів.  За  словами  Л.
Задрапи, кремль ні на мить не відмовився від мети стерти з лиця землі Україну та
український народ.

***

Reitz, Ulrich. Macron tappt in Putins Falle – Scholz ist schlauer [Макрон потрапив у
пастку путіна – Шольц розумніший] /  U. Reitz //  Focus. –  Berlin, 2022. – 06.12. –  Режим
доступу  : https  ://  www  .  focus  .  de  /  politik  /  ausland  /  analyse  -  von  -  ulrich  -  reitz  -  macron  -  tappt  -  in  -  
putins  -  falle  -  scholz  -  ist  -  schlauer  _  id  _180430729.  html  .
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Автор вважає, що тоді, як президент Франції Е. Макрон публічно замислився
про мир з росією, канцлер Німеччини О. Шольц не хоче про це нічого знати тому, що
для нього «гарантій безпеки» заслуговує не росія, а Україна. Усі заяви О. Шольца
разом  узяті  означають  наступне:  Україна  визначає,  що  таке  мир,  і  більше  ніхто.
«Гарантії  безпеки»  Е.  Макрона  викликали  критику  в  зовнішньополітичному
співтоваристві Німеччини серед усіх партій.

***

G.  Nausėdos patarėja:  istorija parodys,  ar teisingoje pusėje stovi vadovai,  norintys
santykio su V.  Putinu [Радник  Ґ.  Науседи:  історія  покаже,  чи  на  правильному  боці
лідери, які хочуть відносин з путіним] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 06.12. – Режим
доступу : https  ://  www  .  lrytas  .  lt  /  lietuvosdiena  /  aktualijos  /2022/12/06/  news  /  g  -  nausedos  -  patareja  -  
istorija  -  parodys  -  ar  -  teisingoje  -  puseje  -  stovi  -  vadovai  -  norintys  -  santykio  -  su  -  v  -  putinu  -25398356  .

Головна  зовнішньополітична  радниця  президента  Литви  Ґ.  Науседи  А.
Скайсгірите,  оцінюючи  заяви  лідерів  західних  країн  про  можливі  переговори  з
москвою,  запевняє,  що  переговори  «ціною  геноциду  українців  не  є  стійким
рішенням». Вона наголосила на стійкому рішенні – домагатися повного звільнення
України від російської армії. За її словами, наразі передчасно говорити про будь-які
переговори з кремлем, оскільки росія не має наміру застосовувати умови, висунуті
Києвом.  При  цьому  А.  Скайсгірите  зазначила,  що  президент  Литви,  як  і  раніше,
дотримується  тієї  ж  позиції  –  переговори  можливі  лише  на  умовах,  визначених
Україною.

***

Rohac,  Dalibor. US needs to keep France and Germany in line on Ukraine [США
повинні тримати Францію та Німеччину в узді щодо України] /  D.  Rohac //  New York
Post. – New York, 2022. – 06.12. – Режим доступу : https  ://  nypost  .  com  /2022/12/06/  us  -  needs  -  
to  -  keep  -  france  -  and  -  germany  -  in  -  line  -  on  -  ukraine  /  .

Після державного візиту до США президент Франції Е. Макрон припустив, що
будь-яка майбутня мирна угода щодо України повинна буде включати західні гарантії
безпеки росії як один з найважливіших елементів.

***

Íme öt béketerv az orosz–ukrán háború  lezárására [Ось  п’ять  мирних  планів
припинення російсько-української війни] //  Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 08.12. –
Режим  доступу  : https  ://  magyarnemzet  .  hu  /  belfold  /2022/12/  ime  -  ot  -  beketerv  -  az  -  orosz  -  ukran  -  
haboru  -  lezarasara  .

Угорська дослідна та аналітична організація «Інститут точки зору» («Nézőpont
Institute») виділяє п’ять мирних планів, що містять конкретні умови, що дають різні
відповіді  на  питання  миротворчості.  На  їхню  думку,  як  попередня  умова  для
укладання миру має бути прийнята нова Мінська угода, яка передусім гарантувала б
виконання обіцянок двох сторін. Друга, українська модель світу, буде заснована на
сумнівній  перемозі  України  і  означатиме  повернення  анексованих  російських
територій,  концепцію  «справедливого  світу»,  яку  можна  уявити  лише  за  значних
поступок  з  обох  боків.  Третя  модель  світу  від  Г.  Шредера  мала  побудувати нову
післявоєнну  Україну  за  зразком  Швейцарії  за  допомогою  конституції,  в  якій
рішенням була б широка автономія швейцарських кантонів та дуже обмежена влада
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федеративної держави. Обережно сформульовану Г. Кісінджером концепцію можна
назвати четвертим планом, який ґрунтується на довоєнному статус-кво і мав створити
більш  етнічно  однорідну  і,  отже,  більш  єдину  Україну  за  рахунок  відмови  від
Кримського півострова та східних повітів, які були меншими, ніж ті, що окуповані
росіянами. , але у яких раніше переважали росіяни. І, нарешті, можна згадати ідею Д.
Фрідмана,  американського  експерта  з  безпеки  угорського  походження,  яка
пропонувала відновлення територіальної цілісності України та вічного нейтралітету
країни,  що найбільше  нагадувало  б  австрійську  модель  1955  р.  і  ґрунтувалося  на
уникненні втрати обличчя з обох боків.

***

Strobel,  Beate. Scheinfrieden,  damit Putin militärische Lücken schließen und Kraft
sammeln  kann?  [Погодитися  на  мир,  щоб путін міг закрити військові прогалини та
набратися сил?]  /  B.  Strobel  //  Focus.  –  Berlin,  2022.  –  09.12.  –  Режим  доступу  :
https://www.focus.de/kultur/kino_tv/tv-kolumne-maybrit-illner-russischer-scheinfrieden-um-
ueber-den-winter-militaerischen-luecken-zu-schliessen-und-kraft-zu-
sammeln_id_180441260.html.

Президент Франції Е. Макрон знову озвучив тему переговорів росії та України:
він  буде  готовий  говорити  з  путіним  про  Україну,  якщо  російський  президент
припинить  збройний  конфлікт.  Публіцистка  та  членкиня  партії  «Союз-90/Зелені»,
українка за походженням, М. Вайсбанд рішуче відкидає таку думку: путін не хоче
нічого іншого,  як  знищити український народ і  Україну.  М.  Вайсбанд вважає,  що
псевдомир дав би путіну шанс закрити військові прогалини та зібрати сили протягом
зими,  а  потім  неминуче  знову  напасти  на  Україну.  М.  Вайсбанд  звинуватила
Німеччину в тому, що вона не надала військово-технічну підтримку набагато раніше і
якщо знову буде вагатися, то стане співучасником всього, що станеться далі.

***

Ватикан жели да буде домаћин преговора између Русије и Украјине [Ватикан
хоче провести переговори між росією та Україною] // Политика. – Београд, 2022. – 12.12.
– Режим доступу : https  ://  www  .  politika  .  rs  /  scc  /  clanak  /  .

Державний  секретар  Ватикану  кардинал  П’єтро  Паролін  вважає  Ватикан
придатним  місцем  для  переговорів  про  припинення  війни  в  Україні.  Ватикан
неодноразово висловлював готовність Святої Столиці виступити посередником для
досягнення діалогу між росією та Україною. Папа Франциск звернувся до Ватикану,
щоб знайти вирішення проблем України шляхом переговорів.

***

Picariello,  Angelo.  Parolin  ripropone uno «spazio».  Il  rifiuto (sprezzante)  di  mosca
[кремль відкинув пропозицію про переговори,  повторно висунуту держсекретарем
Ватикану]  /  A.  Picariello  //  Avvenire.  –  Milano,  2022.  –  13.12.  –  Режим  доступу  :
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/chiusura.

Держсекретар  Святого  престолу  кардинал  П.  Паролін  знову  підтвердив,  що
Ватикан  готовий  надати  майданчик  для  проведення  мирних  переговорів  щодо
російсько-української  війни.  У  відповідь,  з  москви  надійшла  різка  і  зневажлива
відповідь  на  пропозицію  кардинала  П.  Пароліна  провести  мирні  переговори  між
москвою і Києвом у Ватикані. 
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***

Türkiye maintains talks with russia,  Ukraine to end war:  Erdoğan [Туреччина веде
переговори з  росією та Україною про  припинення  війни:  Ердоган]  //  Daily Sabah.  –
Istanbul,  2022.  –  14.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  dailysabah  .  com  /  politics  /  diplomacy  /  turkiye  -  maintains  -  talks  -  with  -  russia  -  ukraine  -  
to  -  end  -  war  -  erdogan  .

На тристоронньому саміті між Туреччиною, Азербайджаном і Туркменістаном
президент Туреччини Р. Т. Ердоган заявив, що Туреччина продовжує переговори з
росією та Україною про припинення війни, що триває вже 10 місяців. Туреччина, яка
здобула міжнародне визнання за свою унікальну роль посередника між Україною та
росією, неодноразово закликала Київ та москву припинити війну шляхом переговорів.

***

Dumoulin,  Marie. Como a Europa deve apoiar a Ucrânia na longa guerra contra a
Rússia [Як  Європі  підтримати  Україну  в  тривалій  війні  з  росією]  /  M.  Dumoulin //
Público.  –  Lisboa,  2022.  –  15.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  publico  .  pt  /2022/12/15/  opiniao  /  opiniao  /  europa  -  apoiar  -  ucrania  -  longa  -  guerra  -  
russia  -2031405  .

Останніми  тижнями  кілька  західних  лідерів  запропонували  розглянути
можливість вирішення війни росії в Україні шляхом переговорів. Президент України
Володимир  Зеленський  перерахував  умови,  за  яких  він  розглядатиме  мирні
переговори. Ключовим елементом у переконанні України розпочати переговори, коли
прийде  час,  будуть  гарантії  безпеки,  надані  її  міжнародними  партнерами.  Автор
наголошує, що Захід має розпочати розробку комплексного бачення гарантій, які він
може надати Україні для забезпечення її довгострокової безпеки.

***

Dumoulin,  Marie. S’engager davantage aux côtés de l’Ukraine,  pour faciliter des
négociations de paix [Більше  взаємодіяти  з  Україною,  щоб  сприяти  мирним
переговорам]  /  М.  Dumoulin //  L’Obs.  –  Paris,  2022.  –  21.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  nouvelobs  .  com  /  opinions  /20221221.  OBS  67400/  s  -  engager  -  davantage  -  aux  -  cotes  -  de  -  
l  -  ukraine  -  pour  -  faciliter  -  des  -  negociations  -  de  -  paix  .  html  .

Директорка  програми  «Велика  Європа»  Європейської  ради  з  міжнародних
відносин Марі  Дюмулен розмірковує  над питанням:  чи можливі  мирні  переговори
України та росії? На думку дипломатки, ключем до залучення України до дискусій є
гарантії,  які  можуть  надати  її  міжнародні  партнери.  Президент  України.
В. Зеленський назвав умови, за яких розглядатиме переговори з загарбником, серед
яких, зокрема виведення всіх російських військ з території України, повернення всіх
затриманих або депортованих до росії військовослужбовців і цивільних осіб, а також
створення спеціального міжнародного суду з  переслідування російських лідерів  за
їхню агресію.

***

«Kiev  ha un piano di  pace.  L’abbiamo discusso  con i  leader  del  G7» [«Києв має
мирний план. Ми обговорювали це з лідерами G7»] // Avvenire. – Milano, 2022. – 23.12. –
Режим  доступу  : https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-blinken-discusso-piano-di-
pace-di-kiev-con-leader-g7.
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Американське видання «Wall Street Journal»  опублікувало інформацію про те,
що Україна розробила мирний план і буде готова представити його приблизно 24
лютого 2023 р., рівно через рік після російського вторгнення. Ця інформація частково
підтверджується держсекретарем США Е. Блінкеном, який визнає, що обговорював
мирну пропозицію В. Зеленського  з  лідерами «Групи  семи».  Держсекретар  назвав
мирну формулу В. Зеленського «добрим початком».

***

Faulconbridge, Guy. Рutin says russia ready to negotiate over Ukraine [путін заявив,
що росія готова до переговорів з Україною] /  G. Faulconbridge //  Japan Тoday. – Tokyo,
2022. – 26.12. –  Режим доступу : https  ://  japantoday  .  com  /  category  /  world  /  putin  -  says  -  russia  -  
ready  -  to  -  negotiate  -  over  -  ukraine  -  kyiv  -  says  -  moscow  -  doesn  ’  t  -  want  -  talks  1  .

В  статті  для  видання  журналіст  Reuters Г.  Фолконбрідж  зазначає,  що
вторгнення  росії  в  Україну  24  лютого  спровокувало  найкровопролитніший
європейський конфлікт  з  часів Другої  світової  війни.  Автор констатує,  що кремль
боротиметься доти, доки не буде досягнуто всіх його цілей, а Київ не заспокоїться,
доки  кожен  російський  солдат  не  залишить  його  території.  У  відповідь  на  заяву
путіна  в  інтерв’ю  25  грудня  про  те,  що  росія  готова  вести  переговори  з  усіма
сторонами, які беруть участь у війні в Україні, радник керівника Офісу Президента
України В. Зеленського заявив,  що путіну необхідно повернутися до реальності та
визнати, що росія хоче не переговорів, а намагається уникнути відповідальності.

***

Hairuo, Cai. Ukraine aims to hold peace summit this winter: FM [Україна має намір
провести мирний саміт цієї зими – глава МЗС] /  C.  Hairuo //  People’s Daily. –  Beijing,
2022. – 27.12. – Режим доступу : http  ://  en  .  people  .  cn  /  n  3/2022/1227/  c  90000-10188772.  html  .

Міністр закордонних справ України Д. Кулеба заявив, що Київ розраховує на
проведення саміту для обговорення мирного плану для України до кінця лютого 2023
р.  На  його думку,  найкращим майданчиком для  проведення цього  саміту  могла  б
стати ООН, а посередником у мирних переговорах міг би стати генеральний секретар
ООН А.  Гутерреш.  Президент  України  В. Зеленський  висунув  мирний  план  щодо
припинення російсько-української віни на саміті G20 в Індонезії.

***

Peleschuk,  Dan. Russia steps up artillery attacks on liberated Kherson and eastern
Ukraine [росія посилює артилерійські обстріли звільненого Херсона та сходу України] /
D.  Peleschuk //  Japan Тoday.  –  Tokyo,  2022.  –  29.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  japantoday  .  com  /  category  /  world  /  russia  -  steps  -  up  -  artillery  -  attacks  -  on  -  liberated  -  
kherson  -  and  -  eastern  -  ukraine  .

Автор статті констатує, що перспектив переговорів про припинення війни, яка
триває вже 11 місяців, як і раніше, немає. Президент України В. Зеленський енергійно
просуває  мирний  план  із  10  пунктів,  який  передбачає  повну  повагу  росією  до
територіальної цілісності України та виведення всіх її військ, але кремль відхилив цей
план.
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ПІДТРИМКА РОСІЇ

Мађарска ставила вето на нови пакет помоћи ЕУ Украјини [Угорщина наклала
вето  на новий пакет  допомоги ЄС Україні]  //  Политика.  –  Београд,  2022.  –  06.12.  –
Режим доступу : https  ://  www  .  politika  .  rs  /  scc  /  clanak  /527845/  .

Угорщина заблокувала рішення про пакет допомоги Україні на 18 млрд євро,
що  змусило  Європейську  комісію  шукати  альтернативне  рішення  для  отримання
Україною фінансової допомоги в січні.  Вето Угорщини означає, що рішення щодо
всіх інших пунктів порядку денного міністра фінансів відкладається. Рада ЄС буде
працювати над «рішенням, підтриманим 26 країнами-членами», яке дозволить обійти
вето Угорщини.

***

Hairuo,  Cai. Ukraine warns Iran of «consequences»  of arms supplies to russia
[Україна  попередила  Іран  про  «наслідки»  постачання  зброї  до  росії]  /  C.  Hairuo //
People’s Daily.  –  Beijing,  2022.  –  07.12.  –  Режим  доступу  :
http  ://  en  .  people  .  cn  /  n  3/2022/1207/  c  90000-10180726.  html  .

Міністр закордонних справ України Д.  Кулеба попередив Іран про наслідки
постачання зброї до росії. За словами міністра, Україна уважно стежить за кожним
кроком  Ірану  щодо  військово-технічного  співробітництва  з  росією.  Міністр
закордонних  справ  Ірану  Х.  Амір-Абдоллахян  заявив,  що  Іран  передав  росії
«обмежену  кількість»  безпілотників  за  кілька  місяців  до  початку  російсько-
української війни.

***

Sabbagh,  Dan. Russia plans to boost military links with Iran,  says UK defence
secretary [росія  планує  зміцнити військові  зв’язки з  Іраном, заявив міністр оборони
Великобританії] / D. Sabbagh // The Guardian. – London, 2022. – 20.12. – Режим доступу :
https  ://  www  .  theguardian  .  com  /  world  /2022/  dec  /20/  russia  -  plans  -  to  -  boost  -  military  -  links  -  with  -  
iran  -  says  -  uk  -  defence  -  secretary  .

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу в Палаті громад
застеріг,  що  росія  планує  отримати  в  Ірану  чергову  партію  дронів-камікадзе  для
ударів по території України в обмін на «військові компоненти». Б. Воллес заявив, що
Іран не надав подробиць щодо типу військових компонентів,  які,  за його словами,
росія хотіла надати Ірану. Британська розвідка очікує зростання військової підтримки
російських військ Іраном у найближчі місяці.

ПОЛІТИКА ЩОДО БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ 

First lady meets Ukrainian orphans she helped relocate to Türkiye [Перша  леді
зустрілася з українськими сиротами, яким вона допомогла переселити до Туреччини] //
Daily Sabah.  –  Istanbul,  2022.  –  01.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  dailysabah  .  com  /  turkey  /  first  -  lady  -  meets  -  ukrainian  -  orphans  -  she  -  helped  -  relocate  -  
to  -  turkiye  /  news  .

Перша леді  Туреччини  Еміне  Ердоган  відвідала  дитячий будинок  у  столиці
Анкарі, де мешкають діти-сироти з України, якими опікуються соціальні служби. Е.
Ердоган разом із першою леді України Оленою Зеленською координувала зусилля
щодо евакуації українських дітей з дитячого будинку в Одесі. Е. Ердоган заявила, що
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Туреччина може допомогти евакуювати більше дітей з України, які перебувають у
небезпеці, і надати їм гуманітарну допомогу.

***

Італія  готується  до  того,  що  українські  біженці  залишаться  в  країні  після
закінчення  війни  //  Україська  газета.  –  Рим,  2022.  –  02.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  gazetaukrainska  .  com  /світ/італія/італія-готується-до-того-що-українськ/  .

Країнам, що приймають українських біженців таким, як Німеччина, Польща та
Італія  доведеться  пристосовуватися  до  того  факту,  що  українці  залишаться  в  цих
країнах на довгі роки після закінчення війни. З огляду на цей факт, для українців, які
рятуються від війни в ЄС, створили платформу пошуку роботи.

***

Rasmi,  Adam. Britain’s Effort to House Ukrainian Refugees Isn’t Going as Planned
[Британські зусилля щодо розміщення українських біженців йдуть не за планом] /  A.
Rasmi //  Time. – New York, 2022. – 05.12. – Режим доступу : https  ://  time  .  com  /6237361/  uk  -  
homes  -  for  -  ukraine  -  refugees  -  homelessness  /  .

Багатьом  тисячам  українців,  які  прибули  в  березні  до  Великобританії  по
програмі «Home for Ukraine» («Будинок для України») незабаром доведеться шукати
альтернативні варіанти,  інакше вони ризикують залишитися без даху над головою.
Складна  економічна  ситуація  в  країні  є  головним  чинником,  чому  британці  не
продовжують  участь  у  програмі.  Голова  Асоціації  місцевого  самоврядування  Д.
Джеймісон глибоко стурбований зростаючим числом українців, які оголошують себе
бездомними і значним збільшенням числа тих, хто прибув за програмою і заявив, що
необхідні  термінові  рішення невідкладних житлових потреб у короткостроковій та
довгостроковій перспективі. Останні дані уряду Великобританії показують, що 2985
українців  уже  зареєструвалися  як  бездомні  в  Англії.  Критики  кажуть,  що  ризик
бездомності відображає унікальний характер програми «Будинок для України», яка
залишає більшу частину складної роботи на приватну ініціативу.

***

Ukrainas kara bēgļi arī  nākamgad varēs braukt bez maksas Rīgas sabiedriskajā
transportā [Біженці від української війни зможуть безкоштовно їздити в громадському
транспорті Риги і наступного року] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 06.12. – Режим
доступу  : https  ://  nra  .  lv  /  latvija  /  riga  /  satiksme  /398969-  ukrainas  -  kara  -  begli  -  ari  -  nakamgad  -  
vares  -  braukt  -  bez  -  maksas  -  rigas  -  sabiedriskaja  -  transporta  .  htm  .

Комітет  з  питань  дорожнього  руху  та  транспорту  Ризької  міської  ради
підтримав  зміни  до  обов’язкових  постанов  муніципалітету,  які  передбачають,  що
громадянам України, зареєстрованим у Ризькому центрі підтримки будуть надаватися
100 % пільги на проїзд у столиці у громадському транспорті до 30 червня 2023 р.

***

Portugal atribuiu quase 55.000 proteções temporárias a pessoas que fugiram da guerra
na Ucrânia [Португалія  надала  майже  55  тисяч  тимчасових  прихистків  людям,  які
тікають від війни в Україні] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 09.12. – Режим доступу
: https  ://  www  .  cmjornal  .  pt  /  mais  -  cm  /  especiais  /  guerra  -  na  -  ucrania  /  detalhe  /  portugal  -  atribuiu  -  
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quase  -55000-  protecoes  -  temporarias  -  a  -  pessoas  -  que  -  fugiram  -  da  -  guerra  -  na  -  ucrania  ?  
ref  =  Pesquisa  _  Destaques  .

Служба іноземців та кордонів (SEF) повідомила, що Португалія надала майже
55 тис. тимчасових прихистків людям, які втекли від війни в Україні, і близько чверті
з них було надано неповнолітнім. Згідно з останнім оновленням SEF, з початку війни,
24 лютого, Португалія надала 54 976 тимчасових прихистків громадянам України та
іноземцям, які проживають в Україні, з них 32 259 жінкам і 22 717 чоловікам.  SEF
стверджує,  що  найбільша  кількість  наданих  тимчасових  прихистків  продовжує
реєструватися в Лісабоні (11933),  Кашкайші (3381),  Порту (2760),  Сінтрі (1856) та
Албуфейрі (1348).

***

Sedacca, Matthew. Brooklyn psychologist Alex Yentin treats kids scarred by Russian
soldiers [Бруклінський  психолог  Алекс  Єнтін  лікує  дітей,  поранених  російськими
солдатами] / М. Sedacca //  New York Post. –  New York, 2022. – 10.12. –  Режим доступу :
https  ://  nypost  .  com  /2022/12/10/  brooklyn  -  psychologist  -  treats  -  kids  -  scarred  -  by  -  russian  -  soldiers  /  .

Американський психотерапевт Алекс Єнтін з початку російського вторгнення в
Україну  працює  з  дітьми  біженцями  та  їхніми  батьками  по  всій  Східній  Європі.
Психотерапевт, який живе і працює в Брукліні, наразі відправився до столиці Чеської
Республіки для надання допомоги українським дітям у таких країнах, як Польща та
Німеччина. А. Єнтін зазначив, що він не може спокійно жити в Америці, поки інші
люди страждають і «яким я можу чимось допомогти».

***

El cambio espectacular de los niños ucranianos con cáncer acogidos en España
[Вражаюча зміна онкохворих українських дітей прийнятих в Іспанії] // ABC. – Madrid,
2022.  –  11.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  www  .  abc  .  es  /  espana  /  cambio  -  espectacular  -  ninos  -  
ucranianos  -  cancer  -  acogidos  -  espana  -20221211180608-  vi  .  html  .

Минулого березня 9 місяців тому іспанська пара побачила на  Telecinco News
маму в лікарняному бункері в Україні з сином Микитою, хворим на лейкемію. Пара
не зупинилася,  поки не привезла маму з Микитою до Іспанії,  і  тепер там Микиту
ретельно доглядають у лікарні Ніньо Хесус за сприяння благодійного фонду Aladina.

