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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. Для України позитивний імідж є важливим елементом в 

інформаційній війні, яку веде проти нашої країни Росія. 

У 3 випуску за 2022 рік інформаційно-бібліографічного бюлетеня «Україна у 

відгуках зарубіжної преси» представлені суспільно-політичні події Української 

держави у дзеркалі їх відображення в 30-и зарубіжних інтернет-версіях газетних і 

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

тим, що відбувається в нашій країні про що свідчить 664 публікацій, відібрані в 

інтернет-джерелах 27 країн світу таких як: Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, 

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

Канада, Китай, Латвія, Литва, Німеччина, Пакистан, Португалія, Польща, Сербія, 

США, Туреччина, Угорщина, Франція, Чехія, Швеція, Японія. В ході моніторингу 

зарубіжних ЗМІ були проаналізовані інформаційні повідомлення англійською, 

болгарською, боснійською, естонською, іспанською, італійською, латвійською, 

литовською, німецькою, польською, португальською, сербською, турецькою, 

українською, угорською, французькою та чеською мовами.  

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 СВІТОВИХ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ 

(аналітичний огляд зарубіжної преси про події в Україні за 1–31 березня 2022 року) 

 

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

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

 

Другий місяць безпрецедентного незламного та всупереч усім прогнозам 

зарубіжних експертів успішного опору українського народу переважаючим збройним 

силам росії привертає основну увагу світових ЗМІ до України. Найбільшу активність 

у висвітленні подій в Україні за період дослідження з 1 до 31 березня 2022 року 

проявляли зарубіжні ЗМІ Франції та Болгарії (по 8 % від загальної кількості 

відібраних публікацій), Японії (7 %), США та Великобританії (по 6 %) (див. діаграми 

1, 2). 

Французькі оглядачі «Le Monde» (8 %) інформують про руйнування після 

віроломного російського нападу на Україну світового правопорядку, встановленого 

після Другої світової війни, та висловлюють побоювання про можливість початку 

Третьої світової війни. Агресія росії не ставиться під сумнів через відсутність будь-

якого достовірного гуманітарного чи безпекового виправдання її дій. Так само 

очевидними є масові воєнні злочини російських солдат в Україні, що потребує 

відповідної міжнародно-правової кваліфікації. Стверджується, що путін своїм 

віролоством об’єднав світ проти росії. Більшість журналістів констатує, що військові 

аналітики помилилися в оцінці потенціалів російської та української армій, 

прогнозуючи падіння Києва через два-три дні після початку бойових дій. Головною 

хибою таких прогнозів називають недооцінку потенціалу українців вчинити опір 

загарбникам, а також здатність українців миттєво згуртуватися й надати підтримку 

власним збройним силам. Розмірковуючи про рівень західної підтримки України, 

французькі оглядачі визнають, що ні «закритого неба», ні солдат НАТО, як того 

хочуть українці, не буде, водночас кожна країна окремо визначатиме, яку підтримку 

надати Україні у протистоянні російській агресії. Аналізуючи економічний тиск на 

росію у вигляді санкцій, експерти й оглядачі дискутують щодо того, наскільки такі 

санкції будуть дієвими та чи зможуть зупинити агресивну політику кремля. Ще 
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однією темою, яка викликає занепокоєння французьких ЗМІ, є наслідки російсько-

української війни для цілого світу, зокрема вплив на світову економіку, правопорядок 

тощо. 

Болгарські видання, представлені в огляді газетами «Дневник» і «Факти», 

також увійшли до топ-країн, які висвітлюють українську тематику (8 %). 

Наголошується, що головними вимогами росії до України є припинити опір, змінити 

Конституцію, щоб проголосити нейтралітет, визнати Крим територією росії, а 

сепаратистські регіони в Донецькій та Луганській областях – незалежними 

територіями. Проте болгарські оглядачі вказують на рішуче відкидання подібних 

умов українцями та їхню готовність захищатися. Єдина умова, на яку готова 

погодитися українська влада, це відмова від вступу в НАТО, але за умови 

гарантування безпеки держави міжнародною спільнотою. Однак Україна не готова до 

жодних компромісів, що стосуються її суверенітету й територіальної цілісності. 

Ключовою темою болгарських журналістів є висвітлення гуманітаних питань та 

проблеми біженців з України. Єдиною хорошою новиною з України називають 

початок прямих переговорів між українською й російською делегаціями та 

домовленість про створення гуманітарних коридорів для евакуації цивільного 

населення із зони бойових дій. Разом із тим підкреслюється, що навіть ці 

домовленості не виконуються або зриваються в останній момент. Болгарські ЗМІ 

активно інформують своїх читачів про кількість українців, яких прийняла Болгарія, їх 

розміщення тощо. Значна увага приділяється зусиллям Болгарії щодо формування 

спільної позиції європейської спільноти по відношенню до російської збройної 

агресії. Водночас болгарські ЗМІ звертають увагу на те, що Болгарія є чи не єдиною 

європейською державою, яка досі не надає Україні військову чи