***

Ibrus,  Kadri. Vaata,  kus Ukraina põgenikud üle Eesti elavad ja kui paljud neist on
tööle saanud [Дивіться, де живуть українські біженці в Естонії та скільки з них знайшли
роботу]  /  K.  Ibrus //  Eesti Päevaleht.  –  Tallinn,  2022.  –  12.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  epl  .  delfi  .  ee  /  artikkel  /120112594/  vaata  -  kus  -  ukraina  -  pogenikud  -  ule  -  eesti  -  elavad  -  ja  -  kui  -  
paljud  -  neist  -  on  -  toole  -  saanud  .

В Естонії залишаються 63 894 українські біженці з України, для 39 789 з них
оформлено тимчасовий прихисток. Було працевлаштовано 9691 біженців, більшість із
них у великих центрах таких, як Таллінн та Тарту. У той же час більшість українських
біженців в повіті Іда-Вирумаа, Ляенемаа та місті Валга є безробітними.

***

Spiro,  Amy. Likud said to weigh residency,  not citizenship,  for ‘grandchild clause’
immigrants [«Лікуд» сказав, що для іммігрантів із «застереженням про онуків» потрібно
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зважувати право на проживання, а не громадянство] /  A. Spiro //  The Times of Israel. –
Jerusalem,  2022.  –  15.12.  –  Режим доступу  : https  ://  www  .  timesofisrael  .  com  /  likud  -  said  -  to  -  
weigh  -  residency  -  not  -  citizenship  -  for  -  grandchild  -  clause  -  immigrants  /  .

Новий уряд Ізраїлю розглядає можливість зміни Закону ДІ «Про повернення»,
щоб  надати  посвідку  на  проживання,  але  не  громадянство,  онукам  євреїв,  що
викликало обурення серед членів коаліції. Партії, які закликають до змін, вважають
імміграцію  неєвреїв  до  Ізраїлю  загрозою  для  демографії  країни  та  її  єврейської
ідентичності.  Більшість  таких  іммігрантів  до  Ізраїлю  походять  із  колишнього
Радянського Союзу і багато хто прибув з України та росії цього року після вторгнення
росії в Україні.

***

Rigter, Niels. Kabinet wil Oekraïense vluchtelingen laten meebetalen aan hun opvang
[Кабмін хоче, щоб українські біженці платили за прихисток] / N. Rigter // De Telegraaf. –
Amsterdam,  2022.  –  16.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  telegraaf  .  nl  /  nieuws  /1423468046/  kabinet  -  wil  -  oekraiense  -  vluchtelingen  -  laten  -  
meebetalen  -  aan  -  hun  -  opvang  .

У муніципалітетах  Нідерландів  зареєстровано  86  тис.  українських  біженців,
близько  60  біженців  додається  щодня.  Кабмін  «вивчить»,  чи  можна  змусити
працюючих українських біженців самостійно оплачувати прихисток, крім того, уряд
розглядає  право  на  проживання.  Наразі  українці  перебувають  під  тимчасовим
захистом  ЄС,  який  діє  щонайменше  до  березня  2024  р.  Кабмін  хоче  підвищити
самозабезпеченість  українців  у  Нідерландах.  Для  цього  бажано,  щоб  біженці  з
України могли працювати якомога  більше в  секторах,  які  відповідають  отриманій
освіті, або в соціально важливих секторах, де є дефіцит робочої сили. Міністерство
соціальних  справ  та  зайнятості  також  «вивчить»,  чи  можлива  перекваліфікація
українських біженців.

***

Webb,  Carolyn. Cabbage rolls and gold Santa:  Ukrainian evacuees celebrate
Christmas in Australia [Голубці та золотий Санта: Українські евакуйовані святкують
Різдво в Австралії] / С.  Webb //  The Sydney Morning Herald. –  Sydney, 2022. – 19.12. –
Режим  доступу  : https  ://  www  .  smh  .  com  .  au  /  national  /  victoria  /  cabbage  -  rolls  -  and  -  st  -  nick  -  in  -  
gold  -  ukrainian  -  evacuees  -  celebrate  -  christmas  -  in  -  australia  -20221215-  p  5  c  6  sc  .  html  .

У  Мельбурні  перебуває  понад  2  тис.  українців,  які  втекли  з  України  після
вторгнення росії. В своєму репортажі автралійська журналістка К. Вебб розповідає
про життя українських біженців в Мельбурні напередодні Різдва.

***

Portugal alarga critérios para concessão de proteção temporária de forma a incluir
mais ucranianos [Португалія розширює критерії  для надання тимчасового прихистку,
щоб охопити більше українців] //  Correio da Manhã. –  Lisboa, 2022. – 22.12. –  Режим
доступу  : https  ://  www  .  cmjornal  .  pt  /  mais  -  cm  /  especiais  /  guerra  -  na  -  ucrania  /  detalhe  /  portugal  -  
alarga  -  criterios  -  para  -  concessao  -  de  -  protecao  -  temporaria  -  de  -  forma  -  a  -  incluir  -  mais  -  
ucranianos  ?  ref  =  Pesquisa  _  Destaques  .

Уряд Португалії вирішив розширити критерії надання тимчасового прихистку,
щоб  охопити  більше  людей,  які  прибули  з  України  до  Португалії  після  початку
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російсько-української війни, але не мають українського громадянства. У повідомленні
Кабінету міністрів зазначається, що «прийнято постанову, яка переглядає конкретні
критерії для надання тимчасового прихистку переселенцям з України, пристосовуючи
їх  до  поточних  характеристик  збройного  конфлікту,  особливостей  міграційних
потоків  і  потреб  людей».  Завдяки  змінам  більше  людей  зможуть  скористатися
статусом  тимчасового  прихистку  в  цьому  контексті,  навіть  якщо  вони  не  мають
українського  громадянства.  Перегляд  критеріїв  також  стосується  осіб  інших
національностей, які проживають в Україні та не можуть «безпечно повернутися» до
країни свого походження.

***

Kierkegaard,  Susanna. Klart ukrainare ska få  lära sig svenska [Звичайно, українці
мають вивчати шведську] /  S.  Kierkegaard //  Aftonbladet. –  Stockholm, 2022. – 23.12. –
Режим доступу : https  ://  www  .  aftonbladet  .  se  /  ledare  /  a  /4  oE  5  JE  /  flyktingar  -  fran  -  ukraina  -  maste  -  
fa  -  ratt  -  till  -  sfi  .

Міністерка  міграції  Швеції  М.  Стенергард  заявила,  що  50  тис.  українських
біженців приїхали до Швеції. За словами міністерки, всі біженці, які прибувають до
Швеції, мають вивчати шведську мову і докладається багато, щоб українці влилися у
суспільство та на ринок праці. Наразі українцям пропонується курс «Шведська мова з
першого дня», який проводять народні середні школи та навчальні асоціації. Загалом
уряд Швеції надав на це додатково понад 30 млн шведських крон.

***

Vanzovičs, Sandris. Labdarības maratonā “Dod pieci!” saziedota rekordsumma – 804
384 eiro [У благодійному марафоні «Дай п’ять!» рекордна сума пожертвувань – 804 384
євро] /  S.  Vanzovičs //  Neatkarīgā  Rīta Avīze.  –  Rīgā, 2022.  – 23.12.  –  Режим доступу :
https  ://  nra  .  lv  /  izklaide  /400828-  labdaribas  -  maratona  -  dod  -  pieci  -  saziedota  -  rekordsumma  -  
804384-  eiro  .  htm  .

У  благодійному  марафоні  «Дай  п’ять!»  на  підтримку  українських  дітей-
біженців у Латвії передали 804 384 євро. Вже під час благодійного марафону «Дай
п’ять!»  портал  «Ziedot.lv»  отримав  425  заявок  на  допомогу  для  забезпечення
основних потреб українських дітей, підлітків та молоді.

***

Skopeliti,  Clea. ‘I’m in a safe place’:  Ukrainian refugees’  mixed feelings about
Christmas in UK [«Я в безпечному місці»: українські біженці неоднозначно ставляться
до Різдва у  Великобританії]  /  С.  Skopeliti //  The Guardian.  –  London,  2022.  –  23.12.  –
Режим  доступу  : https  ://  www  .  theguardian  .  com  /  world  /2022/  dec  /23/  im  -  in  -  a  -  safe  -  place  -  
ukrainian  -  refugees  -  mixed  -  feelings  -  about  -  christmas  -  in  -  uk  .

Опитування українців у Великій Британії, проведене Управлінням національної
статистики,  показало,  що 4 5% стикалися з  перешкодами в доступі  до приватного
орендованого житла. Кількість українців, які шукають екстреного притулку в Англії,
також зросла, оскільки минуло шість місяців для багатьох учасників програми Homes
for Ukraine.

***
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Jones,  Sam. A Christmas far from home:  Ukrainian families’  hopes and fears amid
their new lives across Europe [Різдво далеко від дому: надії та страхи українських сімей
для їхнього нового життя по всій Європі] /  S.  Jones //  The Guardian. –  London, 2022. –
24.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  www  .  theguardian  .  com  /  global  -  
development  /2022/  dec  /24/  christmas  -  ukrainian  -  families  -  new  -  lives  -  europe  .

Протягом  кількох  тижнів  після  російського  вторгнення  «The  Guardian»
спілкувалася з українцями, які втекли від війни в Україні шукати притулку по всій
Європі.  Газета  знову  відвідала  три  сім’ї,  вперше  опитані  в  березні  після  втечі  з
України,  щоб  знайти  безпеку  в  Іспанії,  Португалії  та  Франції.  Біженці  готуються
провести своє перше Різдво  у  своїх  нових домівках,  описуючи спектр емоцій,  які
приносить святкування без близьких, які залишилися вдома.

РЕАКЦІЯ СВІТОВИХ ПОЛІТИКІВ, ДІЯЧІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 

Suciu, Simona. Ministrul Apărării, primul interviu de la preluarea postului. Cum vede
Angel  Tîlvăr  situa ia  de  pe  frontul  din  Ucraina.  Măsurile  luate  de  România  [ț Міністр
оборони,  перша співбесіда після вступу на посаду.  Як Анхель Тілвар бачить ситуацію
на фронті в Україні. Заходи, вжиті Румунією] / S. Suciu // Evenimentul Zilei. – Bucureşti,
2022.  –  01.12.  –  Режим  доступу  : https://evz.ro/ministrul-apararii-primul-interviu-de-la-
preluarea-postului-cum-vede-angel-tilvar-situatia-de-pe-frontul-din-ucraina-masurile-luate-
de-romania.html.

Міністр оборони Румунії Анхель Тілвар дав перше інтерв’ю після вступу на
посаду,  в якому розповів про ситуацію на фронті в Україні,  ядерні загрози росії,  а
також про посилення східного флангу,  до якого на румунській території залучено
більше військових НАТО. А. Тілвар вважає, що рішення укласти мир зараз належить
Україні.

***

Crias de leão resgatadas da Ucrânia chegam a porto seguro nos EUA [Врятовані з
України левенята дісталися безпечної гавані в США] // Público. – Lisboa, 2022. – 01.12. –
Режим  доступу  : https://www.publico.pt/2022/12/01/azul/noticia/crias-leao-resgatadas-
ucrania-chegam-porto-seguro-eua-2029884.

Четверо  левенят,  Тарас,  Стефанія,  Леся  та  Прада,  народилися  під  час
повномасштабної війни в Україні на племінних заводах і залишилися сиротами у віці
кількох тижнів. Левеняти пережили бомбардування та атаки безпілотників в Україні.
Порятунок  проводив  Міжнародний  фонд  захисту  тварин  (IFAW).  Після
дев’ятигодинного  польоту  із  Польщі  до  США  дитинчата  приземлилися  в
міжнародному  аеропорту  Чикаго  «О’Хара».  Як  тільки  вони  пройшли  митний
контроль,  левенят зустріли працівники притулку для диких котів,  щоб перевезти з
аеропорту  до  заповідника  в  Сендстоуні,  штат  Міннесота.  У  цьому  притулку  для
тварин  вони  матимуть  компанію  близько  130  левів,  тигрів,  гепардів,  леопардів,
багатьох із яких врятовано від незаконної торгівлі.

***

Elek, Nikoletta. Viktor Orbán: Sanctions haven’t brought us any closer to the end of
this war [Віктор Орбан: Санкції не наблизили нас до кінця цієї війни] / N. Elek // Magyar
Nemzet.  –  Budapest,  2022.  –  03.12.  –  Режим  доступу  :
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https  ://  magyarnemzet  .  hu  /  english  /2022/12/  viktor  -  orban  -  sanctions  -  havent  -  brought  -  us  -  any  -  
closer  -  to  -  the  -  end  -  of  -  this  -  war  .

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі радіо Kossuth заявив, що після
дев’ятого  пакету  санкцій  проти  росії  за  напад  на  Україну  буде  десятий  та
одинадцятий,  тому  Угорщина  має  постійно  боротися  за  захист  своїх  основних
цінностей. В. Орбан зазначив, що ідея санкцій полягала в тому, щоб за їх допомогою
наблизити кінець війни, але останні дев’ять місяців показали, що це «неможливо».
Прем’єр-міністр  додав,  що  замість  того,  щоб  наблизити  закінчення  російсько-
української  війни,  санкції  створили  величезні  проблеми  для  країн  Європейського
Союзу. Він вважає, що попереду всіх чекає важка зима так, як Україна перебуває у
дедалі  скрутнішому  становищі,  а  росія  все  ще  отримує  великі  доходи  та  може
продовжувати війну.

***

Werner,  Sarah. Experte schließt belarussischen Eintritt in Ukraine-Krieg nicht aus
[Експерт не виключає вступ білорусів у війну з Україною] / S. Werner // Focus. – Berlin,
2022.  –  04.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  www  .  focus  .  de  /  politik  /  ausland  /  ukraine  -  
krise  /  verteidigungsanalyst  -  erklaert  -  belarussischer  -  angriff  -  auf  -  die  -  ukraine  -  kann  -  nicht  -  
ausgeschlossen  -  werden  _  id  _180427770.  html  .

Воєнний  аналітик  і  директор  оборонної  консалтингової  компанії  «Rochan
Consulting»  К.  Музика,  аналізуючи  зустріч  міністрів  оборони  росії  та  Білорусі  в
Мінську,  які  переглянули  та  оновили  регіональну  угоду  про  безпеку  у  військовій
сфері, підписану в 1997 р., зазначив, що білоруська підтримка росії вже впливає на
Україну,  проте  Білорусь  може  бути  активніше  залучена  до  війни  в  Україні  в
майбутньому і ймовірно співпраця між двома країнами продовжить поглиблюватися.

***

Japan pledges $27  mil in fresh aid to Ukraine neighbor Moldova [Японія обіцяє 27
мільйонів доларів нової допомоги сусідній з Україною Молдові] // Japan Тoday. – Tokyo,
2022. – 04.12. – Режим доступу : https  ://  japantoday  .  com  /  category  /  politics  /  japan  -  pledges  -27-  
mil  .-  in  -  fresh  -  aid  -  to  -  ukraine  -  neighbor  -  moldova  .

Міністерство  закордонних  справ  Японії  повідомило,  що  прем’єр-міністр  Ф.
Кісіда пообіцяв Молдові нову допомогу в розмірі 27 млн дол., подякувавши країні за
те, що вона прийняла постраждалих від війни українців. На зустрічі з президенткою
Молдови М. Санду в Токіо Ф. Кісіда сказав, що допомога у сферах охорони здоров’я,
продовольства, енергетики покликана полегшити тягар, завданий країні військовою
агресією  росії.  За  даними  міністерства,  кількість  переміщених  осіб  з  України
еквівалентна більш ніж 20 % населення Молдови.

***

Beaumont,  Peter. Vladimir Putin better informed now about Ukraine war,  says US
[володимир путін тепер краще поінформований про війну в Україні, вважають США] /
P.  Beaumont //  The Guardian.  –  London,  2022.  –  04.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  theguardian  .  com  /  world  /2022/  dec  /04/  vladimir  -  putin  -  better  -  informed  -  now  -  about  -  
ukraine  -  war  -  says  -  us  .

Директорка  Національної  розвідки  США Евріл  Гейнс  на  щорічному форумі
національної оборони імені Рейгана в Каліфорнії заявила, що розвідка США вважає,
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що  хоча  президент  росії  путін  «більш  поінформований»  про  труднощі,  з  якими
стикаються  російські  війська,  незрозуміло,  чи  має  він  «повне  уявлення  про  те,
наскільки  вони  складні».  Вона  додала,  що  обидві  армії  впродовж  зими  будуть
займатися  переобладнанням  та  постачанням  для  контрнаступу  навесні,  але,  за  її
словами, є «достатня кількість скепсису щодо того, чи будуть росіяни справді готові
це  зробити».  Е.  Гейнс  підкреслила,  що  перспективи  для  України  є  більш
оптимістичними.

***

Keaten,  Jamey. US intel chief thinking ‘optimistically’  for Ukraine forces [Глава
розвідки  США  «оптимістично»  думає  про  українські  сили]  /  J.  Keaten //  The
Independent.  –  London,  2022.  –  04.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  independent  .  co  .  uk  /  news  /  vladimir  -  putin  -  ap  -  russia  -  ukraine  -  avril  -  haines  -  
b  2238516.  html  .

На  щорічному  форумі  національної  оборони  імені  Рейгана  директорка
Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що в найближчі кілька місяців в
Україні знизиться темп ведення бойових дій,  а  українські  сили не знизять волі  до
опору,  незважаючи на атаки росії  на  її  електромережу та  іншу критично важливу
інфраструктуру. Вона зазначила,  що американська розвідка вже спостерігає «певне
зниження темпів  війни»,  яка,  як  очікується,  триватиме наступні  кілька  місяців.  Е.
Гейнс зауважила, що метою ударів рф по енергетичній інфраструктурі України, які
почалися з жовтня, частково був підрив волі українців до опору.

***

Maistrovoy,  Alexander. Russia and Israel:  Ominous Prospects [росія  та  Ізраїль:
грізні перспективи] /  A.  Maistrovoy //  The Times of Israel. –  Jerusalem, 2022. – 04.12. –
Режим доступу : https  ://  blogs  .  timesofisrael  .  com  /  russia  -  and  -  israel  -  ominous  -  prospects  /  .

В статті для видання фахівець з питань з Близького Сходу, історик та публіцист
Олександр  Майстровий  пише,  що  ослаблення  путіна,  боротьба  за  його  спадок  і
кривава  виснажлива  війна  в  Україні  в  поєднанні  з  санкціями  Заходу  можуть
призвести до тривалого періоду анархії та заворушень в росії. На думку автора, все це
матиме два важливі наслідки для всього світу і для Ізраїлю, зокрема.  По-перше, в
охопленій  смутою  росії  неминуче  посилиться  тліючий  релігійний  радикалізм
мусульман Кавказу і Поволжя, а по-друге, буде втрачений контроль над гігантськими
арсеналами ядерної та нетрадиційної зброї.

***

Un Premio Nobel de la Paz asegura que “no habrá  una solución diplomática”
[Лауреатка  Нобелівської  премії  миру  запевняє,  що  «дипломатичного  рішення  не
буде»]  //  La Nación.  –  Buenos Aires,  2022.  –  05.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  lanacion  .  com  .  ar  /  el  -  mundo  /  guerra  -  rusia  -  ucrania  -  en  -  vivo  -  ultimas  -  noticias  -  del  -  
conflicto  -  y  -  el  -  minuto  -  a  -  minuto  -  nid  04122022/  .

Лауреатка Нобелівської премії миру Ірина Щербакова запевнила, що не бачить
можливого «дипломатичного вирішення» війни в Україні, поки президент росії путін
залишається при владі.

***
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Wittich,  Zoltán. Washington döntheti el,  hogy befagy-e az ukrajnai háború
[Вашингтон може вирішити,  чи варто заморожувати війну в  Україні]  /  Z.  Wittich //
Magyar Nemzet.  –  Budapest,  2022.  –  05.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  magyarnemzet  .  hu  /  kulfold  /2022/12/  amerika  -  dontheti  -  el  -  hogy  -  befagy  -  e  -  a  -  haboru  -  a  -  
telen.

За  словами  командувача  Силами  оборони  Естонії  бригадного  генерала  В.
Каруса,  росії  зараз  мир  потрібен  більше,  ніж  Україні,  тому  що  країні-терористу
потрібен час, щоб «привести свої сили в порядок». Згідно з аналізом, опублікованим
Інститутом  вивчення  війни  (ISW),  що  базується  у  Вашингтоні,  «високопоставлені
урядовці США помилково вважають весну, а не зиму оптимальною можливістю для
українського контрнаступу».

***

Saeed,  Saim. Volodymyr Zelenskyy.  The European Overall No.  1  –  Ukraine
[Володимир  Зеленський.  Абсолютний  Європейський  №1  –  Україна]  /  S.  Saeed //
POLITICO. – Brussels, 2022. – 05.12. – Режим доступу : https  ://  www  .  politico  .  eu  /  list  /  politico  -  
28-  class  -  of  -2023/  volodymyr  -  zelenskyy  /  .

Цьогорічний рейтинг  POLITICO найвпливовіших людей Європи включав 28
людей: 18 чоловіків та 10 жінок. Видання визнало Президента України Володимира
Зеленського  найвпливовішою  людиною  Європи  2022  року,  назвавши  його
«Європейцем». Видання склало рейтинг «на основі експертних знань та уявлень своїх
журналістів, а також впливових людей, з якими вони спілкуються». Видання пише,
що Європа змінюється, переглядає свої стратегічні відносини і загалом відбувається
переосмислення  того,  що означає  бути  європейцем і  це  «значною мірою стається
завдяки українському президенту».

***

Malinowski,  Przemysław. Emmanuel Macron:  Putin musi zostać  pociągnięty do
odpowiedzialności za zbrodnie wojenne [Емманюель Макрон: путін повинен відповідати
за воєнні злочини] /  P.  Malinowski //  Rzeczpospolita. –  Warszawa, 2022. – 05.12. –  Режим
доступу  : https  ://  www  .  rp  .  pl  /  konflikty  -  zbrojne  /  art  37547671-  emmanuel  -  macron  -  putin  -  musi  -  
zostac  -  pociagniety  -  do  -  odpowiedzialnosci  -  za  -  zbrodnie  -  wojenne  .

Президент Франції Емманюель Макрон заявив CBS News, що путіна потрібно
притягнути  до  відповідальності  за  воєнні  злочини,  скоєні  в  Україні.  Е.  Макрон
вважає, що росія зробила величезні помилки, коли вирішила напасти на Україну в
лютому. За його словами, по-перше, це порушення міжнародного права, а по-друге –
оцінка власних можливостей та можливостей України. На думку Е. Макрона, напади
росії на критичну інфраструктуру України є воєнними злочинами. На запитання, чи
буде путін відповідати за ці злочини, Е. Макрон відповів ствердно, зазначивши, що
треба «зібрати всі докази воєнних злочинів».

***

‘I will not step on that landmine’: Netanyahu dodges open support for Trump return
[«Я  не  наступлю  на  цю  міну»:  Нетаньяху  ухиляється  від  відкритої  підтримки
повернення Трампа] // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 05.12. – Режим доступу :
https  ://  www  .  timesofisrael  .  com  /  netanyahu  -  backs  -  away  -  from  -  trump  -  declines  -  to  -  give  -  open  -  
support  -  for  -  presidential  -  run  /  .
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В  своїй  автобіографії  Б.  Нетаньяху  описав  стосунки  з  президентом  росії
путіним та вторгнення росії в Україну. Зокрема, він зазначив, що вирішення проблеми
України  є  однією з  перших  речей,  на  яку  він  зверне  увагу,  якщо  стане  прем’єр-
міністром,  але  підкреслив,  що  важливо  збалансувати  занепокоєння  України  з
відносинами  безпеки  з  росією  щодо  операцій  Ізраїлю  на  Близькому  Сході.  Б.
Нетаньяху також зазначив, що «близько року тому» до нього зверталися з проханням
стати  посередником  у  врегулюванні  конфлікту  між  росією  та  Україною,  але  він
відмовився, оскільки на той момент не був прем’єр-міністром Ізраїлю. Б. Нетаньяху
відмовився  назвати імена  тих осіб,  хто  пропонував йому стати посередником між
Україною  та  росію.  Тодішній  прем’єр-міністр  Н.  Беннет  зробив  низку  спроб
виступити посередником між Києвом та москвою невдовзі після початку російського
вторгнення у лютому.

***

Osendarp,  Bert. ‘NAVO meer betrokken bij oorlog’ [НАТО більше бере участі у
війні]  /  B.  Osendarp //  De Telegraaf.  –  Amsterdam,  2022.  –  06.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  telegraaf  .  nl  /  watuzegt  /1394441947/  navo  -  meer  -  betrokken  -  bij  -  oorlog  .

За словами нідерландського автора Берта Осендарпома, той факт, що Україна
зараз  навіть  здатна  вражати  цілі  в  глибині  росії,  свідчить  про  дедалі  активніше
залучення НАТО у війні в Україні. Б. Осендарпом вважає, що Китай вступив у війну і
допомагає росії за лаштунками, інакше неможливо пояснити звідки беруться всі ті
боєприпаси,  якими  зараз  росіяни  бомбардують  Україну.  Автор  наголошує,  що
боротьба між Америкою та Китаєм точиться «за нашою спиною».

***

Samorodni ,  Oleg. Õige otsus.  Vene „liberaalide“  telejaam Lätis sai mis tahtis
[Правильне  рішення.  російський  «ліберальний»  телеканал  у  Латвії  отримав  те,  що
хотів]  /  O.  Samorodni //  Eesti Päevaleht.  –  Tallinn,  2022.  –  06.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  epl  .  delfi  .  ee  /  artikkel  /120109864/  vene  -  meedia  -  paevik  -  oige  -  otsus  -  vene  -  liberaalide  -  
telejaam  -  latis  -  sai  -  mis  -  tahtis  .

На думку журналіста видання О. Самородного, рішення влади Латвії закрити
російський  телеканал  «Дождь»,  який  веде  мовлення  з  Риги,  є  єдино  правильним.
Журналіст наголошує,  що російські  ЗМІ в Латвії  не в змозі  зрозуміти,  що в їхній
країні  точиться злочинна війна,  один з  яких заявив у прямому ефірі,  що редакція
телеканалу докладе всіх зусиль, щоб забезпечити всім необхідним мобілізованих на
війну  проти  України.  О.  Самородний  зазначив,  що  неодноразово  заявляв,  що
діяльність,  так  званих,  ліберально-демократичних  російських  ЗМІ  за  кордоном  не
закінчується нічим хорошим і  як один із  прикладів  свого часу згадував телеканал
«Дождь», який скандалив у Латвії відразу після початку своєї діяльності.

***

EU, Western Balkans to boost partnership amid Ukraine war [ЄС і Західні Балкани
посилять партнерство на тлі війни в Україні] //  eKathimerini. –  Athens, 2022. – 06.12. –
Режим доступу : https  ://  www  .  ekathimerini  .  com  /  news  /1199579/  eu  -  western  -  balkans  -  to  -  boost  -  
partnership  -  amid  -  ukraine  -  war  /  .

Євросоюз  в  декларації  за  підсумками  саміту  ЄС-Західні  Балкани  закликав
країни Західних Балкан об’єднуватися,  аби протистояти новим викликам,  пообіцяв

115

https://www.ekathimerini.com/news/1199579/eu-western-balkans-to-boost-partnership-amid-ukraine-war/
https://www.ekathimerini.com/news/1199579/eu-western-balkans-to-boost-partnership-amid-ukraine-war/
https://epl.delfi.ee/artikkel/120109864/vene-meedia-paevik-oige-otsus-vene-liberaalide-telejaam-latis-sai-mis-tahtis
https://epl.delfi.ee/artikkel/120109864/vene-meedia-paevik-oige-otsus-vene-liberaalide-telejaam-latis-sai-mis-tahtis
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1394441947/navo-meer-betrokken-bij-oorlog


Інформаційно-бібліографічний бюлетень
«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–31 грудня 2022 р.

енергетичну  підтримку  на  тлі  військової  агресії  росії  та  закликав  до  підтримки
санкцій проти рф. Щоб пом’якшити наслідки військового вторгнення росії в Україну
та  енергетичну  кризу,  спричинену  поведінкою  країни-агресора,  ЄС  запропонував
енергетичну підтримку країнам Західних Балкан. Зокрема, йдеться про мільярд євро у
вигляді грантів, які допоможуть залучити інвестиції в розмірі 2,5 млрд євро.

***

Patrik,  Máté. Németh Szilárd:  Magyarország sohasem fogja támogatni a szankciós
politikát [Сілард Немет: Угорщина ніколи не підтримає політику санкцій] / М. Patrik //
Magyar Nemzet.  –  Budapest,  2022.  –  06.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  magyarnemzet  .  hu  /  belfold  /2022/12/  nemeth  -  szilard  -  magyarorszag  -  sohasem  -  fogja  -  
tamogatni  -  a  -  szankcios  -  politikat  .

Депутат від «Угорського демократичного союзу» Сілард Немет, відгукнувшись
на пост  прем’єр-міністра Угорщини В.  Орбана в  Твіттері,  у  своєму виступі  перед
порядком  денним  Національної  асамблеї  Угорщини  підкреслив,  що  президент
Франції  також вважає,  що російсько-українська  війна  обходиться  Європі  набагато
дорожче,  ніж  США.  Він  підкреслив,  що  для  Угорщини  є  стратегічним  питанням
якнайшвидше встановлення миру по сусідству, бо чим пізніше буде мир, тим вищою
буде  його  ціна.  За  словами  політика,  санкційна  політика  лише  поглиблює  та
продовжує  війну,  а  Брюссель  йде  врозріз  із  європейськими  інтересами.  С.  Немет
вважає, що економічний спад, викликаний війною, стає все глибшим і глибшим, а з
санкціями  Європа  «вистрілила  собі  в  ногу».  Він  також  підкреслив,  що  європейці
стали  біднішими,  а  санкції  викликають  дефіцит  угорської  економіки  у  розмірі  не
менше 4 млрд форинтів.

***

İki ülke,  komşularına yardım edemedi!  Türk gemisi bölgeye gidiyor [Дві  країни
нічим не могли допомогти своїм сусідам! Турецьке судно йде в регіон] // Star. – Istanbul,
2022.  –  07.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  www  .  star  .  com  .  tr  /  ekonomi  /  iki  -  ulke  -  komsularina  -  
yardim  -  edemedi  -  turk  -  gemisi  -  bolgeye  -  gidiyor  -  haber  -1753350/  .

Генеральна  директорка  турецької  компанії  Karpowership Зейнеп  Харезі
повідомила,  що  Karpowership веде  переговори  про  постачання  електроенергії  в
Україну за допомогою плавучих станцій в портах Молдови та  Румунії.  Туреччина
може постачати Україні електроенергію за допомогою плавучих станцій у Румунії та
Молдові. Таке розташування вибрали з урахуванням безпеки. Гендиректорка компанії
наголосила, що мова йде про 3-4 станції. За словами З. Харезі,  Karpowership може
постачати об’єм електроенергії,  якої  вистачить для забезпечення близько мільйона
домогосподарств.  З.  Харезі  наголосила,  що  переговори  з  цього  питання  вже
розпочалися.

***

Dondyuk,  Maxim. Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine [Володимир
Зеленський і  дух України] /  М.  Dondyuk //  Time. –  New York, 2022. – 07.12. –  Режим
доступу : https  ://  time  .  com  /  person  -  of  -  the  -  year  -2022-  volodymyr  -  zelensky  -  ukraine  -  choice  /  .

Американський журнал «Time» присудив звання «Людина року» Президенту
України Володимиру Зеленському та «духу України». Журналіст «Time» розповідає,
що багато українців на початку російського вторгнення вирішили не тікати, а схопили
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зброю,  яку  змогли  знайти,  і  пішли  захищати  свої  міста  й  селища  від  озброєної
російської армії. На думку журналіста, В. Зеленський був зосереджений на тому, щоб
утримати очі  світу на Україні.  Колишній артист розумів,  що увага є найціннішою
валютою планети,  і  майже загнав у кут глобальний ринок.  Він зробив це шляхом
ретельного  створення  образів  і  повторів  у  своєму  посланні,  був  відвертим,  іноді
саркастичним і завжди прямо по суті: ми повинні врятувати Україну, щоб врятувати
демократію.

***

Plenković:  Hrvatska ide u proširenje LNG-a na Krku,  postoji interes Austrije i
Njemačke za plinovod prema terminalu [А.  Пленкович:  Хорватія  збирається
розширювати  СПГ  на  Крку,  є  інтерес  Австрії  та  Німеччини  до  газопроводу  до
терміналу]  //  Vecernji list.  –  Zagreb,  2022.  –  07.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  vecernji  .  hr  /  vijesti  /  plenkovic  -  hrvatska  -  ide  -  u  -  prosirenje  -  lng  -  a  -  na  -  krku  -  postoji  -  
interes  -  austrije  -  i  -  njemacke  -  za  -  plinovod  -  prema  -  terminalu  -1639870  .

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович в інтерв’ю Al Jazeera зазначив, що
територіальні  поступки  росії  після  її  агресії  в  Україні  означали  б  анулювання
міжнародного  права.  На  запитання,  як  він  бачить  закінчення  війни  в  Україні,  А.
Пленкович сказав, що «рано чи пізно» мирна конференція та переговори будуть, але
ключовим  є  звільнення  нині  окупованої  території.  Він  вважає,  що  припинення
військових  дій  поки  що  «малоймовірне»,  оскільки  Україна  просувається  вперед  і
отримує безпрецедентну військову допомогу.

***

Le pape pleure en public en évoquant l’Ukraine «martyrisée»  [Папа  плаче  на
публіці, згадуючи «замучену» Україну] // L’Obs. – Paris, 2022. – 08.12. – Режим доступу :
https  ://  www  .  nouvelobs  .  com  /  monde  /20221208.  AFP  6083/  le  -  pape  -  pleure  -  en  -  public  -  en  -  evoquant  -  
l  -  ukraine  -  martyrisee  .  html  .

Папа Франциск зірвався на плач, згадуючи про страждання українців під час
традиційної молитви в центрі Риму на святі Непорочного Зачаття. Голос Папи почав
тремтіти при згадці про українців, тож він був змушений зупинитися приблизно на 30
секунд, намагаючись опанувати себе. Коли він продовжив молитву, його голос досі
тремтів. Натовп, у тому числі мер Рима Роберто Гуалтьєрі, який був поруч із Папою,
відреагував на емоційну паузу Папи аплодисментами.

***

Lietuvos Seimas ragina įsteigti tarptautinį  tribunolą  Baltarusijos režimo
nusikaltimams žmoniškumui tirti [Сейм Литви закликає створити міжнародний трибунал
для розслідування злочинів  проти людства білоруського  режиму]  //  Lietuvos rytas.  –
Vilniaus,  2022.  –  08.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  lrytas  .  lt  /  lietuvosdiena  /  aktualijos  /2022/12/08/  news  /  lietuvos  -  seimas  -  ragina  -  isteigti  -  
tarptautini  -  tribunola  -  baltarusijos  -  rezimo  -  nusikaltimams  -  zmoniskumui  -  tirti  -25427613  .

Сейм Литви схвалив постанову «Про серйозні систематичні порушення прав
людини в Білорусі». У резолюції пропонується «разом зі спеціальним міжнародним
трибуналом  розслідувати  злочин  агресії  проти  України,  до  юрисдикції  якого
належала  б  діяльність  вищих  політичних  і  військових  посадовців  білоруського
режиму щодо здійснення цієї агресії, а також ініціювати встановлення спеціальний
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міжнародний  трибунал  для  розслідування  злочинів  проти  людяності  білоруського
режиму проти народу країни.

***

Eduard Heger v Európskom parlamente hovoril o pomoci Ukrajine: Vyslúžil si veľkú
pochvalu!  Prečo? [Едуард Геґер розповів у Європарламенті про допомогу Україні: Він
заслужив  велику  похвалу!  Чому?]  //  Nový  Čas.  –  Bratislava,  2022.  –  08.12.  –  Режим
доступу  : https  ://  www  .  cas  .  sk  /  clanok  /2747105/  eduard  -  heger  -  v  -  europskom  -  parlamente  -  
hovoril  -  o  -  pomoci  -  ukrajine  -  vysluzil  -  si  -  velku  -  pochvalu  -  preco  /  .

Прем’єр-міністр  Словаччини  Едуард  Геґер  на  зустрічі  представників
політичної  групи  «Європейської  народної  партії»  у  Європарламенті  заявив,  що
Словаччина,  як  сусідня  з  Україною  держава,  допомагає  Україні  військово,
гуманітарно та технічно, а також надала притулок сотням тисяч матерів і дітей, які
втекли з батьківщини перед війною. Він додав, що необхідно, щоб західні союзники
ще більше допомагали Україні пережити зиму, щоб навесні розпочати ще більший
наступ і відвоювати ще більше території, анексованої росіянами.

***

Salcedo,  Andrea. Volodymyr Zelensky named Time’s Person of the Year for 2022
[В. Зеленський названий людиною року за версією  Time  за 2022  р.] /  А. Salcedo // The
Sydney  Morning  Herald.  –  Sydney,  2022.  –  08.12.  –  Режим  доступу  :
https://www.smh.com.au/world/europe/volodymyr-zelensky-named-times-person-of-the-year-
for-2022-20221208-p5c4lr.html.

Президент  України  Володимир  Зеленський  та  «український  дух»  названі
людиною року за версією журналу «Time». За словами головного редактора «Time» Е.
Фелсенталя,  «незалежно  від  того,  сповнює  битва  за  Україну  надією  чи  страхом,
Володимир Зеленський гальванізував світ так, як ми не бачили десятиліттями».

***

«Kontroverse Diskussionen»  zu Ukraine-Krieg bei Europäischen Linken
[«Суперечливі дискусії» про війну в Україні серед європейських лівих] //  Die Рresse. –
Vienna, 2022. – 09.12. –  Режим доступу : https  ://  www  .  diepresse  .  com  /6225790/  kontroverse  -  
diskussionen  -  zu  -  ukraine  -  krieg  -  bei  -  europaeischen  -  linken  ?  from  =  rss  .

На  конференції  «Партії  європейських  лівих»  у  Відні  відбулися  жорсткі  та
суперечливі  дискусії  щодо місця в політичному документі,  в  якому цей альянс 25
комуністичних  і  лівих  партій  Європи  займає  позицію  щодо  російсько-української
війни. За словами очільника партії Г. Бірбаума, якого змінить на цій посаді В. Баєр,
війна  в  Україні  призвела  до  нової  та  дуже  складної  ситуації  для  партії.  За  його
словами, кожен член партії виступав за мир і роззброєння і хотів зупинити цю війну,
однак  в  остаточному  варіанті  документа  замість  «солідарності  з  українським
народом»  використано  словосполучення  «солідарності  з  усіма  народами».  В
документі  також вимоги  до  росії  були  послаблені:  від  росії,  наприклад,  вимагали
тільки виведення всіх військ з України, а не негайного виведення, яке в початковому
варіанті  також  мало  відбутися  одночасно  з  припиненням  вогню  і  проведенням
переговорів.

***
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Guerre en Ukraine: les propos de Macron sur les «garanties de sécurité» à apporter à
la Russie utilisés «en dehors de leur contexte»,  selon l’Elysée [Війна  в  Україні:
висловлювання  Е.  Макрона  щодо  «гарантій  безпеки»,  що  мають  бути  надані  росії,
«вирвано з контексту», заявили в Єлисейському палаці] //  Le Monde. –  Paris, 2022. –
09.12. – Режим доступу : https  ://  www  .  lemonde  .  fr  /  international  /  article  /2022/12/09/  guerre  -  en  -  
ukraine  -  les  -  propos  -  de  -  macron  -  sur  -  les  -  garanties  -  de  -  securite  -  a  -  apporter  -  a  -  la  -  russie  -  utilises  -  en  -  
dehors  -  de  -  leur  -  contexte  -  selon  -  l  -  elysee  _6153761_3210.  html  .

Президент Франції Емманюель Макрон вирішив, що після завершення війни в
Україні необхідно дати «гарантії безпеки» росії, що викликало бурхливу реакцію та
різку критику, зокрема в Києві. Чиновники Єлисейського палацу пояснили, що слова
про  «гарантії  безпеки»  були  вжиті  «поза  контекстом»,  а  діалог  між  президентом
Франції та Президентом України Володимиром Зеленським «чудовий».  За словами
чиновників, існує розбіжність лише між певними рухами або певними людьми, які
прагнуть  виділити  фрагмент  речення  поза  його  контекстом,  і  реальністю того,  як
Франція допомогає Україні. Сам Е. Макрон, коментуючи свої зауваження, заперечив
будь-які суперечки, але уточнив, що в кінці мирних переговорів будуть територіальні
питання по Україні, які має вирішувати українці, але будуть і питання «колективної
безпеки по всьому регіону».

***

Schuller,  Konrad. Putins Strategie: „Cholodomor“ – „Tod durch Kälte“ [Стратегія
путіна: «Холодомор» – «смерть від холоду»] /  K.  Schuller //  Frankfurter Аllgemeine.  –
Frankfurt am Main,  2022.  –  10.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  faz  .  net  /  aktuell  /  politik  /  ausland  /  russischer  -  bombenterror  -  drei  -  mittel  -  gegen  -  den  -  
tod  -  durch  -  kaelte  -18523304.  html  .

На  думку  політичного  кореспондента  видання  К.  Шуллера,  путін  хоче
розбомбити Україну та створити «льодовиковий період», як смертоносну зброю. К.
Шуллер  наголошує,  що більше  половини  домогосподарств  в  Україні  залежать  від
розгалужених тепломереж. Автор вважає, що наразі країні нагально потрібні три речі:
трансформатори, генератори, протиповітряна оборона.

***

Khodorkovsky,  Mikhail. Khodorkovsky:  Targeting Putin’s oil and gas no substitute
for weapons Ukraine needs [М. Ходорковський: Націлювання на нафту і газ путіна не
замінить зброї, що потрібна Україні] / M. Khodorkovsky // POLITICO. – Brussels, 2022. –
10.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  www  .  politico  .  eu  /  article  /  mikhail  -  khodorkovsky  -  target  -  
vladimir  -  putin  -  oil  -  gas  -  price  -  cap  -  weapon  -  ukraine  -  russia  -  war  /  .

Відомий  колишній  російський  політв’язень  та  опозиціонер  Михайло
Ходорковський у своїй статті для  POLITICO пише, що наївно думати, що шаленого
диктатора путіна приведуть до ладу коливання цін на нафту, а не перемога на фронті.
М. Ходорковський привітав наміри західних країн, які запровадили обмеження ціни
на російську нафту та інші заходи, спрямовані на російську нафтову промисловість.
Проте  він  сумнівається,  чи  такі  заходи  можуть  досягти  мети.  М.  Ходорковський
вважає, що без рішучої військової поразки в Україні путін продовжить енергетичний
шантаж.

***
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Nehammer kündigt weiteren Energiekostenzuschuss an [К. Негаммер оголошує про
подальше субсидування вартості електроенергії] //  Die Рresse. –  Vienna, 2022. – 11.12. –
Режим  доступу  : https  ://  www  .  diepresse  .  com  /6226108/  nehammer  -  kuendigt  -  weiteren  -  
energiekostenzuschuss  -  an  ?  from  =  rss  .

Австрійський федеральний канцлер К.  Негаммер різко розкритикував лідера
«Австрійської  партії  свободи»  та  його  критику  санкцій  проти  росії  через  війну  в
Україні. За його словами, те, що говорить глава партії Г. Кікль є чистою нісенітницею
і його заяви еквівалентні російській воєнній пропаганді.

***

Schreiber,  Markus. Nobel Peace Prize winners blast putin’s invasion of Ukraine
[Лауреати Нобелівської премії миру розкритикували вторгнення путіна в Україну] / M.
Schreiber //  Japan Тoday.  –  Tokyo,  2022.  –  11.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  japantoday  .  com  /  category  /  world  /  nobel  -  peace  -  prize  -  winners  -  blast  -  putin  ’  s  -  invasion  -  of  -  
ukraine.

Лауреати Нобелівської премії миру 2022 р. з білорусі, росії та України засудили
війну президента росії путіна в Україні під час церемонії нагородження в норвезькій
столиці.  Правозахисна  організація  «Центр  громадянських  свобод»,  очолювана  О.
Матвійчук,  отримала  Нобелівську  премію вперше  в  історії  незалежної  України.  В
промові  О.  Матвійчук  відкинула  заклики  до  політичного  компромісу,  який  би
дозволив  росії  зберегти  частину  незаконно  анексованих  українських  територій,
заявивши,  що боротьба  за  мир не  означає  поступки тиску агресора.  Присудження
потрійної премії миру було розцінено як суворий закид путіну не лише за його дії в
Україні,  а  й  за  придушення  кремлем  внутрішньої  опозиції  та  його  підтримку
жорстоких репресій лукашенка проти інакодумців.

***

Tisdall, Simon. Putin has to escalate to survive. There can be no lasting peace until he
falls  [путіну доводиться нагнітати обстановку,  щоби вижити.  Не  може бути міцного
миру, доки він не впаде] /  S.  Tisdall //  The Guardian. –  London, 2022. – 11.12. –  Режим
доступу  : https  ://  www  .  theguardian  .  com  /  commentisfree  /2022/  dec  /11/  putin  -  has  -  to  -  escalate  -  to  -  
survive  -  there  -  can  -  be  -  no  -  lasting  -  peace  -  until  -  he  -  falls  .

Оглядач «The Guardiаn» Саймон Тісдалл вважає, що путін хоче підвищити ціну
перемоги для  України та  її  союзників  за  допомогою асиметричних і  невійськових
методів,  а  також  буде  намагатися  шкодити  Україні  на  дипломатичній  арені.  Як
приклад  наводиться  нещодавній  бойкот  Угорщини,  яка  намагалась  заблокувала
віділення  фінансування  ЄС  для  України.  На  думку  оглядача,  припущення,  що
виснажені війська росії вже зробили найгірше, що можуть, і не здатні на подальшу
ескалацію, звучить самовдоволено, оскільки путін із запізненням розуміє, що він не
може  закидати  бомбами  Київ,  щоб  змусити  його  підкоритися,  він  дедалі  більше
покладається на глобалізацію війни.

***

Guerre en Ukraine:  sommet virtuel du G7  ce lundi [Війна в Україні: віртуальний
саміт  G7  цього  понеділка]  //  L’Obs.  –  Paris,  2022.  –  12.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  nouvelobs  .  com  /  monde  /20221212.  AFP  6169/  guerre  -  en  -  ukraine  -  sommet  -  virtuel  -  du  -  
g  7-  ce  -  lundi  .  html  .
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Лідери  «Групи  семи»  проведуть  12  грудня  віртуальний  саміт,  присвячений,
зокрема  російському  вторгненню  в  Україну  та  його  наслідкам.  Ключовою  темою
саміту  буде  енергетика,  що  стосується  як  України,  так  і  Європейського  Союзу.
Президент  України  Володимир  Зеленський  приєднається  до  лідерів  країн  «Групи
семи» по відеозв’язку.

***

G. Landsbergis apie ES derybas:  atrodo,  kad esame užstrigę dėl kiekvieno klausimo,
susijusio su Ukraina [Ґ. Ландсберґіс про переговори з ЄС: Здається, ми зайшли в глухий
кут у кожному питанні,  пов’язаному з  Україною] //  Lietuvos rytas.  –  Vilniaus,  2022. –
12.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  www  .  lrytas  .  lt  /  lietuvosdiena  /  aktualijos  /2022/12/12/  news  /  g  -  
landsbergis  -  apie  -  es  -  derybas  -  atrodo  -  kad  -  esame  -  uzstrige  -  del  -  kiekvieno  -  klausimo  -  susijusio  -  su  -  
ukraina  -25468133  .

Глава  литовської  дипломатії  Ґ.  Ландсберґіс,  який  бере  участь  у  Раді
закордонних справ ЄС у Брюсселі, зауважив, що ЄС здається зайшов в глухий кут у
кожному питанні, пов’язаному з Україною під час переговорів щодо нових санкцій
проти кремлівського режиму та додаткової підтримки України. Але, на його думку,
немає важливішого питання, ніж війна росії проти України. Ґ. Ландсберґіс нагадав,
що Вільнюс продовжує займати тверду позицію – закликає до посилення санкцій та
посилення військової та фінансової підтримки воюючих українців. Він наголосив, що
треба  передати  Україні  важку  техніку,  щоб  вона  повернула  свої  території  та
домовитися про 18 млрд євро для України.

***

Michalak, Ada. Gen. Skrzypczak: Rosja wyczerpuje zapasy. Ukraina ma natomiast
wsparcie  [Генерал Скшипчак:  У росії закінчуються запаси.  Україна,  навпаки,  має
підтримку] / A. Michalak // Rzeczpospolita. – Warszawa, 2022. – 12.12. – Режим доступу :
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37590851-gen-skrzypczak-rosja-wyczerpuje-zapasy-
ukraina-ma-natomiast-wsparcie.

Колишній  командувач  сухопутними  військами  Польщі  генерал  Вальдемар
Скшипчак в інтерв’ю  Polsat News заявив, що всі втомилися від війни, всі думають
більше про мир, ніж про тривалу, виснажливу війну, яка виснажує не тільки росію чи
Україну, але й всі країни, спричиняючи економічні та політичні кризи, і як наслідок –
соціальні  кризи.  За  словами  В.  Скшипчака,  заяви  путіна  про  можливість  ведення
довготривалої війни «не правдиві», бо росія вичерпує свої ресурси, можливість вести
довготривалу війну. За словами командувача, з іншого боку, Україна має підтримку
США,  НАТО,  Євросоюзу,  і  якщо  ця  підтримка  не  ослабне,  то  Україна  зможе
продовжувати цю війну і досягати своїх військових цілей. В. Скшипчак підкреслив,
що росія має поступитися, Україна має перевагу і активи, які можуть дати їй перевагу
в переговорах.

***

Dendias:  Greece has hosted 100,000  Ukrainian refugees [Н.  Дендіас:  Греція
прийняла 100 тисяч українських  біженців]  //  eKathimerini.  –  Athens,  2022.  –  13.12.  –
Режим  доступу  : https  ://  www  .  ekathimerini  .  com  /  news  /1200164/  dendias  -  greece  -  has  -  hosted  -  
100000-  ukrainian  -  refugees  /  .
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Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас на конференції «Солідарність
із  українським  народом»  у  Парижі  заявив,  що  підтримка  Грецією  територіальної
цілісності та національного суверенітету України є «принциповою та непохитною» і
здійснюється  шляхом  надання  політичної,  військової,  фінансової  та  гуманітарної
підтримки. Крім того Греція пообіцяла фінансову допомогу постраждалій від війни
країні через міжнародні організації, які наразі прийняли близько 100 тис. українських
біженців, які мають право на житло, медичне обслуговування та доступ до освіти.

***

Romac,  Denis. Vojni analitičar Akrap:  Ukrajinci sada imaju tri moguća pravca za
napad.  Objasnio nam je i koja [Військовий аналітик Ж. Акрап: в українців зараз три
можливі  лінії  атаки.  Він також пояснив нам,  які  саме]  /  D.  Romac //  Vecernji list.  –
Zagreb,  2022.  –  13.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  www  .  vecernji  .  hr  /  vijesti  /  vojni  -  analiticar  -  
akrap  -  ukrajinci  -  sada  -  imaju  -  tri  -  moguca  -  pravca  -  za  -  napad  -  objasnio  -  nam  -  je  -  i  -  koja  -1641336  .

Хорватський військовий аналітик, бригадний генерал Желько Акрап пояснив,
що  є  три  можливі  напрямки  українського  наступу  –  на  Крим,  Мелітополь  або
Луганськ.  На  думку  Ж.  Акрапа,  незважаючи  на  жорстокі  атаки  на  стратегічно
неважливий Бахмут на сході України, а також продовження руйнування української
енергетичної  інфраструктури  іранськими  безпілотниками,  росіяни  в  Україні  за
останні дні й тижні не змогли досягти нічого вартісного.

***

EU-Parlament ehrt ukrainisches Volk mit Sacharow-Preis [Європарламент
нагородив український народ премією Сахарова] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 14.12. –
Режим  доступу  : https  ://  www  .  diepresse  .  com  /6227099/  eu  -  parlament  -  ehrt  -  ukrainisches  -  volk  -  
mit  -  sacharow  -  preis  ?  from  =  rss  .

У  Європейському  парламенті  відбулась  урочиста  церемонія  вручення
парламентської  премії  імені  А.  Сахарова,  яку  цьогоріч  отримав  «сміливий  народ
України  в  особі  Президента  України  Володимира Зеленського,  обраних  лідерів  та
громадянського суспільства.

***

A arte de rua de um reformado é  o “jogo do gato e o rato”  com autoridades russas
[Вуличне  мистецтво  пенсіонера  –  це  «гра  в  кішки-мишки»  з  російською  владою]  //
Público.  –  Lisboa,  2022.  –  14.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  publico  .  pt  /2022/12/14/  mundo  /  noticia  /  arte  -  rua  -  reformado  -  jogo  -  gato  -  rato  -  
autoridades  -  russas  -2031461  .

Понад  20  років  Володимир  Овчинніков  збирав  шанувальників  завдяки
вуличним муралам, які він малював у маленькому містечку Боровськ, приблизно за
115 кілометрів на південний захід від москви. Багато з цих малюнків відображали
тяжке становище жертв сталінських репресій. Але 25 березня, трохи більше ніж через
місяць після того, як росія ввела десятки тисяч військових в Україну, В. Овчинніков
створив новий мурал, який зробив його мішенню російської влади. Він намалював
дівчину в синьо-жовтій сукні кольорів українського прапора та бомбу, яка падає на
неї. Внизу великими літерами написав: «СТОП». Мурал не відповідав новим законам,
ухваленим  російським  урядом,  які  передбачають  кримінальну  відповідальність  за
протидію військовій кампанії в Україні. У відповідь пенсіонер намалював новий твір
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на  тому  ж  місці  і  написав  слово  «безумие».  Поліція  швидко  повернулася  до
замальовування муралу. Це призвело до гри в кішки-мишки між В. Овчинніковим і
поліцією в Боровську,  місті  з населенням 12 тис. людей.  Пенсіонер повернувся до
муралу та написав слова «pozor» (ганьба), «fiazco» (фіаско) і «bazta» (досить), кожне з
яких  було  намальовано  з  літерою  Z –  символом  так  званої  «спецоперації»,  як
називають війну в росії. 

***

Ryan, Mick. A tough lesson for Australia as Ukraine runs short of munitions [Важкий
урок для Австралії, оскільки Україні не вистачає боєприпасів] / М. Ryan // The Sydney
Morning Herald.  –  Sydney,  2022.  –  14.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  smh  .  com  .  au  /  world  /  europe  /  a  -  tough  -  lesson  -  for  -  australia  -  as  -  ukraine  -  runs  -  short  -  of  -  
munitions  -20221213-  p  5  c  622.  html  .

На прикладі дефіциту боєприпасів в Україні через вторгнення росії в статті для
видання  автралійський  генерал-майор  у  відставці  М.  Райан  виражає  занепокоєння
станом справ із боєприпасами в Австралії. Зокрема, М. Райан підкреслює, що війна в
Україні  демонструє,  що  війна  між  рівними  чи  майже  рівними  супротивниками
вимагає  наявності  технічно  просунутих,  масових  виробничих  потужностей
індустріальної епохи і європейці та американці мають промислову базу, яку можна
розширити для  виробництва (зрештою) боєприпасів  необхідної  для  сучасного бою
кількості  та  якості.  Наразі,  за  словами  генерал-майора  у  відставці,  інша  справа  в
Австралії,  де  захоплення  дорогими  американськими  військово-морськими  та
повітряними  платформами  відволікло  бюрократію  в  Міністерстві  оборони  від
стратегічного підходу до постачання стійких боєприпасів та високоточної зброї.

***

EU-Parlament stuft ukrainische Hungersnot Holodomor als Genozid ein
[Європарламент кваліфікував Голодомор в Україні як геноцид] //  Die Рresse. – Vienna,
2022.  –  15.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  www  .  diepresse  .  com  /6227823/  eu  -  parlament  -  stuft  -  
ukrainische  -  hungersnot  -  holodomor  -  als  -  genozid  -  ein  ?  from  =  rss  .

Європарламент  кваліфікував  голод  в  Україні,  як  навмисно  спричинений  за
радянських  часів  90-х  років  тому,  геноцид.  Згідно  з  резолюцією,  прийнятою  у
Страсбурзі,  євродепутати  засуджують  дії,  які  призвели  до  загибелі  мільйонів
українців. Резолюція отримала значну підтримку в усіх фракціях: «за» проголосували
507 депутатів, 12 були «проти», 17 «утрималися».

***

Prokopieva, Olga. «La paix en Europe ne sera garantie qu’après la “dépoutinisation”
de la Russie» [«Мир у Європі буде гарантований лише після «депутинізації» росії»] / O.
Prokopieva //  Le Monde.  –  Paris,  2022.  –  15.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  lemonde  .  fr  /  idees  /  article  /2022/12/15/  la  -  paix  -  en  -  europe  -  ne  -  sera  -  garantie  -  qu  -  apres  -  
la  -  depoutinisation  -  de  -  la  -  russie  _6154505_3232.  html  .

Група  російських  опозиціонерів,  серед  яких  прессекретарка  Russia-Libertie
Ольга Прокоп’єва, співзасновник російської неурядової організації «Меморіал» Лев
Пономарьов  та  професорка  Сесіль  Весьє,  закликають  у  своїй  статті  до  більшої
допомоги Україні в усіх її формах. В статті йдеться, що війна в Україні та жорстокі
злочини, вчинені російською армією проти українців, загрожує всій Європі. російські
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опозиціонери наголосили, що українці та всі європейці знайдуть мир і безпеку лише
після виведення російської армії та звільнення України, а потім подумають про те, як
організувати  повоєнний  період  і  ця  дискусія  буде  вестися  тільки  з  новою,
постпутінської владою.

***

Vincent,  Faustine. Guerre en Ukraine:  la neutralité  ambiguë  de la Géorgie [Війна в
Україні:  неоднозначний нейтралітет  Грузії]  /  F.  Vincent //  Le Monde.  –  Paris,  2022.  –
15.12. – Режим доступу : https  ://  www  .  lemonde  .  fr  /  international  /  article  /2022/12/15/  guerre  -  en  -  
ukraine  -  la  -  neutralite  -  ambigue  -  de  -  la  -  georgie  _6154577_3210.  html  .

Спеціальний  кореспондент  Le Monde у  Тбілісі  Фаустін  Вінсенту  в  своєму
репортажі  зі  столиці  Грузії  пише  про  підтримку  України  населенням  Грузії.  Він
зазначає, що в той час як росія окупувала 20 % її території з 2008 р., населення Грузії
демонструє  незмінну  солідарність  з  українцями,  проте  уряд,  який  неофіційно
контролює олігарх-мультимільярдер,  засновник правлячої  партії  «Грузинська мрія»
Бідзіна Іванішвілі, робить усе, щоб не дратувати москву. Іраклій Гарібашвілі, який
очолює уряд,  відмовився голосувати за  санкції  Заходу проти москви,  вважаючи їх
«марними» та такими, що суперечать «національним інтересам», за що москві його
привітали. 

***

Lesnes, Corine. «My Next Guest Needs No Introduction»: Volodymyr Zelensky reçoit
David Letterman à Kiev pour Netflix [«Мій наступний гість представлення не потребує»:
Володимир Зеленський прийняв Девіда Леттермана з  Netflix в Києві] /  C.  Lesnes //  Le
Monde.  –  Paris,  2022.  –  15.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  lemonde  .  fr  /  culture  /  article  /2022/12/15/  my  -  next  -  guest  -  needs  -  no  -  introduction  -  
volodymyr  -  zelensky  -  recoit  -  david  -  letterman  -  a  -  kiev  -  pour  -  netflix  _6154596_3246.  html  .

На Netflix вийшов новий випуск ток-шоу «Мій наступний гість представлення
не  потребує»  з  американським  телеведучим,  коміком  і  продюсером  Девідом
Леттерманом.  Головним  героєм  цього  разу  став  Президент  України  Володимир
Зеленський.  Президент  України  розповів  Д.  Леттерману  про  хід  війни  проти  рф,
інформаційну «бульбашку» росіян, свій щоденний графік та смерть путіна. Інтерв’ю
було  зняте  у  жовтні.  Для  цього  Д.  Леттерман  прибув  до  Києва  потягом,  а  саме
інтерв’ю проходило в метро.

***

Bírálják a kárpátaljai magyar szervezetek az új ukrán kisebbségi törvényt
[Закарпатські угорські організації критикують новий закон про українські меншини] //
Magyar Nemzet.  –  Budapest,  2022.  –  15.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  magyarnemzet  .  hu  /  kulfold  /2022/12/  biraljak  -  a  -  karpataljai  -  magyar  -  szervezetek  -  az  -  uj  -  
ukran  -  kisebbsegi  -  torvenyt  .

ГО  «Товариство  угорської  культури  Закарпаття»  і  «Україно-угорське
демократичне товариство» у спільній заяві критикують новий Закон України «Про
національні меншини (спільноти) України». У спільній декларації наголошується, що
українські  законодавці  повністю проігнорували конструктивні  пропозиції,  зроблені
раніше угорськими та іншими організаціями меншин. За їх словами, закон не лише
посилює правові обмеження, раніше кодифіковані в Законі України «Про освіту» та
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Законі Україні «Про забезпечення функціонування української мови як державної»,
але й запроваджує нові, не гарантує збереження територій компактного національного
розселення,  а  також  використання  національної  символіки.  Згідно  з  їх  спільною
заявою,  нове  законодавство  «тлумачить  права  меншин  як  права,  які  можуть
здійснюватися особами, що належать до меншин», таким чином позбавляючи їх (їх
громади,  організації)  реалізації  інституційно  реалізованих  політичних,  освітніх  і
мовних прав, і а отже й можливість впливати на власну долю.

***

A kárpátaljai magyar szervezetek szerint az új ukrán kisebbségi törvény teljesen
figyelmen kívül hagyta a kisebbségek konstruktív javaslatait [На  думку  закарпатських
угорських  організацій,  новий  український  закон  про  нацменшини  повністю
проігнорував конструктивні пропозиції меншин] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 15.12. –
Режим  доступу  : https  ://  nepszava  .  hu  /3178987_  kmksz  -  umdsz  -  ukrajna  -  kisebbsegi  -  torveny  -  
biralat.

Громадська  організація  «Товариство  угорської  культури  Закарпаття»  та
Громадська  організація  «Демократичної  спілки  угорців  України»  зробили  спільну
заяву  щодо  Закон  України  «Про  національні  меншини  (спільноти)  України».  За
даними закарпатських угорських організацій, новий український закон про меншини
повністю  проігнорував  конструктивні  пропозиції  меншин  та  фактично  посилює
обмеження прав, які раніше були кодифіковані в законах щодо освіти та мови.

***

Karlspreis 2023  geht an Selenskij [Премію  Карла  Великого  2023  р.  отримав
В. Зеленський]  //  Die Рresse.  –  Vienna,  2022.  –  16.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  diepresse  .  com  /6228376/  karlspreis  -2023-  geht  -  an  -  selenskij  ?  from  =  rss  .

Президент  України  Володимир  Зеленський  та  український  народ  були
відзначені  щорічною  європейською  премією  імені  Карла  Великого  за  захист
європейських цінностей. В офіційному пресрелізі йдеться, що Володимир Зеленський
є не лише президентом свого народу та Головнокомандувачем української армії, він
також є «мотиватором, комунікатором, двигуном і зв’язком між Україною та великим
флангом прихильників».

***

Boulet-Gercourt , Philippe. Guerre en Ukraine : la grande prudence diplomatique des
dirigeants d’Amérique latine [Війна  в  Україні:  велика  дипломатична  обережність
латиноамериканських  лідерів]  /  Р.  Boulet-Gercourt //  L’Obs.  –  Paris,  2022.  –  16.12.  –
Режим доступу : https  ://  www  .  nouvelobs  .  com  /  monde  /20221216.  OBS  67237/  guerre  -  en  -  ukraine  -  
la  -  grande  -  prudence  -  diplomatique  -  des  -  dirigeants  -  d  -  amerique  -  latine  .  html  .

Журналіст видання Ф. Буле-Жеркур пише, що під час передвиборчої кампанії в
Бразилії,  кандидат  Луїз  Інасіо  Лула  да Сілва шокував  заявою в інтерв’ю журналу
«Time», що путін не повинен був вторгатися в Україну, але винен не тільки путін, а
також  Сполучені  Штати,  Європейський  Союз  та  Президент  України  Володимир
Зеленський. Однак є країни в Латинській Америці, які підтримали Україну, зокрема у
Чилі  президент  Габріель  Борік  негайно  засудив  напад  росії  на  Україну  і
продемонстрував непохитну підтримку Володимиру Зеленському.
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***

Guerre en Ukraine: Emmanuel Macron veut appeler Vladimir Poutine pour demander
une trêve «des bombardements et des attaques par drone»  [Емманюель  Макрон  хоче
зателефонувати  путіну,  щоб  попросити  перемир’я  «від  бомбардувань  і  атак
безпілотників»]  //  Le Monde.  –  Paris,  2022.  –  16.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  lemonde  .  fr  /  international  /  live  /2022/12/15/  guerre  -  en  -  ukraine  -  en  -  direct  -  kherson  -  
frappee  -  a  -  plus  -  de  -  seize  -  reprises  -  dans  -  la  -  journee  -  par  -  l  -  armee  -  russe  _6154483_3210.  html  .

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що має намір зателефонувати
своєму російському колезі  путіну,  щоб обговорити російські атаки безпілотників в
Україні,  а  також угоду щодо безпеки Запорізької  АЕС. За словами Е.  Макрона,  ці
атаки  «значною  частиною»  є  «воєнними  злочинами»,  оскільки  вони  націлені  на
цивільну  інфраструктуру,  мирних  жителів  і  мають  характер  не  «спецоперації»,  а
війни, яку розпочав путін і яка з самого початку мала за мету загарбання територій.
При  цьому  Е.  Макрон  вважає,  що  продовжувати  закликати  до  перемир’я  це
«найактуальніша тема сьогодні».

***

Карабоев, Петър. Радев говорил на Блинкен за петролопровод до «Лукойл», но
премълча части от разговора [Радєв говорив з Блінкеном про нафтопровод до Лукойлу,
але змовчав про деякі частини розмови] /  П.  Карабоев //  Дневник.  – София, 2022.  –
16.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  dnevnik  .  bg  /  bulgaria  /2022/12/16/4429462_  radev  _  govoril  _  na  _  blinken  _  za  _  petrolop  
rovod  _  do  _  lukoil  _  no  /  .

Президент  Болгарії  Румен  Радев  і  держсекретар  США  Ентоні  Блінкен
розмовляли по телефону і в повідомленнях Софії і Вашингтона є важливі розбіжності
в змісті обговорюваних тем. Обидві сторони заявили, що обговорювали війну росії
проти України, але в той час як у заяві речника Держдепартаменту Неда Прайса це
було  названо  «неспровокованою війною росії  проти  України»,  у  заяві  президента
Болгарії це було названо лише «війною росії проти України». В американській версії
йдеться, що Е. Блінкен «привітав рішення болгарського парламенту надати військову
допомогу Україні на підтримку її самооборони». У болгарській версії написано лише
«обговорили  необхідність  надання  підтримки  Україні  в  складних  умовах
цілеспрямованого  знищення  її  енергетичної  та  цивільної  інфраструктури,  від  чого
також страждають мільйони невинних людей». Про зброю чи військову допомогу не
йдеться в болгарській версії обговорюваних тем.

***

Вучић: Са Путином се дуго нисам чуо, са Зеленским никад нисам разговарао [А.
Вучич: Я давно не чув путіна,  я ніколи не говорив із  В. Зеленським] //  Политика.  –
Београд, 2022. – 16.12. –  Режим доступу : https  ://  www  .  politika  .  rs  /  scc  /  clanak  /529125/  putin  -  
zelenski  -  aleksandar  -  vucic  -  srbija  -  ukrajina  -  rusija  .

Президент Сербії А. Вучич в інтерв’ю RTS заявив, що давно не чув президента
росії  путіна,  а  також ніколи не спілкувався з Президентом України В. Зеленським,
наголосивши,  що  якби  В. Зеленський  подзвонив  йому,  то  діалог  відбувся  б.  Що
стосується розвитку подій в Україні, А. Вучич сказав, що це складний конфлікт, який
закінчиться  не  скоро,  тому  що  росіяни  стабілізували  лінії  оборони  в  Донецькій  і
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Луганській областях,  а  українці  далеко не продвинулися.  За  його словами,  росія  і
Україна не мають достаньої кількості боєприпасів і людей для продовження війни. А.
Вучич  резюмував,  що  російсько-українська  війна  триватиме  довше,  ніж  весь
наступний рік, і що наступна зима буде найважчою в історії світу.

***

Ploom, Henri. Henri Ploom: ukrainlaste ründedroonid on nii head, et Putin tajub ohtu
enda elule [Анрі  Плум:  українські  ударні  безпілотники  настільки  хороші,  що  путін
відчуває загрозу своєму життю] /  H.  Ploom //  Eesti Päevaleht. –  Tallinn, 2022. – 17.12. –
Режим  доступу  : https  ://  epl  .  delfi  .  ee  /  artikkel  /120115570/  nadala  -  sojaraport  -  henri  -  ploom  -  
ukrainlaste  -  rundedroonid  -  on  -  nii  -  head  -  et  -  putin  -  tajub  -  ohtu  -  enda  -  elule  .

За  словами  військового  оглядача  А.  Плума,  оскільки  Україна  «в  потрібний
момент» може завдати широкомасштабного удару безпілотниками по стратегічних
цілях у тилу росії, публічні виступи наприкінці року будуть останніми особисто для
путіна через неприємні новини.

***

Colás,  Xavier. Ucrania se prepara para otro intento ruso de tomar Kiev [Україна
готується до чергової спроби росії захопити Київ] / X. Colás // El Mundo. – Madrid, 2022.
–  17.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  elmundo  .  es  /  internacional  /2022/12/17/639  df  87  de  4  d  4  d  81  a  658  b  45  bd  .  html  .

Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг вважає, що немає жодних ознак
того,  що  президент  росії  володимир  путін  відмовився  від  ідеї  контролю  над
Україною, тому рф готується до затяжної війни та нових наступів. Автор вважає, що
хоча незрозуміло, як Україна може виграти цю війну, але її виживання як держави
більше не стоїть під питанням.

***

Ukraine:  Zelensky,  l’acteur devenu chef de guerre [Україна: В. Зеленський, актор,
який  став  полководцем]  //  L’Obs.  –  Paris,  2022.  –  17.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  nouvelobs  .  com  /  monde  /20221217.  AFP  6305/  ukraine  -  zelensky  -  l  -  acteur  -  devenu  -  
chef  -  de  -  guerre  .  html  .

Видання  аналізує  діяльність  Президента  України  Володимира  Зеленського,
який,  на  думку  оглядачів  видання,  вміло  використовує  свою  популярність,  щоб
отримати більше озброєнь, фінансової допомоги у своїх західних союзників. З цією
метою  він  регулярно  представляє  свою  країну  як  оплот  проти  російського
імперіалізму, захисника демократичних цінностей, як у червні, коли він заявив перед
чеськими  депутатами,  що  москва  має  на  меті  захопити  «величезну  територію від
Варшави до Софії, від Праги до Таллінна». Видання пише, що В. Зеленський різко
ставиться  до  тих,  хто  пропонує  йому  піти  на  поступки  москві,  наприклад,  до
президента Франції Емманюеля Макрона.

***

Koffler,  Rebekah. 3  reasons why the CIA will not order Putin’s assassination [3
причини, через які ЦРУ не віддасть наказу про вбивство путіна] / R. Koffler // New York
Post. – New York, 2022. – 17.12. – Режим доступу : https  ://  nypost  .  com  /2022/12/17/3-  reasons  -  
why  -  the  -  cia  -  will  -  not  -  order  -  putins  -  assassination  /#  .
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Ексспівробітниця  розвідки  США  Ребекка  Коффлер  в  статті  для  видання
аналізує 3 причини, через які ЦРУ не віддасть наказ про вбивство путіна. По-перше,
Конституція  США  забороняє  застосування  смертоносної  сили  за  межами  зон
збройних конфліктів, за винятком випадків, коли вона застосовується проти особи,
яка  представляє  конкретну,  безпосередню  загрозу  заподіяння  тяжкої  шкоди
Сполученим Штатам і бере участь у військових діях проти батьківщини – і лише як
крайній  засіб.  По-друге,  навіть  якби  ЦРУ  і  отримало  дозвіл  на  таку  операцію,
провести її було б вкрай складно, адже путін та члени його найближчого оточення
перебувають під постійною охороною Федеральної служби безпеки, а самого путіна
охороняє  служби  безпеки  президента.  По-третє,  як  оперативник  із  багаторічним
стажем  у  КДБ  –  однією  з  найжорстокіших  розвідувальних  служб  світу  –  путін
розуміє, що може статися замах на його життя і він, мабуть, розробив різні плани на
випадок непередбачених обставин, щоб забезпечити своє виживання.

***

Ash, Timothy Garton. In Ukraine, I saw the greatest threat to the Russian world isn’t
the west – it’s Putin [В Україні я побачив, що найбільша загроза «русскому миру» – це не
Захід – це путін] / T. G. Ash // The Guardian. – London, 2022. – 17.12. – Режим доступу :
https  ://  www  .  theguardian  .  com  /  commentisfree  /2022/  dec  /17/  ukraine  -  greatest  -  threat  -  russian  -  
world  -  vladimir  -  putin  .

В  статті  для  видання  британський  історик,  журналіст  і  письменник  Тімоті
Ґартон  Еш  пише,  що  імперська  війна  кремля  зробила  власну  культуру  та  мову
спільним ворогом для людей у всій колишній імперії. Автор наголошує, що в Україні
він  побачив,  що  найбільша  загроза  «русскому  миру»  –  це  не  Захід  –  це  путін  і
поскільки  росія  не  змогла  заволодіти  українською  культурою,  тому  тепер  вона
порагне її вбити.

***

Ефремова, Ани. Проф. Ангел Димитров: В РСМ не виждам политически сигнали
за промяна в поведението и в общуването с България [Професор Ангел Димитров: У
RSM я не бачу політичних сигналів для зміни поведінки та спілкування з Болгарією] /
А.  Ефремова  //  Факти.  –  София,  2022.  –  17.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  fakti  .  bg  /  bulgaria  /740265-  prof  -  angel  -  dimitrov  -  v  -  rsm  -  ne  -  vijdam  -  politicheski  -  signali  -  za  -  
promana  -  v  -  povedenieto  -  i  -  v  -  obshtuvaneto  -  s  -  balgaria  .

На думку професора, історика і дипломата А. Димитрова, те, що відбувається в
Україні  має  глибоке  історичне коріння і  кінцевий результат  військового  зіткнення
може  призвести  до  серйозних  політичних  змін  як  на  політичній  карті,  так  і  в
загальному світовому порядку.  На його думку,  все,  що відбувається,  передбачено:
якщо агресор переможе, можливість світового катаклізму стає більш реальною. 

***

Puiu, Andra. Patriarhul Daniel a transmis urări de Crăciun pentru credincio ii  dinș
România. Liderul BOR a cerut românilor să se roage pentru refugia ii din Ucraina [Патріархț
Даниїл  привітав  віруючих  Румунії  з  Різдвом  Христовим.  Лідер Румунської
Православної Церкви (BOR)  попросив румунів молитися за біженців з України] /  A.
Puiu  //  Evenimentul  Zilei.  –  Bucureşti,  2022.  –  18.12.  –  Режим  доступу  :
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https://evz.ro/patriarhul-daniel-a-transmis-urari-de-craciun-pentru-credinciosii-din-romania-
liderul-bor-a-cerut-romanilor-sa-se-roage-pentru-refugiatii-din-ucraina.html.

Глава Румунської Православної Церкви Патріарх Даниїл привітав віруючих
Румунії з Різдвом Христовим.  Він закликав вірян бути з людьми,  які постраждали
внаслідок війни,  розпочатої росією в Україні,  що напередодні свят необхідно
звернути увагу на дітей,  які перебувають у прийомних сім’ях,  а також на людей
похилого віку,  які перебувають у гуртожитках.  Патріарх Даниїл також просив вірян
згадувати у своїх молитвах усіх румунів поза межами країни.

***

Mikulski, Jakub. Kaczyński: Wiedzieliśmy, że wojna wybuchnie. Prezes PiS mówił o
„maskirowce” [Я. Качинський: Ми знали, що почнеться війна. Президент ПіС розповів
про «маскування»] /  J.  Mikulski //  Rzeczpospolita.  – Warszawa, 2022. – 18.12. –  Режим
доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37627651-kaczynski-wiedzielismy-ze-wojna-
wybuchnie-prezes-pis-mowil-o-maskirowce.

Голова польської партії «Право і справедливість»  Ярослав Качинський в
інтерв’ю зазначив,  що польська влада знала,  що між росією та Україною почнеться
війна, хоча деякі аналізи також припускали, що дії, які вказують на Україну як об’єкт
агресії,  могли бути т.  зв.  «маскуванням», а справжній напрямок атаки міг бути на
півночі.  За словами Я. Качинського,  звичайно,  з  часом ситуація ставала все більш
очевидною  і  однозначною.  У  відповідь  на  питання,  чи  здивувала  росіян  рішуча
позиція  Польщі  відносно вторгнення  росії  в  Україну,  Я.  Качинський відповів,  що
«вони були здивовані».

***

Ivanišević, Toni. Rusi slave jer su tijesno dobili Ukrajinu u Hrvatskom saboru. Mnogi
su u Moskvi vijest proslavili pucanjem u zrak [росіяни святкують, бо перемогли Україну в
хорватському парламенті з мінімальним відривом. Багато хто в москві відсвяткували
цю новину стріляниною в повітря] / Т. Ivanišević // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 18.12. –
Режим  доступу  : https  ://  www  .  vecernji  .  hr  /  vijesti  /  rusi  -  slave  -  jer  -  su  -  tijesno  -  dobili  -  ukrajinu  -  u  -  
hrvatskom  -  saboru  -  mnogi  -  su  -  u  -  moskvi  -  vijest  -  proslavili  -  pucanjem  -  u  -  zrak  -1642769  .

Парламент Хорватії відхилив 16 грудня пропозицію уряду допогти Україні з
навчання військових у межах місії ЄС. Хорватія мала б виділити 80 своїх інструкторів
для навчання військовослужбовців ЗСУ, а 100 українських бійців,  як планувалося,
мали б розмістити у Хорватії.  Для ухвалення цього рішення не вистачло тільки 4
голоси –  97  депутатів  з  151 підтримали урядову пропозицію.  До цього президент
країни Зоран Миланович відмовився підписати пропозицію уряду – зіслався на те, що
вона не відповідає конституції.

***

Albares sitúa la paz en Ucrania como objetivo de presidencia de España de UE
[Метою головування Іспанії в ЄС Х. М. Альбарес ставить мир в Україні] // El Mundo. –
Madrid,  2022.  –  19.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  elmundo  .  es  /  internacional  /2022/12/19/63  a  0  ad  1721  efa  03  a  438  b  45  bb  .  html  .

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес запевнив, що одна з
цілей іспанського головування в Європейському Союзі в другій половині 2023 р. є
«повернення миру в Україну», що також означатиме «повернення миру в Європу». Х.
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М. Альбарес заявив, що Іспанія збирається взяти на себе «тверде зобов’язання», щоб
мир «повернувся в Україну якнайшвидше», оскільки «ніщо не говорить про те», що
президент росії путін збирається припинити агресію.

***

Arhirova,  Hanna. Рutin makes rare trip to war ally Belarus,  as he eyes next steps in
Ukraine [путін здійснив поїздку до союзної Білорусі] /  H.  Arhirova //  Time. –  New York,
2022. – 19.12. – Режим доступу : https  ://  time  .  com  /6242164/  putin  -  trip  -  belarus  -  ukraine  -  war  /  .

На  думку  аналітиків,  коротка  поїздка  російського  лідера  до  Мінська  може
віщувати  посилення  військової  підтримки  з  боку  Білорусі  для  своїх  операцій  в
Україні. Вважається, що у Білорусі є запаси зброї радянських часів, які можуть бути
корисними  москві.  Згідно  аналізу  американського  аналітичного  центру  «Інститут
вивчення  війни»,  спроможність  російської  армії,  навіть  посиленої  білоруськими
збройними  силами,  підготувати  та  провести  ефективні  широкомасштабні
механізовані  наступальні  операції  в  найближчі  кілька  місяців  залишається  під
питанням».  Аналітичний  центр  також  зробив  висновок,  що  навряд  чи  лукашенко
залучить  білоруську  армію (яку  також доведеться  переозброїти)  для  вторгнення  в
Україну.

***

Institut: Bilderna kan avslöja putins plan [Інститут: Зображення можуть розкрити
план  путіна]  //  Aftonbladet.  –  Stockholm,  2022.  –  20.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  aftonbladet  .  se  /  nyheter  /  a  /  GMPzm  9/  institut  -  bilderna  -  kan  -  avsloja  -  putins  -  plan  .

Американський аналітичний центр «Інститут вивчення війни» у своєму звіті
прогнозує,  що  малоймовірно,  що  візит  путіна  до  Білорусі  змінить  хід  російсько-
української  війни.  З  іншого  боку,  аналітичний  центр  розглядає  зустріч  путіна  та
лукашенка  як частину російської  кампанії  з  демонстрації  сили та  рішучості  перед
критично налаштованою внутрішньою аудиторією.

***

Cristescu,  Emma. Klaus Iohannis și Președintele Portugaliei,  vizită  în Caracal.
„Alianța noastră  trebuie să  fie și mai puternică” [Клаус Йоганніс і президент Португалії
відвідують «Каракал». «Наш союз має бути ще сильнішим»] / E. Cristescu // Evenimentul
Zilei.  –  Bucureşti,  2022.  –  20.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  evz  .  ro  /  klaus  -  iohannis  -  si  -  
presedintele  -  portugaliei  -  vizita  -  in  -  caracal  -  alianta  -  noastra  -  trebuie  -  sa  -  fie  -  si  -  mai  -  
puternica  .  html  .

Президент Румунії К. Йоганніс і його португальський колега М. Ребелу де Соза
відвідали  з  офіційним  візитом  військову  базу  США  «Каракал»  у  Румунії.  Вони
похвалили військових союзників в НАТО, але не забули обговорити і війну в Україні.
К. Йоганніс вважає, що військовий контингент у «Каракалі» має важливий внесок на
східному фланзі та зміцненні безпеки Румунії і, що вторгнення росії в Україну ще раз
підкреслило здатність НАТО та його союзників реагувати твердо та об’єднано.

***

Szőcs, László. Békeüzenet Ukrajnának [Послання миру Україні] / L. Szőcs // Magyar
Nemzet.  –  Budapest,  2022.  –  20.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  magyarnemzet  .  hu  /  ahelyzet  /2022/12/  bekeuzenet  -  ukrajnanak  .

130

https://magyarnemzet.hu/ahelyzet/2022/12/bekeuzenet-ukrajnanak
https://evz.ro/klaus-iohannis-si-presedintele-portugaliei-vizita-in-caracal-alianta-noastra-trebuie-sa-fie-si-mai-puternica.html
https://evz.ro/klaus-iohannis-si-presedintele-portugaliei-vizita-in-caracal-alianta-noastra-trebuie-sa-fie-si-mai-puternica.html
https://evz.ro/klaus-iohannis-si-presedintele-portugaliei-vizita-in-caracal-alianta-noastra-trebuie-sa-fie-si-mai-puternica.html
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GMPzm9/institut-bilderna-kan-avsloja-putins-plan
https://time.com/6242164/putin-trip-belarus-ukraine-war/


Інформаційно-бібліографічний бюлетень
«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–31 грудня 2022 р.

На  думку  угорського  журналіста  Л.  Сокса,  за  останні  десять  місяців  ні
російська, ні українська сторони не мали переваги на полі бою, а тим часом через
санкції ЄС проти москви європейці змушені глибоко лізти в кишені, коли платять за
хліб,  газ  чи  стоять  в  черзі  з  поштовими  чеками.  Журналіст  пише,  що  у  більш
розвинутих  західноєвропейських  країнах  громадяни  готуються  до  відключень
електроенергії і наголошує, що Угорщина як член НАТО також зацікавлена в тому,
щоб не «вплутуватися в чужі війни».

***

Kövér László: Oroszország nem menthető fel az agresszió vádja alól, az erős Ukrajna
magyar érdek [Ласло Кевер: росія не може бути звільнена від звинувачення в агресії,
сильна Україна на користь Угорщини] //  Nepszava. –  Budapest, 2022. – 20.12. –  Режим
доступу : https  ://  nepszava  .  hu  /3179594_  kover  -  laszlo  -  oroszorszag  -  haboru  -  ukrajna  .

Спікер Національних зборів Угорщини Л. Кевер заявив, що Українї ще багато
чого  належить  зробити,  перш  ніж  вона  справді  зможе  стати  країною,  яку  можна
розглядати  підготовленою  для  вступу  до  Євросоюзу.  Він  підкреслив,  що
національний інтерес Угорщини – це суверенна, сильна, демократична Україна, яка
забезпечує  життєві  можливості  для  своїх  громадян,  у  тому числі  угорців,  які  там
проживають. Л. Кевер також зазначив, що Україна має відновити суверенітет між її
встановленими  міжнародною  спільнотою  кордонами,  включаючи  Кримський
півострів.

***

Hairuo, Cai. UN chief says not expecting immediate peace talks over Ukraine [Глава
ООН заявив, що не очікує негайних мирних переговорів щодо України] /  C.  Hairuo //
People’s Daily.  –  Beijing,  2022.  –  20.12.  –  Режим  доступу  :
http  ://  en  .  people  .  cn  /  n  3/2022/1220/  c  90000-10186033.  html  .

Генеральний  секретар  ООН  А.  Гутерреш  на  підсумковій  пресконференції  у
штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 19 грудня 2022 р. заявив, що не очікує на ефективні
мирні  переговори щодо конфлікту в  Україні  в  найближчому майбутньому.  Генсек
наголосив, що саме тому Організація Об’єднаних Націй концентрує свої зусилля на
інших аспектах  таких,  як  підвищення  ефективності  та  розширення  Чорноморської
зернової  ініціативи,  що  дозволяє  експортувати  українське  зерно  та  іншу
сільськогосподарську продукцію з портів Чорного моря.

***

Marcelo visita a Ucrânia “certamente no próximo ano” [М. Ребелу де Соза відвідає
Україну  «безумовно  наступного  року»]  //  Público.  –  Lisboa,  2022.  –  20.12.  –  Режим
доступу  : https  ://  www  .  publico  .  pt  /2022/12/20/  politica  /  noticia  /  marcelo  -  visita  -  ucrania  -  
certamente  -  proximo  -  ano  -2032119  .

Президент Республіки Марселу Ребелу де  Соза  заявив,  що відвідає  Україну
«безумовно,  наступного  року»,  вказавши,  що  деталі  ще  доведеться  узгоджувати  з
українською владою. Глава держави та верховний головнокомандувач Збройних сил
Португалії спілкувався з журналістами на військовій базі «Каракал» у Румунії, куди
він прибув, щоб відвідати 212 португальських солдатів, які перебувають там у рамках
місії НАТО – «Індивідуальна передова присутність». Крім візиту до португальських
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військовослужбовців  Національного  загону,  які  входять  до  складу  місії  НАТО  в
Румунії, також запланована зустріч з його румунським колегою Клаусом Йоганнісом.

***

Hašek vyzval NHL,  WTA nebo ATP,  aby zakázaly start ruských sportovců [Гашек
закликав  NHL,  WTA або  ATP заборонити  старт  російським  спортсменам]  //
Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 21.12. – Режим доступу : https  ://  sport  .  aktualne  .  cz  /  tenis  /  hasek  -  
vyzval  -  nhl  -  wta  -  nebo  -  atp  -  aby  -  zakazaly  -  start  -  ruskych  -  
spo  /  r  ~  f  141  a  1  ec  814111  ed  8  b  4  e  0  cc  47  ab  5  f  122/  .

У відкритому листі  колишній чеський хокейний воротар Д.  Гашек закликав
представників Нацональної хокейної ліги (NHL), тенісних організацій (WTA і ATP), а
також інших спортивних федерацій і організацій заборонити російським спортсменам
брати  участь  у  змаганнях  через  вторгнення  росії  в  Україну.  За  його  словами,
спортивні організації, які допускають представників росії до своїх змагань, де-факто
підтримують злочини та несуть повну відповідальність за незворотні збитки, завдані
російською армією Україні, у тому числі за втрачені життя.

***

„Magyarország nemzeti érdeke egy szuverén,  erős,  demokratikus Ukrajna”
[«Національним інтересом Угорщини є суверенна, сильна, демократична Україна»] //
Magyar Nemzet.  –  Budapest,  2022.  –  21.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  magyarnemzet  .  hu  /  belfold  /2022/12/  magyarorszag  -  nemzeti  -  erdeke  -  egy  -  szuveren  -  eros  -  
demokratikus  -  ukrajna  .

В інтерв’ю голова парламенту Угорщини Л.  Кевер сказав,  що національним
інтересом  Угорщини  є  суверенна,  сильна,  демократична  Україна,  яка  забезпечує
життєві  можливості  для  своїх  громадян,  у  тому  числі  для  угорців,  які  там
проживають. Спікер наголосив, що російсько-українська війна змінила геополітичну
карту  світу.  Він  підкреслив,  що  з  початком  санкційної  політики  ставало  дедалі
очевиднішим:  є  спроби  відірвати  росію  від  Європи,  Європейського  Союзу  як
економічно, так і політично шляхом створення нової залізної завіси. За словами Л.
Кевера, все це означає постійне економічне та політичне співробітництво, засноване
на взаємному та чесному врахуванні інтересів, яке могло б створити єдину Євразію
від Португалії до Південно-Східної Азії, здається, на даний момент зазнає краху. Він
підкреслив, що ні міжнародне право, ні норми людської моралі не можуть зняти з
росії звинувачення в агресії.

***

Ukrayna’da savaşın seyrini değiştiren Türk İHA’larına NATO’dan övgü:  Gerçekten
iyi bir örnek [Похвала НАТО турецьким БПЛА, які змінили хід війни в Україні: справді
гарний  приклад]  //  Star.  –  Istanbul,  2022.  –  21.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  star  .  com  .  tr  /  dunya  /  ukraynada  -  savasin  -  seyrini  -  degistiren  -  turk  -  ihalarina  -  natodan  -  
ovgu  -  gercekten  -  iyi  -  bir  -  ornek  -  haber  -1755879/  .

Помічник генерального секретаря НАТО з питань нових безпекових викликів
Девід ван Віл заявив журналістам під час віртуального брифінгу, що «Альянс прагне
підтримувати технологічну перевагу». Він також зазначив, що з початку російсько-
української  війни  обговорюється  роль  і  значення  кібератак  у  війні,  а  безпілотні
літальні апарати Туреччини відіграли важливу роль у війні.
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***

Snowdon,  Graham. History’s revenge:  inside the 23  December Guardian Weekly
[Помста  історії:  у  тижневику  Guardian Weekly від  23  грудня]  /  G.  Snowdon //  The
Guardian.  –  London,  2022.  –  21.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  theguardian  .  com  /  news  /2022/  dec  /21/  historys  -  revenge  -  inside  -  the  -23-  december  -  
guardian  -  weekly  .

У спеціальному есе  для  останнього  випуску  журналу  «Guardian Weekly»  за
2022  р.  дипломатичний  редактор  Патрік  Вінтур  розглядає  конкуруючі  великі
наративи  минулого,  які  лежать  в  основі  російсько-української  війни  і  які
ускладнюють його вирішення.

***

Клен, Євген. Морози змушують військових змінювати тактику / Є. Клен // Міст.
–  Торонто,  2022.  –  21.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  meest  -  
online  .  com  /  ukraine  /  vijsko  /  morozy  -  zmushuyut  -  vijskovyh  -  zminyuvaty  -  taktyku  /  .

Глава  Національної  розвідки  США  Евріл  Гейнс  розповів,  що  російські
військові  витрачають  боєприпаси  в  Україні  швидше,  ніж  російська  оборонна
промисловість встигає їх виробляти. За його словами, путін намагається ввести Захід
в оману, роблячи різні заяви щодо цілей рф у війні проти України. Як пояснили в
американському  «Інституті  вивчення  війни»,  цим  кремль  переслідує  кілька  цілей,
зокрема відсилання диктатора до російської імперської історії та його абсурдні заяви
про роль росії  як єдиної  «гарантії  суверенітету України» є  додатковими ознаками
того,  що  кремль  створює  умови  для  затяжної  війни,  спрямованої  на  ліквідацію
незалежності України.

***

Како  западна  електроника  завршава  у  иранским  дроновима  [Як  західна
електроніка потрапляє в іранські безпілотники] // Политика. – Београд, 2022. – 21.12. –
Режим доступу : https  ://  www  .  politika  .  rs  /  scc  /  clanak  /529794/  .

Адміністрація  Д.  Байдена  сформувала  спеціальну  оперативну  групу  для
розслідування як американських, так і західних електронних компонентів, включаючи
мікроелектроніку  американського  виробництва,  включно  з  іранськими
безпілотниками,  які  росія  ймовірно  використовує  в  Україні.  США  ввели  суворі
обмеження  експортного  контролю  та  санкції,  щоб  перешкодити  Ірану  отримати
високоякісні  матеріали.  Проте  з’явилися  докази  того,  що  Іран  знайшов  способи
придбати більше комерційно доступних технологій.

***

Turkish-made drones ‘playing huge role in Ukraine,’  says senior NATO official
[Безпілотники турецького виробництва «відіграють величезну роль в Україні», заявив
високопосадовець НАТО] //  Daily Sabah.  –  Istanbul,  2022.  –  22.12.  –  Режим доступу :
https  ://  www  .  dailysabah  .  com  /  business  /  defense  /  turkish  -  made  -  drones  -  playing  -  huge  -  role  -  in  -  
ukraine  -  says  -  senior  -  nato  -  official  .

За  словами  помічника  генерального  секретаря  НАТО  з  питань  нових
безпекових  викликів  Девіда  ван  Віла,  безпілотники  турецького  виробництва,  які
використовуються Україною на полі бою, відіграють величезну роль. Д. Віл зазначив,
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що війна, що триває в Україні, демонструє, як виглядає військове майбутнє. Д. Віл
вважає, що хоча звичайне озброєння, включаючи танки та артилерію, і тактика така,
як  копання  траншей,  широко  використовувалися  на  полі  бою,  сучасні  технології,
надані  Україні альянсом з 2014 р.,  відіграли ключову роль у підвищенні  стійкості
Києва проти москви.

***

Sclavone,  Ionel. Rare  ș Bogdan,  nemulțumit Legea educației din Ucraina:  „Este
nedrept și jignitor”. Reglementările limitează accesul minorității române la educație [Рареш
Богдан  незадоволений  законом  «Про  освіту»  в  Україні:  «Це  несправедливо  і
образливо».  Положення  обмежують  доступ  румунської  меншини  до  освіти]  /  I.
Sclavone //  Evenimentul Zilei.  –  Bucureşti,  2022.  –  22.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  evz  .  ro  /  rares  -  bogdan  -  nemultumit  -  legea  -  educatiei  -  din  -  ucraina  -  este  -  nedrept  -  si  -  jignitor  -  
reglementarile  -  limiteaza  -  accesul  -  minoritatii  -  romane  -  la  -  educatie  .  html  .

Румунський  депутат  Європарламенту  Р.  Богдан  незадоволений  прийнятим
українським парламентом законом «Про освіту»,  який обмежує доступ меншин до
школи рідною мовою. Нормативний акт також спрямований на румунів Буковини, які
повинні  будуть  вивчати  низку  предметів  державною  мовою  української  держави.
Євродепутат від Румунії висловлює сподівання, що Президент України В. Зеленський
вимагатиме змін,  щоб несправедливість  у законі  була виправлена.  На його думку,
вирішення цієї проблеми також допоможе Україні в процесі вступу до ЄС, крім того,
зменшення невдоволення змусить українських громадян румунської національності
ще рішучіше виступати проти війни, спровокованої росією.

***

Nelson,  Steven. North Korea arming Russian paramilitary fighters accused of war
crimes in Ukraine:  US [Північна  Корея  озброює  російських  воєнізованих  бойовиків,
звинувачених у воєнних злочинах в Україні: США] /  S.  Nelson //  New York Post. – New
York,  2022.  –  22.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  nypost  .  com  /2022/12/22/  us  -  accuses  -  north  -  
korea  -  of  -  arming  -  russian  -  fighters  -  in  -  ukraine  /  .

Уряд  США  звинуватив  Північну  Корею  в  продажу  ракет  ПВК  Вагнера,
воєнізованому підрозділу, який звинувачується у скоєнні воєнних злочинів в Україні.
Прессекретар  Ради  національної  безпеки  Білого  дому  Джон  Кірбі  стверджує,  що
угода  росії  з  Пхеньяном  відбулася  минулого  місяця,  оскільки  росія  все  частіше
зверталася за зброєю до інших країн-ізгоїв таких, як Іран. Офіційні особи Північної
Кореї публічно заявили, що вони не підтримуватимуть війну росії в Україні і все ж
вони постачають зброю ПВК Вагнера,  що є  прямим порушенням резолюцій  Ради
Безпеки ООН.

***

QaziDec,  Ashraf Jehangir. Climate,  world order and Pakistan –  Part II [Клімат,
світовий порядок і Пакистан – Частина ІІ] / A. J. QaziDec // The News. – Islamabad, 2022.
– 22.12. – Режим доступу : https  ://  www  .  thenews  .  com  .  pk  /  print  /1022440-  climate  -  world  -  order  -  
and  -  pakistan  -  part  -  ii  .

За  словами  пакистанського  дипломата  Ашрафа  Казі,  путін  зробив  фатальну
помилку в Україні і  хоча він може не програти війну,  але його режим може бути
підірваний.  Дипломат  вважає,  що  Китай  буде  протистояти  поглинанню  росії
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американською  сферою  впливу  так,  як  рсоія  думає,  що  краще  бути  незалежним
стратегічним  партнером  Китаю,  а  не  ставати  підлеглим  США.  А.  Казі  пише,  що
«російсько-українську  війну  США  перетворили  на  американо-російську  війну  на
українській землі за рахунок українського народу». 

***

Villarejo, Esteban. Landsbergis: «Los ucranianos aún requieren más armamento para
ganar» [Ґ. Ландсберґіс: «Для перемоги українцям все одно потрібно більше зброї»] /  E.
Villarejo //  ABC.  –  Madrid,  2022.  –  23.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  abc  .  es  /  internacional  /  landsbergis  -  ucranianos  -  requieren  -  armamento  -  ganar  -  
20221223141616-  nt  .  html  .

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс відвідав Мадрид. Він
подякував міністру закордонних справ Іспанії  Хосе Мануелю Альбаресу за  участь
Іспанії  в  повітряних  місіях  НАТО  в  Литві.  Він  також  чітко  висловився  щодо
можливості  поступки  Україною  своєї  території  росії  в  ході  гіпотетичних  мирних
переговорів:  «Нам  було  б  цікаво,  яка  країна  буде  наступною».  На  запитання  чи
боїться  Литва,  що  росія  вторгнеться  у  його  країну  чи  іншу  частину  Балтики,  він
відповів,  що  Литва  завжди  жила  з  цим  страхом,  і  не  тільки  з  24  лютого,  дати
повномасштабного  вторгнення  в  Україну.  Він  наголосив,  що російська  армія  не  є
другою за потужністю у світі, але в Литві впевнені, що росія небезпечна, країна, яка
може атакувати своїх сусідів. Ґ. Ландсберґіс також зазначив, що в Литві існує сильна
підтримка України, а це означає, що, незважаючи на те, що всі платять за це високу
ціну, підтримка Литви України є дуже сильною і це походить не тільки від уряду, а й
від народу.

***

Szalay-Bobrovniczky Kristóf:  A NATO keleti szárnyának megerősítése az egyik
legfontosabb döntés [К.  Шалай-Бобровницький:  Посилення  східного  крила  НАТО  є
одним із найважливіших рішень] //  Magyar Nemzet. –  Budapest, 2022. – 23.12. –  Режим
доступу  : https  ://  magyarnemzet  .  hu  /  belfold  /2022/12/  honvedelmi  -  miniszter  -  a  -  nato  -  keleti  -  
szarnyanak  -  megerositese  -  az  -  egyik  -  legfontosabb  -  dontes  .

Під час зустрічі міністри оборони Італії та Угорщини обговорили зміцнення
східного  крила  НАТО,  його  зобов’язання  з  боку  Угорщини  та  Італії,  російсько-
українську війну та досвід командного пункту KFOR. Міністр національної оборони
Угорщини К.  Шалай-Бобровницький наголосив,  що після  початку війни в  Україні
одним із найважливіших рішень НАТО було створення чотирьох додаткових бойових
груп  для  посилення  так  званого  східного  крила,  одне  з  яких  було  створене  в
Угорщині.

***

Kozlov, Volodymyr. Que tipo de futuro os ucranianos querem? [Якого майбутнього
хочуть  українці?]  /  V.  Kozlov  //  Público.  –  Lisboa,  2022.  –  23.12.  –  Режим  доступу  :
https://www.publico.pt/2022/12/23/opiniao/opiniao/tipo-futuro-ucranianos-querem-2032291.

За словами співробітника Посольства України в Португалії Володимира
Козлова,  понад дев’ять місяців Україна воює з терористичною державою,  якою є
росія,  і за цей час Європа і світ переконалися,  що хід і результат цієї війни матиме
вирішальний вплив на майбутній розвиток архітектури світової безпеки. Автор статті
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наголошує, що імперіалістична війна росії повернула на порядок денний виклики, які
людство, здається, ще не залишило в минулому, тому лише адекватно відреагувавши
на злочини кремля, світ зможе зосередитися на побудові мирного та справедливого
майбутнього для всіх держав і націй. В. Козлов зазначає, що українці, як ніхто інший,
хочуть миру після всіх страждань, але справедливий мир, а не на вигідних кремлю
умовах, тому що Україна не віддасть свою територію, свій суверенітет і свій народ.
Автор вважає,  що необхідно реалізувати українську формулу миру, щоб врятувати
тисячі життів і захистити світ від подальших потрясінь. 

***

Клен, Євген. Винних судитимуть, а російська держава має відшкодувати збитки /
Є.  Клен  //  Міст.  –  Торонто,  2022.  –  23.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  meest  -  
online  .  com  /  ukraine  /  society  /  vynnyh  -  sudytymut  -  a  -  rosijska  -  derzhava  -  maje  -  vidshkoduvaty  -  
zbytky  /  .

У Нідерландах заявили про готовність до створення спеціального трибуналу в
Гаазі,  де  судитимуть  винних  у  російській  агресії  в  Україні.  Міністр  закордонних
справ Нідерландів В. Гукстр заявив, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) не
зможе  взяти  на  себе  цю  справу,  тому  необхідно  створити  окрему  структуру.
Натомість  прокурор  МКС  Карім  Хан  попередив  про  можливість  фрагментації  та
запевнив, що МКС найкраще підходить для судових процесів, пов’язаних з воєнними
злочинами росії.

***

Митриновић  Рашевић,  Биљана. Шта  су  Зеленском  заиста  „шапнули”  у
Вашингтону  [Що  насправді  «нашептали»  В. Зеленському  у  Вашингтоні]  /  Б.
Митриновић  Рашевић  //  Политика.  –  Београд,  2022.  –  23.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  politika  .  rs  /  scc  /  clanak  /530114/  .

Авторка статті Біляна Митринович Рашевич пише, що мета США та України
однакова  –  послабити  росію,  але  це  не  означає,  що вони  рухаються  до  цієї  мети
однаковими темпами. За словами авторки, Президенту України в США сказали, що
настав час переговорів, що не означає, що мир скоро настане, і не дозволять, щоб це
виглядало як перемога путіна. Журналістка констатує, що суть візиту В. Зеленського
до  Вашингтона  полягає  в  тому,  що  підтримка  війни  США  не  може  тривати
нескінченно,  якщо  не  будуть  зроблені  відчутні  кроки  для  припинення  війни
дипломатичним шляхом.

***

Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa pede que não se vulgarize a guerra
[Президент Єпископської конференції Португалії просить не вульгаризувати війну] //
Correio da Manhã.  –  Lisboa,  2022.  –  24.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  cmjornal  .  pt  /  sociedade  /  detalhe  /  presidente  -  da  -  conferencia  -  episcopal  -  portuguesa  -  
pede  -  que  -  nao  -  se  -  vulgarize  -  a  -  guerra  ?  ref  =  Pesquisa  _  Destaques  .

Президент  Єпископської  конференції  Португалії  Жозе  Орнелас  Карвалью  у
різдвяному посланні звернувся з проханням не дозволяти собі звикнути до реальності
війни та нагадав, що війна в Україні призводить до голоду та бідності. У різдвяному
посланні  єпископ зазначив,  що цьогоріч Різдво святкують у розпал драми війни в
Україні,  яка  триває  вже  довгі  десять  місяц  і  закінчив  різдвяне  послання  фразою:
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«Перед  вертепом,  який  ми  споглядаємо,  пам’ятаймо  про  прохання  миру  у  світі,
особливо в Україні».

***

Österreichs Politiker rufen zu Zuversicht und Vertrauen auf [Політики  Австрії
закликають до впевненості  та  довіри] //  Die Рresse.  –  Vienna,  2022.  –  24.12.  –  Режим
доступу : https  ://  www  .  diepresse  .  com  /6231222/  oesterreichs  -  politiker  -  rufen  -  zu  -  zuversicht  -  und  -  
vertrauen  -  auf  ?  from  =  rss  .

На Різдво віцеканцлер Австрії В. Коглер у своєму телезверненні згадав про те,
що з огляду на загарбницьку війну, яку веде росія проти України, австрійці не будуь
нейтральними.  Він  зазначив,  що  австрійське  населення  було  на  передовій,  коли
йшлося про допомогу, і  прийняло десятки тисяч жінок і дітей з України.  Канцлер
Автстрії  К.  Негаммер  нагадав,  що  коли  в  Україні  почалася  війна,  було  багато
побоювань масового безробіття чи відсутності газу, але цього не сталося, тому що
люди вміють справлятися з кризами.

***

Pataky,  István. A romáA román kisebbséget is sújtja az ukrajnai jogfosztás
[Румунська меншина також страждає від безправності в Україні] / І.  Pataky //  Magyar
Nemzet.  –  Budapest,  2022.  –  24.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  magyarnemzet  .  hu  /  kulfold  /2022/12/  a  -  roman  -  kisebbseget  -  is  -  sujtja  -  az  -  ukrajnai  -  
jogfosztas.

Голова  правлячої  «Румунської  соціал-демократичної  партії»  М.  Чолаку
закликав Президента України В. Зеленського втрутитися для перегляду закону про
національні  меншини,  який  обмежує  право  румунських  дітей,  які  проживають  в
Україні,  навчатися  рідною  мовою.  Перед  цим  Міністерство  закордонних  справ  у
Бухаресті  висловило  заперечення  проти  нового  закону  про  українську  меншину в
заяві,  зазначившм,  що  бракує  змістовного  діалогу  з  представниками  румунської
громади, яка проживає в Україні.

***

Csermely,  Péter. A történelem magyar oldalán állunk [Ми  на  угорській  стороні
історії]  /  Р.  Csermely //  Magyar Nemzet.  –  Budapest,  2022.  –  24.12.  –  Режим доступу  :
https  ://  magyarnemzet  .  hu  /  belfold  /2022/12/  a  -  tortenelem  -  magyar  -  oldalan  -  allunk  .

В інтерв’ю виданню прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан заявив, що всі угорці
проугорські  і  вони на своєму боці  в  російсько-українській  війні.  В.  Орбан вкотре
наголосив,  що  Угорщина  підтримує  і  допомагає  Україні,  в  угорських  інтересах
зберегти суверенну Україну і щоб росія не становила загрози безпеці для Європи, але
країна  не  відмовляється  від  економічних  відносин  з  росією,  дивлячись  на  цю
проблему мкрізь угорську призму, а не крізь інші.

***

Nuriyeva İsmayilov,  Sevil. Merkel’in Ukrayna “itirafı”  ve “Savaşı  kim başlattı?”
sorusu!  [Українське  «зізнання»  Меркель  і  «Хто  почав  війну?»  питання  таке!]  /  S.
Nuriyeva İsmayilov //  Star.  –  Istanbul,  2022.  –  24.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  star  .  com  .  tr  /  yazar  /  merkelin  -  ukrayna  -  itirafi  -  ve  -  savasi  -  kim  -  baslatti  -  sorusu  -  yazi  -  
1756344/.
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Колишня канцлерка  Німеччини А.  Меркель в  інтерв’ю,  яке вона дала цими
днями,  «зізналася»  в  «секретному»  факті,  який  передбачався,  але  не  міг  бути
доведеним. Вона зазначила, що Мінські домовленості були спробою дати Україні час,
щоб  зміцнити  Україну.  А.  Меркель  вважає,  що  Україна  2014-2015  рр.  не  була
теперішньою  Україною  і  програла  б,  а  країни  НАТО  не  могли  б  надати  таку
підтримку, як сьогодні.

***

Pavičić,  Darko. Nameću  nam poganski  Božić,  da  bude  vjerski  neutralan!  Svugdje
darovi i djeda mrazovi, a nigdje Krista’ [«Я нав’яжу нам язичницьке Різдво,  щоб воно
було релігійно нейтральним! Скрізь подарунки і Дід Мороз, але ніде Христа] / D. Pavičić
//  Vecernji  list.  –  Zagreb,  2022.  –  24.12.  –  Режим  доступу  :
https://www.vecernji.hr/vijesti/namecu-nam-poganski-bozic-da-bude-vjerski-neutralan-
svugdje-darovi-i-djeda-mrazovi-a-nigdje-krista-1644316.

Глава Греко-Католицької Церкви в Хорватії Мілан Стіпич в статті розповів про
комерціалізацію Адвенту,  а  також про  те,  як  це  виглядає  в  Україні  в  часи війни,
звідки походить частина вірних греко-католиків. Він присвятив велику частину своєї
уваги  та  любові  біженцям з  України  та  тим людям,  які  мужньо  захищають свою
країну.

***

Шумов, Тихомир. Надежда Нейнски: Русия се държи по безпрецедентен начин
към България [Надія Нейнські:  росія безпрецедентно поводиться щодо Болгарії]  / Т.
Шумов  //  Факти.  –  София,  2022.  –  24.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  fakti  .  bg  /  bulgaria  /741942-  nadejda  -  neinski  -  rusia  -  se  -  darji  -  po  -  bezprecedenten  -  nachin  -  
kam  -  balgaria  .

Ексміністерка  закордонних  справ,  колишня  євродепутатка  і  експосолка
Болгарії в Туреччині Надія Нейнські в статтті для видання зазначає, що вторгнення
росії в Україну було розпочате однією стороною, тому це не конфлікт, а Болгарія не
може бути в центрі цієї війни – вона може бути або на боці агресора, або на боці
атакованої країни. За її словами, Болгарія не робить послугу Україні, Болгарія робить
послугу собі, надаючи військову допомогу Україні.

***

Шумов, Тихомир. Калфин: Ние изнасяхме оръжие за Украйна и продължаваме
да го правим [І. Калфін: Ми експортували зброю в Україну і продовжуємо це робити] /
Т.  Шумов  //  Факти.  –  София,  2022.  –  24.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  fakti  .  bg  /  bulgaria  /741934-  kalfin  -  nie  -  iznasahme  -  orajie  -  za  -  ukraina  -  i  -  prodaljavame  -  da  -  
go  -  pravim  .

Колишній міністр закордонних справ Болгарії І. Калфін заявив, що Болгарія не
повинна розглядатися як країна, яка бере участь у російсько-українській війні. За його
словами, Болгарія експортувала зброю в Україну і продовжує це робити, до рішення
Народних зборів країна робила це через посередників, а зараз робить це напряму. За
словами  І.  Калфіна,  Болгарія  допомагає  країні,  яка  захищається  відповідно  до
міжнародного  права.  Прогноз  колишнього  міністра  закордонних  справ  щодо
російсько-української війни полягає в тому, що шляху назад немає і жодна сторона не
відступить, доки одна з них не переможе.
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***

Koning in kersttoespraak:  ‘We zijn tot meer in staat dan we denken’  [Король  у
різдвяній промові: «Ми здатні на більше, ніж думаємо»] //  De Telegraaf. –  Amsterdam,
2022.  –  25.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  www  .  telegraaf  .  nl  /  nieuws  /609816296/  koning  -  in  -  
kersttoespraak  -  we  -  zijn  -  tot  -  meer  -  in  -  staat  -  dan  -  we  -  denken  .

Король Нідерландів  Віллем-Олександр у його цьогорічній  різдвяній промові
закликав  нідерландців  не  дивлячись  на  важкі  часи  –  грошові  клопоти,  кліматичні
зміни та війну в Україні – продовжувати прислухатися один до одного, підтримувати.
В своїй промові король сказав, що слід брати приклад з українського народу, «який
уже  десять  місяців  з  неймовірною  мужністю  та  єдністю  протистоїть  жорстокому
насильству росії.  Він підкреслив,  що обіцянка Різдва – надія миру – «живе в усіх
українських серцях і в наших».

***

Pinto de Mesquita, Henrique. Mensagem de Natal. Costa promete país “ao abrigo das
turbulências do passado” [Різдвяне повідомлення. А. Кошта обіцяє «захистити країну від
негараздів минулого»] / H. Pinto de Mesquita // Público. – Lisboa, 2022. – 25.12. – Режим
доступу  : https://www.publico.pt/2022/12/25/politica/noticia/mensagem-natal-costa-promete-
pais-abrigo-turbulencias-passado-2032680.

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта виділив у своєму різдвяному
посланні три слова: мир, солідарність і довіра. За його словами, «мир» для війни, що
вирує в Європі; «солідарність» як суттєва цінність протистояння інфляції та «довіра»
до  країни.  Також окреме  побажання  А.  Кошта  висловив  українцям,  які  живуть  у
Португалії, інше, вже звичне, всім професіоналам, які «цієї ночі забезпечують роботу
основних служб» і  останнє слово всім тим,  хто  святкує Різдво  наодинці.  Це було
восьме різдвяне послання А. Кошти на посаді прем’єр-міністра: і найкоротше з усіх.
Після двох років різдвяних послань,  позначених пандемією  COVID-19,  цього року
заява прем’єр-міністра зосередилася на іншій темі: війні в Україні.

***

Novák Katalin:  Minket több dolog köt össze,  mint ami elválaszt [Каталін Новак: Є
більше речей, які нас об’єднують, ніж роз’єднують] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. –
26.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  magyarnemzet  .  hu  /  belfold  /2022/12/  novak  -  katalin  -  minket  -  
tobb  -  dolog  -  kot  -  ossze  -  mint  -  ami  -  elvalaszt  .

У телевізійному інтерв’ю президентка Угорщини К. Новак заявила, що Україна
є сусідньою державою, на яку напав її  сусід росія, і  в цій ситуації, з одного боку,
угорці висловлюють їм солідарність, а з іншого з іншого боку, приєднання до такої
гуманітарної  акції  стало можливістю висловити підтримку Угорщини.  Вона також
зазначила, що під час своєї поїздки до Києва – яка для багатьох була несподіваною в
основному з міркувань безпеки – скористалась нагодою поговорити про становище
закарпатських  угорців,  як  меншини  в  Україні,  під  час  зустрічі  з  керівництвом
України.

***

Squires,  Nick. German German spy suspected of leaking Ukraine war secrets to
Moscow [Німецького  шпигуна  підозрюють  у  передачі  москві  військової  таємниці
України] /  N.  Squires //  The Sydney Morning Herald. –  Sydney, 2022. – 27.12. –  Режим
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доступу  : https  ://  www  .  smh  .  com  .  au  /  world  /  europe  /  german  -  spy  -  suspected  -  of  -  leaking  -  ukraine  -  
war  -  secrets  -  to  -  moscow  -20221227-  p  5  c  8  vy  .  html  .

Німецьке  розвідувальне  агентство  побоюється,  що москва  змогла  повернути
одного  зі  своїх  агентів  протягом  кількох  місяців  після  початку  війни  в  Україні.
Вважається, що агент, який працював на Службу зовнішньої розвідки Німеччини, мав
доступ до секретної інформації про війну в Україні від британського розвідувального
агентства GCHQ і Агентства національної безпеки США.

***

Ukrajina reagirala na skandaloznu izjavu Orbana:  Pokazuje patološko nepoštivanje
[Україна відреагувала на скандальну заяву Орбана: Він виявляє патологічну неповагу]
//  Dnevni avaz.  –  Sarajevo,  2022.  –  28.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  avaz  .  ba  /  globus  /  svijet  /796780/  ukrajina  -  reagirala  -  na  -  skandaloznu  -  izjavu  -  orbana  -  
pokazuje  -  patolosko  -  nepostivanje  .

Прем’єр-міністр  Угорщини  В.  Орбана  заявив  про  те,  що  війна  в  Україні
припиниться, якщо в країну перестануть надходити озброєння. Відносини між двома
сусідніми  країнами  напружені  і  В.  Орбан  кілька  разів  намагався  заблокувати
підтримку  Євросоюзом  України  та  санкції  проти  росії.  Угорський  лідер  також
підтримує міцні відносини з президентом росії путіним так, як Угорщина залежить
від російського газу. Влада України розкритикувала заяву В. Орбана.

***

Lussato,  Céline. Russie,  1932-1933 :  l’Ukraine assassinée par la faim [Росія,  1932-
1933: Україна, замордована голодом] / C. Lussato // L’Obs. – Paris, 2022. – 28.12. – Режим
доступу  : https  ://  www  .  nouvelobs  .  com  /  histoire  /20221228.  OBS  67645/  russie  -1932-1933-  l  -  
ukraine  -  assassinee  -  par  -  la  -  faim  .  html  .

«L’Obs»  запрошує  поринути  у  тисячоліття  російських  пристрастей,
розповідаючи  про  ключові  моменти  становлення  російської  імперії.  Британський
журналіст Ґарет Джонс був одним із перших західних кореспондентів, які з ризиком
для себе намагалися своїми публікаціями донести світові правду про злочин убивства
голодом мільйонів  людей  в  Україні  у  1932-1933 рр.  Доносячи світові  правду  про
влаштований радянським режимом Голодомор в Україні, Ґ. Джонс проявив особливі
мужність  і  чесність.  Його  публікації  спонукали  інших  західних  журналістів
звернутися до цієї теми і змусили кремль виправдовуватися перед світом.

***

Már csak párat kell aludni,  és megtudjuk,  ki lesz az új magyar űrhajós [Заява
Віктора  Орбана  демонструє  хворобливу  зневагу  до  українського  народу,  заявили  у
Міністерстві закордонних справ у Києві] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 28.12. – Режим
доступу : https  ://  nepszava  .  hu  /3180221_  ferencz  -  orsolya  -  urhajozas  -  tudomany  .

Прем’єр-міністр Угорщини В. Орбана заявив, що повномасштабна війна росії
проти України припиниться,  якщо США перестануть допомагати Києву зброєю.  В
МЗС України розкритикували цю заяву і заявили, що поразка України у війні, за яку
опосередковано виступає В. Орбан, становитиме загрозу прямій російській агресії для
Угорщини та угорців.

***
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Тодоров, Красимир. Стефан Тафров: Руските тайни служби «имат навика» да се
саморазправят  с  «неудобни  хора»  [Стефан  Тафров:  російські  спецслужби  «мають
звичку» мати справу з «незручними людьми»] / К. Тодоров // Факти. – София, 2022. –
28.12.  –  Режим доступу : https  ://  fakti  .  bg  /  bulgaria  /742754-  stefan  -  tafrov  -  ruskite  -  taini  -  slujbi  -  
imat  -  navika  -  da  -  se  -  samorazpravat  -  s  -  neudobni  -  hora  .

На думку  болгарського  дипломата  та  постійного  представника  Болгарії  при
Організації Об’єднаних Націй Стефана Тафрова, війна в Україні триватиме довго. За
його  словами,  путінський  режим  зайшов  занадто  далеко,  незаконно  анексувавши
значну частину української території. Дипломат наголошує, що рішучість підтримки
Заходом України не слабшає. 

***

ABD’den Cumhurbaşkanı  Erdoğan itirafı:  Olmasaydı  kıtlık çekecektik [Сповідь
президента Ердогана з США: У нас був би голод, якби не він] // Star. – Istanbul, 2022. –
29.12.  –  Режим доступу  : https  ://  www  .  star  .  com  .  tr  /  dunya  /  abdden  -  cumhurbaskani  -  erdogan  -  
itirafi  -  olmasaydi  -  kitlik  -  cekecektik  -  haber  -1757347/  .

Американський  аналітичний  центр  Atlantic Council високо  оцінив  політику
президента  Туречини  Р.  Т.  Ердогана  в  російсько-українській  війні.  У  статті,
поділяючи думку про те, що російсько-українська війна не завершиться найближчими
днями, наголошувалося, що можливе мирне перемир’я буде реалізоване за підтримки
Туреччини.

***

Макрон  не  иска  да  продава  кожата  на  руската  мечка,  преди  Зеленски  да  я
отстреля  [Е.  Макрон  не  хоче  продавати  шкуру  російського  ведмедя  до  того,  як
В. Зеленський  його  застрелить]  //  Факти.  –  София,  2022.  –  29.12.  –  Режим доступу :
https  ://  fakti  .  bg  /  mnenia  /742844-  makron  -  ne  -  iska  -  da  -  prodava  -  kojata  -  na  -  ruskata  -  mechka  -  
predi  -  zelenski  -  da  -  a  -  otstrela  .

Президент  Франції  Е.  Макрон  заявив  про  необхідність  надання  «гарантій
безпеки» росії після війни. Ці кілька слів розпалили «вогонь» у Києві та в столицях
східноєвропейських країн, які воліли б, аби президент Франції закликав до гарантій
безпеки для України, яка зазнала ударів, і для сусідів росії, які відчувають загрозу від
неї. На думку президента Франції, російсько-українська війна не може закінчитися на
полі бою, а має бути вирішена дипломатичним шляхом.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ 

Gál,  Mária. Csökkenőben a háború orosz támogatottsága és ezt nem szeretné világgá
kürtölni a kreml [російська підтримка війни зменшується і кремль не хоче інформувати
про  це  світ]  /  M.  Gál //  Nepszava.  –  Budapest,  2022.  –  03.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  nepszava  .  hu  /3177476_  abu  -  al  -  hasszan  -  al  -  hasemi  -  al  -  kurejsi  -  iszlam  -  allam  -  halal  -  
terrorizmus.

Згідно з результатами опитування, яке було проведене Федеральною службою
безпеки і оприлюднене російським опозиційним порталом «Meduza», який працює в
литовській еміграції, показало, що ставлення росіян до війни змінилося, оскільки в
липні  лише  30  % опитаних  підтримали мирні  переговори.  «Meduza»  зазначає,  що
відповіді на опитування, замовлене кремлем, не сильно відрізняються від результатів
жовтневого  опитування,  проведеного  єдиним  у  росії  великим  незалежним
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соціологічним  інститутом  «Левада-центр».  У  дослідженні  «Левада-центру»  57  %
опитаних  заявили,  що  підтримують  чи,  мабуть,  підтримали  б  мирні  переговори  з
Україною, і лише 27 % висловилися за продовження війни. За інформацією джерел
«Meduza»,  російським  державним  ЗМІ  та  пропагандистським  каналам  вже  дали
вказівку  «не  займатися  війною»,  а  зосередитися  на  «більш  позитивному  порядку
денному».

***

Sánchez, Rosalía. Cae el apoyo a la guerra de Ucrania en una Alemania colapsada por
la inmigración [Підтримка української війни падає в Німеччині, розваленій імміграцією]
/  R.  Sánchez //  ABC.  –  Madrid,  2022.  –  06.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  abc  .  es  /  internacional  /  apoyo  -  guerra  -  ucrania  -  alemania  -  colapsada  -  inmigracion  -  
20221206202609-  nt  .  html  .

У звіті,  представленому в  Берліні  Форумом Меркатора  з  питань міграції  та
демократії, який опитав європейців із десяти різних країн щодо їхнього ставлення до
війни  в  Україні  та  прийому  біженців,  йдеться,  що  хоча  готовність  підтримувати
Україну залишається високою, багато європейців більше не готові сприймати їх вплив
війни на повсякденне  життя.  У Німеччині  відносна  більшість  у  40  % виступає  за
продовження підтримки України тоді,  як 39 % висловлюються категорично проти,
відсотки дуже схожі на ті, що зареєстровані в Чехії та Угорщині.

***

Az ukrajnai háborúra kerestek rá legtöbben idén a Google-on [«Війна в Україні» – за
цим запитом цього року шукали в  Google найбільше] //  Nepszava. –  Budapest, 2022. –
08.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  nepszava  .  hu  /3178109_  google  -  kereses  -  lista  -2022-  
magyarorszag.

Пошуки,  пов’язані  з  російсько-українською  війною,  найбільшою  мірою
сформували цьогорічний угорський список  Google.  Україна очолює першу десятку
списку найпопулярніших пошукових запитів.

***

Tyrimas:  lietuviai noriai aukoja,  o Ukrainą  remia dažniau nei kitos Baltijos šalys
[Дослідження: литовці охоче жертвують і підтримують Україну частіше за інші країни
Балтії]  //  Lietuvos rytas.  –  Vilniaus,  2022.  –  09.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  lrytas  .  lt  /  lietuvosdiena  /  aktualijos  /2022/12/09/  news  /  tyrimas  -  lietuviai  -  noriai  -  
aukoja  -  o  -  ukraina  -  remia  -  dazniau  -  nei  -  kitos  -  baltijos  -  salys  -25440485  .

Страхова компанія «If» провела опитування в Литві, Латвії та Естонії, в якому
взяли участь трохи більше 1000 осіб з кожної країни. З наближенням різдвяних свят
жителі  Литви  прагнуть  не  тільки  підготуватися  до  них,  але  й  допомогти  іншим.
Дослідження показало,  що останнім часом більшість (60 %) респондентів  з  Литви
схильні підтримувати Україну, у Латвії та Естонії жертвують Україні відповідно 37 %
і 55 % респондентів. Компанія «If» повідомляє, що протягом багатьох років робить
внесок  у  значущі  ініціативи  замість  різдвяних  подарунків,  забезпечуючи  більшу
безпеку суспільству та підтримуючи рятувальні організації,  і  у цьому 2022 р. вона
продовжує  цю традицію і  обирає  один великий  значущий подарунок –  підтримку
України.
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***

Zugleich wird der Nutzen der eigenen EU-Mitgliedschaft in Österreich am stärksten
infrage gestellt. [В Австрії нижча підтримка України,  ніж у всьому ЄС] // Die  Рresse. –
Vienna,  2022.  –  14.12.  –  Режим  доступу  :
https://www.diepresse.com/6227269/unterstuetzung-fuer-ukraine-in-oesterreich-geringer-als-
eu-weit?from=rss.

Згідно  з  дослідженням  Євробарометра,  проведеним  на  замовлення
Європейського  парламенту,  три  чверті  населення  ЄС  схвалюють  підтримку
Європейським  Союзом  України  після  російського  вторгнення.  В  Австрії  частка
прихильників  на  60  %  нижча,  ніж  у  середньому  по  ЄС.  Санкції  ЄС  проти  росії
схвалюють 73 % респондентів у всьому ЄС, в Австрії лише 57 %. Підтримка України
особливо  популярна  у  Швеції  (97  %),  Фінляндії  (95  %),  Нідерландах  (93  %),
Португалії (92 %) та Данії (92 %). На останньому місці підтримки України – Греція
(46 %), Словаччина (47 %) і Кіпр (48 %).

***

Hiába az Orbán-kormány szankcióellenes retorikája, a magyarok többsége támogatja
az uniós intézkedéseket [Незважаючи  на  антисанкційну  риторику  уряду  Орбана,
більшість  угорців  підтримують  заходи  ЄС]  //  Nepszava.  –  Budapest,  2022.  –  14.12.  –
Режим доступу : https  ://  nepszava  .  hu  /3178782_  spanyolorszag  -  holttest  -  spanyolorszag  -  magyar  .

За результатами соціологічного дослідження Євробарометра, що здійснюється
під егідою Європейської комісії, 74 % громадян ЄС схвалили те, що ЄС став на бік
України  у  російсько-українській  війні,  водночас  найвищі  показники  підтримки
спостерігаються у Швеції (97 %), Фінляндії (95 %), Нідерландах (93 %), Португалії
(92 %) і Данії (92 %). В Угорщині схвалення сягає 59 %. Санкції проти росії, а також
фінансова,  військова  та  гуманітарна  допомога  Україні  підтримуються  переважною
більшістю – 73 % громадян ЄС підтримують їх. 65 % громадян ЄС заявили, що самі
відчувають  на  собі  наслідки  російсько-української  війни,  що  на  4  %  більше  у
порівнянні з результатами квітня-травня цього року.

***

Guerra na Ucrânia e abusos sexuais na Igreja em Portugal são os acontecimentos do
ano [Війна в Україні та сексуальне насильство в Церкві в Португалії  – події року] //
Correio da Manhã.  –  Lisboa,  2022.  –  20.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  cmjornal  .  pt  /  sociedade  /  detalhe  /  guerra  -  na  -  ucrania  -  e  -  abusos  -  sexuais  -  na  -  igreja  -  em  -  
portugal  -  sao  -  os  -  acontecimentos  -  do  -  ano  ?  ref  =  Pesquisa  _  Destaques  .

Війну  в  Україні,  яка  почалася  в  лютому  після  вторгнення  росії,  обрали
міжнародною  подією  2022  р.  журналісти  найвпливовішого  в  Португалії
інформаційного агентства  Lusa. Під час голосування Президент України Володимир
Зеленський,  який  став  символом  опору  російському  вторгненню,  був  обраний
міжнародним діячем року тоді, як національним лідером року став прем’єр-міністр
Португалії Антоніу Кошта. Бразильські вибори з перемогою Луїза Інасіо Лулою да
Сілвою стали подією року в  португаломовному світі.  У самому опитуванні  брали
участь 94 журналісти з агентства Lusa, 89 з яких проголосували за визначення війни в
Україні подією 2022 р.

***
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Zwieten , Rene. Uitslag stelling: ‘Weerbaarheid vergroten’ [Результат: «Підвищення
стійкості»] /  R.  Zwieten //  De Telegraaf. –  Amsterdam, 2022. – 20.12. –  Режим доступу :
https  ://  www  .  telegraaf  .  nl  /  watuzegt  /964815306/  uitslag  -  stelling  -  weerbaarheid  -  vergroten  .

Згідно з результатами опитування у Нідерландах, суспільство має стати більш
стійким до можливої агресії зсередини чи ззовні (83 %). Дивлячись, що українці як
військові,  так  і  цивільні  чинять  запеклий  опір  російській  агресії  і  це  приносить
великий  успіх,  більша  частина  суспільства  хотіла  б,  щоб Нідерланди  запровадили
обов’язкову  військову  службу,  щоб зробити  громадян більш стійкими.  Але  не  всі
опитані  позитивно  ставляться  до  обов’язкової  військової  служби.  Деякі  опоненти
навіть побоюються можливого втручання Нідерландів у війну в Україні і виступають
проти цього, побоюючись, що у військовозобов’язаних є вірогідність потрапити на
війну.

САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ 

Portugal tem 18  milhões de euros congelados no âmbito de sanções contra a Rússia
[Португалія заморозила 18 млн євро в рамках санкцій проти росії] // Correio da Manhã.
–  Lisboa,  2022.  –  01.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  www  .  cmjornal  .  pt  /  mais  -  
cm  /  especiais  /  guerra  -  na  -  ucrania  /  detalhe  /  portugal  -  tem  -18-  milhoes  -  de  -  euros  -  congelados  -  no  -  
ambito  -  de  -  sancoes  -  contra  -  a  -  russia  .

Міністр закордонних справ Жуан Гомес Кравіньйо заявив, що Португалія має
близько 18 млн євро в заморожених активах осіб, які перебувають у списку санкцій
Європейського  Союзу,  застосованих  через  конфлікт  в  Україні.  Ж.  Г.  Кравіньйо
запитали про пропозицію Європейської комісії, зроблену державам-членам ЄС щодо
тимчасового арешту активів російських олігархів, в рамках санкцій, прийнятих проти
росії, і відповідного застосування їх для відбудови України, на що він відповів, що
стосовно  використання  цих  активів  на  користь  держави,  а  потім  і  на  користь
відновлення України Португалія має свої закони.

***

Bakker,  Alexander. Brussel:  ‘Gelijke straffen voor ontwijken van EU-sancties’
[Брюссель: «Рівні покарання за ухилення від санкцій ЄС»] / A. Bakker // De Telegraaf. –
Amsterdam,  2022.  –  02.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  telegraaf  .  nl  /  nieuws  /1138248873/  brussel  -  gelijke  -  straffen  -  voor  -  ontwijken  -  van  -  eu  -  
sancties.

Автор  коментує  санкційну  політику  ЄС  і  Нідерланлів,  зазначаючи,  що
ухилення від санкцій ЄС має каратися однаково великими штрафами та тюремним
ув’язненням  і  це  те,  що  пропонує  Європейська  комісія  в  опублікованому  плані,
головною  метою якого  є  швидка  боротьба  з  «креативними»  росіянами.  На  думку
Брюсселя,  зараз  між  країнами-членами  занадто  багато  розбіжностей  і  російські
олігархи, які ухиляються від покарань, іноді можуть обійтися штрафом. Повсякденна
адміністрація ЄС тепер хоче застосовувати однакові правила в усьому блоці країн.
Порушення санкцій ЄС вже є кримінальним злочином у Нідерландах.

***

Bartkiewicz,  Artur. Prezydent Serbii zapewnia:  Mój kraj nie pozwoli obchodzić
sankcji wobec Rosji [Президент  Сербії  запевняє,  що його країна  не дозволить обійти
санкції проти росії] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warszawa, 2022. – 02.12. – Режим
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доступу  : https  ://  www  .  rp  .  pl  /  dyplomacja  /  art  37538361-  prezydent  -  serbii  -  zapewnia  -  moj  -  kraj  -  
nie  -  pozwoli  -  obchodzic  -  sankcji  -  wobec  -  rosji  .

На зустрічі з єврокомісаром з питань розширення і сусідства Олівером Варгеї
президент  Сербії  Александар  Вучич заявив,  що ніхто  не  може  обійти  санкції  ЄС
проти  росії  через  Сербію.  А.  Вучич  повідомив,  що  влада  Сербії  відреагувала  на
випадки реекспорту певних товарів і затримала людей з компаній, які були причетні
до обходу санкцій проти росії. При цьому журналісти нагадують, що Сербія імпортує
газ з росії, а мажоритарним акціонером її єдиної нафтової компанії NIS є російський
«Газпром». Сербію, яка хоче приєднатися до ЄС, західні дипломати критикували за
те, що вона офіційно не приєдналася до санкцій ЄС проти росії після її вторгнення в
Україну.

***

Koshiw,  Isobel. G7  countries and Australia to cap price of seaborne Russian oil
[Країни  G7  і  Австралія  обмежують  ціни  на  російську  нафту,  що  доставляється
морським шляхом] / І. Koshiw // The Guardian. – London, 2022. – 03.12. – Режим доступу :
https  ://  www  .  theguardian  .  com  /  business  /2022/  dec  /03/  g  7-  countries  -  and  -  australia  -  to  -  cap  -  price  -  
of  -  seaborne  -  russian  -  oil  .

Країни «Групи семи» та  Австралія  домовилися  обмежити ціни на російську
морську  нафту з  метою скорочення доходів  москви та  обмеження її  можливостей
фінансувати війну в Україні. Але критики, включаючи Україну, кажуть, що межа 60
дол. за барель, як і раніше, вища, ніж поточна ринкова ціна на російську сиру нафту, і
навряд чи вплине на військову скарбницю кремля.

***

Neue Öl-Sanktionen gegen Russland gelten [Проти  росії  діють  нові  нафтові
санкції]  //  Die Рresse.  –  Vienna,  2022.  –  05.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  diepresse  .  com  /6223805/  neue  -  oel  -  sanktionen  -  gegen  -  russland  -  gelten  ?  from  =  rss  .

З 05.12.2022 р. сиру нафту з росії можна імпортувати до Європейського Союзу
лише у виняткових випадках. Обмеження імпорту базується на постанові про санкції,
ухваленій 27 країнами-членами у червні через агресійну війну росії проти України.
Він набув чинності незабаром після рішення, але передбачав перехідні періоди для
нафтового ембарго. Також вступає в силу постанова, яка має на меті змусити росію
продавати нафту покупцям в інших країнах за ціною не більше 60 дол. за барель.
Обидва  заходи  спрямовані  на  те,  щоб  допомогти  обмежити  російські  торговельні
вигоди і, таким чином, обмежити військові можливості росії. За словами чиновника
ЄС,  ембарго  зачіпає  близько  3  мільйонів  барелів  сирої  нафти  на  день.  При
довгостроковій середній ціні 70 дол. за барель росія втрачатиме близько 210 млн дол.
доходу  на  день.  Вважається  неможливим,  щоб  обсяг  нафти  міг  бути  повністю
проданий іншим клієнтам.

***

Hauser,  Jan. Heikle Ölsanktionen [Санкції  на  гарячу  нафту]  /  J.  Hauser //
Frankfurter Аllgemeine.  –  Frankfurt am Main,  2022.  –  05.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  faz  .  net  /  aktuell  /  wirtschaft  /  warum  -  die  -  oel  -  sanktionen  -  gegen  -  russland  -  heikel  -  sind  -  
18509926.  html  .

145

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/warum-die-oel-sanktionen-gegen-russland-heikel-sind-18509926.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/warum-die-oel-sanktionen-gegen-russland-heikel-sind-18509926.html
https://www.diepresse.com/6223805/neue-oel-sanktionen-gegen-russland-gelten?from=rss
https://www.theguardian.com/business/2022/dec/03/g7-countries-and-australia-to-cap-price-of-seaborne-russian-oil
https://www.theguardian.com/business/2022/dec/03/g7-countries-and-australia-to-cap-price-of-seaborne-russian-oil
https://www.rp.pl/dyplomacja/art37538361-prezydent-serbii-zapewnia-moj-kraj-nie-pozwoli-obchodzic-sankcji-wobec-rosji
https://www.rp.pl/dyplomacja/art37538361-prezydent-serbii-zapewnia-moj-kraj-nie-pozwoli-obchodzic-sankcji-wobec-rosji


Інформаційно-бібліографічний бюлетень
«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–31 грудня 2022 р.

За словами автора, нафтові санкції проти росії після нападу росії на Україну не
позбавлені  ризику,  але  спробувати  відсікти  режим  від  іноземних  платежів  варто,
однак слід уважно стежити за  наслідками ембарго та  обмеження,  щоб мати змогу
швидко їх виправити та в разі потреби втрутитись у хід дій проти росії. 

***

Pincha, João Pedro. Apesar das sanções, Rússia usou na Ucrânia mísseis fabricados há
poucos meses [Незважаючи на санкції, росія використала в Україні ракети, виготовлені
лише кілька  місяців  тому]  /  J.  P.  Pincha //  Público.  –  Lisboa,  2022.  –  06.12.  –  Режим
доступу  : https  ://  www  .  publico  .  pt  /2022/12/06/  mundo  /  noticia  /  apesar  -  sancoes  -  russia  -  usou  -  
ucrania  -  misseis  -  fabricados  -  ha  -  meses  -2030463  .

Деякі  ракети,  які  росія  використовувала  для  бомбардування  України  кілька
тижнів тому, були вироблені кілька місяців тому, що, здається, свідчить про те, що
країні  вдається  отримати  необхідні  технології,  незважаючи  на  санкції  Заходу.
Дослідники з Conflict Armament Research (CAR), британської компанії, яка займається
вивченням зброї,  проаналізували  уламки  ракет,  які  впали  в  Києві  23  листопада,  і
дійшли висновку, що дві з них були нещодавно виготовлені: одна була побудована
влітку, а інша вже після вересня. Інтерпретація серійних номерів, які з’являються на
цих деталях, дозволила перевірити дату їх виготовлення. Слідчі запевняють, що ці
крилаті  ракети  (Х-101)  «дуже  залежать  від  компонентів  і  технологій,  вироблених
компаніями, що базуються в Сполучених Штатах і Європі». Таким чином, цей звіт
демонструє,  що  російська  федерація  все  ще  здатна  виробляти  керовану  зброю,
незважаючи на санкції, запроваджені після її вторгнення в Україну.

***

Kariņš:  Baltijas valstīm ir jāprasa stingrākas sankcijas pret Krieviju [Каріньш:
Країни Балтії повинні вимагати посилення санкцій проти росії] // Neatkarīgā Rīta Avīze.
– Rīgā, 2022. – 09.12. – Режим доступу : https  ://  nra  .  lv  /  latvija  /399456-  karins  -  baltijas  -  valstim  -  
ir  -  japrasa  -  stingrakas  -  sankcijas  -  pret  -  krieviju  .  htm  .

Прем’єр-міністр Латвії К. Каріньш після зустрічі з прем’єр-міністеркою Естонії
К.  Каллас  та  прем’єр-міністеркою  Литви  І.  Шимоніте  заявив,  що  країни  Балтії
повинні вимагати жорсткіших санкцій проти росії  та більшої підтримки України з
боку союзників. Він зазначив, що країни Балтії найбільше та найшвидше економічно
постраждали від санкцій, запроваджених проти росії, але це не зупинило рішучості
країн підтримати Україну. 

***

Wong, Penny. Penny Wong: Why I’m imposing sanctions on human rights abusers [П.
Вонг: Чому я накладаю санкції на порушників прав людини] / Р.  Wong //  The Sydney
Morning Herald.  –  Sydney,  2022.  –  10.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  smh  .  com  .  au  /  politics  /  federal  /  penny  -  wong  -  why  -  i  -  m  -  imposing  -  sanctions  -  on  -  
human  -  rights  -  abusers  -20221209-  p  5  c  51  i  .  html  .

Австралія наклала санкції на трьох фізичних осіб і одну юридичну особу за їх
роль у передачі іранських безпілотників, які росія використовувала для тероризування
українських цивільних осіб і  руйнування основної  інфраструктури.  МЗС Австралії
зазначило,  що  приєднується  до  партнерів,  щоб  оголосити  про  подальші  цільові
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фінансові санкції проти трьох іранських фізичних осіб та однієї компанії, причетних
до постачання безпілотників до росії для використання проти України.

***

Ministro dos Negócios Estrangeiros espera esta semana novo pacote de sanções à
Rússia e desbloqueio de ajuda a Kiev [Міністр  закордонних справ сподівається  цього
тижня на новий пакет санкцій проти росії  та надання допомоги Києву] //  Correio da
Manhã.  –  Lisboa,  2022.  –  12.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  cmjornal  .  pt  /  mundo  /  detalhe  /  ministro  -  dos  -  negocios  -  estrangeiros  -  espera  -  esta  -  
semana  -  novo  -  pacote  -  de  -  sancoes  -  a  -  russia  -  e  -  desbloqueio  -  de  -  ajuda  -  a  -  kiev  .

Міністр  закордонних  справ  Португалії  Жуан  Гомес  Кравіньйо  заявив,  що
очікує новий пакет санкцій проти росії  за  вторгнення в Україну та  розблокування
пакету макрофінансової допомоги Києву на 2023 р. в обхід вето Угорщини. У розмові
з  португальськими журналістами в  Брюсселі  на полях Ради міністрів  закордонних
справ Європи та міністерської зустрічі країн Східного партнерства міністр зазначив,
що на зустрічі  глав дипломатії  Європейського Союзу обговорювалася необхідність
посилення підтримки України.

***

Eiropa turpina noteikt sankcijas pret Krievijas personām;  Latvija aicina izvērtēt to
efektivitāti [Європа продовжує вводити санкції проти росіян; Латвія закликає оцінити їх
ефективність]  //  Neatkarīgā  Rīta Avīze.  –  Rīgā,  2022.  –  15.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  nra  .  lv  /  latvija  /399983-  eiropa  -  turpina  -  noteikt  -  sankcijas  -  pret  -  krievijas  -  personam  -  
latvija  -  aicina  -  izvertet  -  to  -  efektivitati  .  htm  .

МЗС Латвії повідомляє, що відбулося десяте засідання Координаційної ради з
санкцій,  на якому основна увага була приділена санкціям, введеним проти росії,  і
ходу  розробки  концептуального  звіту  «Про  винятки,  дозволені  законодавством
Європейського Союзу у застосуванні санкцій та компетентними органами Латвії  у
застосуванні цих винятків». На засіданні було поінформавано учасників про останні
події  щодо санкцій та проведено короткі презентації щодо тенденцій ухилення від
санкцій.  У  МЗС  подякували  партнерам  по  співпраці  за  відповідальний  підхід  до
дотримання санкцій ЄС та здатність конструктивно реагувати на досі безпрецедентні
швидкі  та  широкі  санкції,  запроваджені  ЄС  після  незаконного  вторгнення  росії  в
Україну, а також відзначили співпрацю членів Ради у вирішенні складних проблем.

***

Neue Sanktionen gegen Russland,  Gaspreisdeckel vertagt [Нові санкції проти росії,
обмеження цін на газ відкладено] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 16.12. – Режим доступу :
https  ://  www  .  diepresse  .  com  /6227993/  neue  -  sanktionen  -  gegen  -  russland  -  gaspreisdeckel  -  vertagt  ?  
from  =  rss  .

Після місяців суперечок ЄС хоче прийняти рішення щодо обмеження ціни на
європейський газ. Канцлер Австрії К. Негаммер заявив після саміту ЄС, що є «чіткий»
наказ  від  27  глав  держав  і  урядів  ЄС  міністрам  енергетики  ЄС  знайти  рішення.
Судячи  з  усього,  глави  держав  і  урядів  ЄС  змогли  досягти  зближення  на,  як
очікується,  останній  зустрічі  цього  року.  Ніяких  подробиць  з  цього  приводу  К.
Негаммер  не  повідомив.  Учасники  саміту  заявили,  що  занепокоєння  скептично
налаштованих  держав  будуть  прийняті  до  уваги.  У  той  час  як  Греція  та  Італія,
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наприклад, виступають за жорстку верхню межу, Австрія та Німеччина, серед інших,
побоюються за безпеку поставок.

***

EU approves new sanctions against Russia over Ukraine war [ЄС  схвалив  нові
санкції проти росії через війну в Україні] // eKathimerini. – Athens, 2022. – 16.12. – Режим
доступу  : https  ://  www  .  ekathimerini  .  com  /  news  /1200424/  eu  -  approves  -  new  -  sanctions  -  against  -  
russia  -  over  -  ukraine  -  war  /  .

ЄС схвалив новий пакет санкцій, спрямованих на посилення тиску на росію за
її війну в Україні. Пакет, деталі якого не розкриваються, було схвалено після кількох
днів обговорень під час зустрічі послів 27 країн блоку в Брюсселі. Чеська Республіка,
яка головує в Раді ЄС, заявила, що пакет буде підтверджено письмовою процедурою.
Не  очікується  жодних  проблем  в  останню  хвилину,  перш  ніж  деталі  будуть
опубліковані в юридичних документах блоку.

ТЕРОРИСТИЧНІ АКТИ РОСІЇ

Ortiz,  Ana María. El embajador de Ucrania apunta a Rusia tras recibir un paquete
explosivo: «Sabemos los métodos terroristas del país agresor» [Український посол вказує на
росію після отримання вибухівки: «Ми знаємо терористичні методи країни-агресора»] /
A.  M.  Ortiz //  El Mundo.  –  Madrid,  2022.  –  01.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  elmundo  .  es  /  espana  /2022/12/01/6387  c  266  e  4  d  4  d  8  c  9688  b  4587.  html  .

Керівник  служби  безпеки  посольства  України  в  Мадриді  отримав  легкі
поранення внаслідок вибуху посилки, надісланої дипломатичній делегації.  Посилка
була адресована послу України в Іспанії Сергію Погорельцеву, але вона викликала
підозри у його секретарки, оскільки в ній не було вказано відправника та вона не мала
вигляду  листів,  які  зазвичай  адресуються  дипломатам.  Тому  секретарка
перенаправила  пакунок  українському  офіцеру,  відповідальному  за  охорону
посольства. Офіцер взяв пакунок і відніс у сад посольства, щоб відкрити, де стався
вибух.  Офіцер отримав легкі  поранення,  а посол,  на запитання,  хто зміг надіслати
листа, відповів, що це могла зробити росія.

***

Reforçada proteção da embaixada da Ucrânia em Lisboa após cartas armadilhadas em
Espanha [Охорона  посольства  України  в  Лісабоні  була  посилена  після  замінованих
листів  в  Іспанії]  //  Correio da Manhã.  –  Lisboa,  2022.  –  02.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  cmjornal  .  pt  /  portugal  /  detalhe  /20221202-1610-  reforcada  -  protecao  -  da  -  embaixada  -  
da  -  ucrania  -  em  -  lisboa  -  apos  -  cartas  -  armadilhadas  -  em  -  espanha  ?  ref  =  Pesquisa  _  Destaques  .

Служба внутрішньої безпеки Португалії (SSI) повідомила, що влада Португалії
посилила охорону посольства України в Лісабоні та визнала, що наразі переоцінює
рівень загрози в Португалії після отримання мінованих листів особами в Іспанії. У
відповідь на запит про роз’яснення від газети, після новин про отримання принаймні
шести  листів,  замінованих  в  Іспанії,  в  SSI підтвердили,  що  Антитерористичний
координаційний підрозділ, який діє в рамках внутрішньої безпеки, «уважно стежить
за  ситуацією»  і  «тісно  співпрацює  зі  своїми  іспанськими,  європейськими  та
міжнародними  партнерами».  SSI також  наголосила,  що  якщо  в  результаті  цієї
співпраці  з  Іспанією та  міжнародними  партнерами,  а  також внутрішнього  аналізу
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буде  виправдано  переоцінку  ступеня  загрози  та  безпеки,  відповідні  заходи
попередження та заходи безпеки будуть негайно вжиті компетентними органами.

***

Auch ukrainische Botschaft in Wien bekam Tieraugen per Post geschickt [Очі
тварини надіслали до посольства України у Відні] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 05.12. –
Режим  доступу  : https  ://  www  .  diepresse  .  com  /6224062/  auch  -  ukrainische  -  botschaft  -  in  -  wien  -  
bekam  -  tieraugen  -  per  -  post  -  geschickt  ?  from  =  rss  .

Після  інциденту  в  Іспанії,  Посольства  України  в  Угорщині,  Нідерландах,
Польщі, Хорватії, Італії та Австрії, консульства в Неаполі (Італія), Кракові (Польща)
та Брно (Чехія)  також отримали «підозрілі  посилки з  кров’ю,  в  тому числі  очима
тварин».  Офіційний  представник  МЗС  України  Олег  Ніколенко  заявив,  що  самі
посилки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах і
наразі вивчається зміст цих повідомлень.

***

Spandegs,  Ugis. No vēstuļbumbām dienesti pasargāšot,  taču aicina nezaudēt modrību
[Служби захистять від листів-бомб, але просимо не втрачати пильності] / U. Spandegs //
Neatkarīgā  Rīta Avīze.  –  Rīgā,  2022.  –  06.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  neatkariga  .  nra  .  lv  /  izpete  /399121-  no  -  vestulbumbam  -  dienesti  -  pasargasot  -  tacu  -  aicina  -  
nezaudet  -  modribu  ?  
_  gl  =1*  pgof  91*_  ga  *  MTQ  2  MjIxNzkwNS  4  xNjQ  4  NDU  4  OTQy  *_  ga  _  LTMBW  853  YH  *  MTY  3  M  
DQxMTI  4  MC  41  NS  4  xLjE  2  NzA  0  MTEzNDYuMC  4  wLjA  .

Журналіст видання У. Спандегс вважає, що Латвія не захищена від російського
терору шляхом надсилання листів з погрозами, як це було в посольстві України в
Мадриді.  Відповідальні  служби  запевняють,  що  всі  профілактичні  заходи
вживаються,  а  співробітників  закликають  не  втрачати  пильності.  На  думку
журналіста,  лист  з  білим  порошком,  надісланий  свого  часу  президентці  Литви  Д.
Грибаускайте, бомба, яку доставили двом німецьким журналістам, і особливо останні
події  в  Мадриді  змушують  ставитися  до  можливих  загроз  з  максимальною
серйозністю – адже всього за кілька сотень кілометрів в Україні всі види тероризму
стали повсякденністю.  У.  Спандгес  наголошує,  що практично  вся  Європа  визнала
росію державою, що підтримує тероризм.

ФІНАНСОВА ТА ЕКОНОМІЧНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ 

Polityuk, Pavel. NATO seeks to buttress russia’s neighbors as moscow attacks Ukraine
on multiple fronts [НАТО  прагне  підтримати  сусідів  росії,  оскільки  москва  атакує
Україну з кількох фронтів] /  P. Polityuk // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 01.12. – Режим
доступу : https  ://  japantoday  .  com  /  category  /  world  /  nato  -  seeks  -  to  -  buttress  -  russia  ’  s  -  neighbours  -  
as  -  moscow  -  attacks  -  ukraine  -  on  -  multiple  -  fronts  .

Міністри закордонних справ НАТО на зустрічі в Бухаресті пообіцяли надати
довгострокову  підтримку  Україні,  яка  захищається  від  російських  повітряних,
ракетних  і  наземних  атак.  Вашингтон  пообіцяв  виділити  53  млн  дол.  на  покупку
обладнання  для  електромереж,  а  президент  США  Д.  Байден  заявив,  що  надання
більшої  військової  допомоги  є  пріоритетом  США.  Європейський  Союз  має  намір
використати  доходи  від  інвестування  заморожених  ним  російських  активів,  щоб
допомогти Україні компенсувати збитки, завдані москвою.
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***

Sha, Chang. EU proposes plan to confiscate frozen russian assets [ЄС пропонує план
конфіскації заморожених російських активів] / C. Sha // People’s Daily. – Beijing, 2022. –
01.12. – Режим доступу : http  ://  en  .  people  .  cn  /  n  3/2022/1201/  c  90000-10178714.  html  .

Європейська комісія запропонувала план конфіскації заморожених російських
активів, щоб компенсувати Україні збитки, завдані війною. Президентка Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн заявила, що заморожені кошти підуть Україні для компенсації
збитків, завданих країні, які вже оцінюється приблизно в 600 млрд євро. За її словами,
у  короткостроковій  перспективі  Європейський  Союз  та  його  партнери  можуть
керувати коштами та інвестувати їх доти, доки вони не будуть передані Україні.

***

Тодоров, Красимир. Москаленко: Очакваме помощ от България в медицината,
строителството и земеделието [В. Москаленко: Очікуємо від Болгарії допомоги в сфері
медицини,  будівництва та сільському господарстві]  /  К.  Тодоров //  Факти.  – София,
2022. – 07.12. –  Режим доступу : https  ://  fakti  .  bg  /  bulgaria  /737399-  moskalenko  -  ochakvame  -  
pomosht  -  ot  -  balgaria  -  v  -  medicinata  -  stroitelstvoto  -  i  -  zemedelieto  .

Посол  України  в  Болгарії  В.  Москаленко  на  бізнес-форумі  в  Русе,
організованому Болгаро-українською промисловою палатою, в якому взяли участь 50
болгарських і 50 українських компаній, заявив, що Україна розраховує на допомогу
Болгарії у сферах сільського господарства, медицини та будівництва. В. Москаленко
зазначив,  що  відновлення  економіки  України  спиратиметься  на  вже  налагоджені
двосторонні  ділові  відносини.  Під  час  форуму  було  підписано  Меморандум  про
співпрацю між Болгаро-українською промисловою палатою та Україно-болгарською
торгово-промисловою палатою.

***

Banco, Erin. Ukraine may get a lifeline from a NATO fund that had been earmarked
for Afghanistan [Україна  може  отримати  допомогу  від  фонду  НАТО,  що  був
призначений для Афганістану] / E. Banco // POLITICO. – Brussels, 2022. – 08.12. – Режим
доступу  : https  ://  www  .  politico  .  com  /  news  /2022/12/07/  nato  -  fund  -  ukraine  -  afghanistan  -  
00072591.

За  словами  п’яти  західних  чиновників,  з  якими  поспілкувались  журналісти
POLITICO,  країни  НАТО  розглядають  можливість  використання  коштів,  що
залишилися в трастовому фондв національної армії Афганістану і який підтримував
надання обладнання та навчання афганських військ безпеки, для надання підтримки
Україні  в  найближчі  тижні.  За  словами  чиновників,  Київ  попросив  країни  НАТО
розглянути  можливість  перерозподілу  частини  з  3,4  млрд  дол.,  щоб  допомогти
підтримати їхні зусилля у боротьбі з росією. Ідея перерозподілу афганських коштів
здебільшого не викликає суперечок в Альянсі, але відбувається в той час, коли окремі
країни  стикаються  зі  зростаючим  напруженням  вдома  щодо  того,  скільки
фінансування надати Україні, особливо через те, що висока інфляція та зростання цін
на енергоносії викликають занепокоєння щодо рецесії.

***
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Троценко,  Людмила. Відбуваються  фінансові  вливання  в  Україну  /  Л.
Троценко  //  Міст.  –  Торонто,  2022.  –  08.12.  –  Режим  доступу  : https  ://  meest  -  
online  .  com  /  ukraine  /  economy  /  vidbuvayutsya  -  finansovi  -  vlyvannya  -  v  -  ukrajinu  /  .

Світ  продовжує  підтримувати  фінансову  систему  України,  зокрема  Київ
отримав  від  Світового  банку  60  млн  дол.  Із  цих  коштів  50  млн  дол.  надали  на
пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку, решта 10 млн дол. – гарантії від
Латвії.  Ці  позики  надали  за  Угодою про  надання  Україні  фінансування  у  рамках
спільного  з  Міжнародним  банком  реконструкції  та  розвитку,  Міжнародною
асоціацією розвитку, проєкту «Підтримка державних витрат для забезпечення сталого
державного управління в Україні». Термін погашення кредиту від МАР – десять років
із  чотирирічним  пільговим  періодом,  одноразова  комісія  –  0,25  %,  комісія  за
зобов’язанням – 0,25 % річних від незнятого залишку. Термін погашення кредиту від
Латвії – 18,5 років із чотирирічним пільговим періодом, одноразова комісія – 0,25 % і
комісія за зобов’язанням – 0,25 %.

***

Україна отримала грант у розмірі 1,5 млрд доларів від США // Українське Слово.
– Чикаго, 2022. – 08.12. – Режим доступу : https  ://  www  .  ukrslovo  .  net  /  swa  /114195.  html  .

Україна отримала грант у 1,5 млрд дол. від США з Цільового фонду Світового
банку.  Залучені  грантові  кошти  від  Цільового  фонду  багатьох  донорів  буде
спрямовано  на  забезпечення  пенсійних  виплат  та  окремих  програм  державної
соціальної  допомоги  таких,  як  оплата  житлово-комунальних  послуг,  підтримка
малозабезпечених сімей,  дітей-інвалідів та  інвалідів  з  дитинства,  ВПО, а  також на
оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

***

Законодавці  США  ухвалили  рекордний  оборонний  бюджет.  800  млн  доларів
виділять  Україні  //  Українське  Слово.  –  Чикаго,  2022.  –  08.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  ukrslovo  .  net  /  swa  /114198.  html  .

Законодавці  США  погодилися  надати  Україні  щонайменше  800  млн  дол.
додаткової  допомоги  у  сфері  безпеки  наступного  року.  Законопроєкт,  зокрема
передбачає спрямування 816,7 млрд дол. для Пентагону та 30,3 млрд дол. для ядерної
діяльності в міністерстві енергетики. Він дозволяє підвищити зарплати на 4,6 % як
для  військовослужбовців,  так  і  для  цивільних  працівників  Пентагону,  водночас
закликаючи до збільшення витрат на низку ключових систем озброєння.

***

Papp,  Zsolt. Nem kell Ukrajnának a magyar pénz [Україні  не  потрібні  угорські
гроші]  /  Z.  Papp //  Nepszava.  –  Budapest,  2022.  –  12.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  nepszava  .  hu  /3178501_  megkezdodott  -  a  -  letszamleepites  -  a  -  veluxnal  .

Втратила  сенс  угорська  ідея,  згідно  з  якою  Угорщина  віддаватиме  кредит
Україні в обхід Євросоюзу на основі двосторонньої угоди. Рада Європейського Союзу
досягла домовленості  щодо законодавчого пакету,  який дозволить ЄС надати 18-и
мільярдний пакет для України у 2023 р.,  минаючи угорську відмову.  Автор статті
пише,  що попри твердження прем’єр-міністра  Угорщини В.  Орбана,  сума у  60-70
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млрд форинтів, призначена для допомоги Україні, не була виділена в бюджеті на 2022
чи 2023 рр. – бо таких асигнувань немає.

***

Wenxing, Zhong. Ukraine to get 1 bln USD from partners to go through winter season:
PM [Україна  отримає  від  партнерів  1  млрд  дол.  на  зимовий  сезон]  /  Z.  Wenxing //
People’s Daily.  –  Beijing,  2022.  –  14.12.  –  Режим  доступу  :
http  ://  en  .  people  .  cn  /  n  3/2022/1214/  c  90000-10183802.  html  .

Прем’єр-міністр  України  Д.  Шмигаль  під  час  спільної  пресконференції  з
міністеркою  Європи  та  закордонних  справ  Франції  К.  Колонна  за  підсумками
міжнародної конференції «Солідарність з українським народом» заявив, що Україна
отримає від партнерів 1 млрд дол. на період зимових холодів. За словами Д. Шмигаля,
із цієї допомоги Україні буде виділено 500 млн дол. у вигляді грантів, а решту суми
буде надано у вигляді товарів, послуг та кредитів. За його словами, Україна отримає
більшу частину допомоги до кінця цього року.

***

Ukraine secures 1bn euros in aid ‘to get through winter’ [Україні виділять 1 млрд
євро допомоги, щоб «пережити зиму»] //  The News. –  Islamabad, 2022. – 14.12. –  Режим
доступу  : https  ://  www  .  thenews  .  com  .  pk  /  latest  /1019962-  ukraine  -  secures  -1-  bn  -  euros  -  in  -  aid  -  to  -  
get  -  through  -  winter  .

Близько 70 країн і міжнародних організацій під час Міжнародної конференції
«Солідарність з українським народом», яка була організована спільно Францією та
Україною,  пообіцяли  виділити  Києву  сукупно  понад  1  млрд  євро  на  відновлення
енергетичної  мережі  України.  Виступаючи  перед  учасниками  події,  Президент
України України Володимир Зеленський сказав, що Києву потрібно щонайменше 800
млн євро для відновлення знищеної російськими ударами цивільної інфраструктури.

***

Свірневська,  Віта. Україна  отримає  від  Канади  370  мільйонів  доларів  /  В.
Свірневська  //  Гомін  України.  –  Торонто,  2022.  –  14.12.  –  Режим  доступу  :
http  ://  www  .  homin  .  ca  /  news  .  php  /  news  /26004/  group  /5  .

Канада  залучила  мільйони  доларів,  які  передадуть  на  підтримку  України.
Головним  інструментом  у  цьому  процесі  були  суверенні  облігації.  Загальна  сума
облігацій становить 500 млн канадських дол. При цьому 10 % від цієї суми вдалося
залучити завдяки фізичним особам.

***

Європарламент  затвердив  виділення  Україні  18  мільярдів  євро  //  Українська
газета.  –  Рим,  2022.  –  14.12.  –  Режим  доступу  :
https  ://  www  .  gazetaukrainska  .  com  /  uncategorized  /європарламент-затвердив-виділення-у/  .

Європейський  парламент  без  додаткового  голосування  або  обговорення
ухвалив  у  другому  читанні  рішення  щодо  виділення  Україні  надзвичайної
макрофінансової  допомоги  у  2023  р.  (МФД+)  в  обсязі  18  млрд  євро.  Термін
погашення кредиту розрахований на 10 років із можливістю продовження, при цьому
гарантії за кредитом сплачуватимуться за рахунок бюджетних резервів Євросоюзу.
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***

Senate passes stopgap funding bill to prevent government shutdown [Сенат ухвалив
законопроєкт про тимчасове фінансування, щоб запобігти закриттю уряду] // New York
Post. –  New York, 2022. – 15.12. –  Режим доступу : https  ://  nypost  .  com  /2022/12/15/  senate  -  
passes  -  stopgap  -  funding  -  bill  -  to  -  prevent  -  government  -  shutdown  /  .

Сенат  США  проголосував  71  голосами  «за»  та  19  «проти»,  ухваливши
законопроєкт  про  короткострокове  фінансування  уряду,  уникнувши  таким  чином
можливість «шатдауну» в країні в умовах неприйнятого досі державного бюджету на
2023 фінансовий рік. Напередодні документ був прийнятий Палатою представників
США. Він включатиме фінансову допомогу для боротьби України з росією.

***

Racker,  Mini. Zelensky’s Cash Haul [Грошовий потік Зеленському] /  M. Racker //
Time. –  New York, 2022. – 23.12. –  Режим доступу : https  ://  time  .  com  /6243285/  zelenskys  -  
cash  -  haul  /  .

Відповідаючи на питання скільки грошей США інвестують в український уряд,
представник Агентства  США з міжнародного розвитку (USAID),  яке відповідає  за
виділення  коштів,  оцінює  суму  прямих  надходжень  до  бюджету  12  млрд  дол.  з
початку  війни.  Представник  USAID повідомляє,  що  кошти  спрямовуються  через
Світовий банк і що адміністрація Д. Байдена найняла бухгалтерську фірму  Deloitte
для перевірки видатків безпосередньо до бюджету.

***

Netherlands pledges 2.5 bn euros in 2023 Ukraine aid [Нідерланди обіцяють 2,5 млрд
євро допомоги Україні  у  2023 році]  //  The News.  –  Islamabad,  2022.  –  24.12.  –  Режим
доступу  : https  ://  www  .  thenews  .  com  .  pk  /  print  /1023252-  netherlands  -  pledges  -2-5-  bn  -  euros  -  in  -  
2023-  ukraine  -  aid  .

Нідерланди  пообіцяли  виділити  2,5  млрд  євро  (2,7  млрд  дол.)  на  допомогу
постраждалій від війни Україні у 2023 р., причому більша частина грошей призначена
на  військову  допомогу.  Уряд  Нідерландів  заявив,  що  підтримка  реконструкції
спрямована  на  допомогу  у  відновленні  лікарень,  житла,  енергетичної  та
сільськогосподарської  інфраструктури,  а  також проведення роботи з  розмінування.
Нідерланди надали майже один мільярд євро військової підтримки Україні після того,
як росія вторглася в країну в лютому.
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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/  .  
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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
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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/.

Іспанська  щоденна газета, одна з
найбільш  популярних  та
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El Mundo

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/  .  
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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/.
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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/  .  
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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/  .  

Сербська  щоденна  газета,  що  є
найстарішим  виданням,  яка  досі
знаходиться  в  обігу  на  Балканах,  і
вважається  одним  з

161

http://en.people.cn/
https://www.cas.sk/
https://nypost.com/
https://www.nepszava.hu/


Інформаційно-бібліографічний бюлетень
«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–31 грудня 2022 р.

Политика 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  /  .  

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.
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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.timesofisrael.com/  .  

Time

Американський журнал, що виходить
двічі  на  місяць,  відомий  завдяки
аналітичним коментарям з важливих
питань  світової  та  американської
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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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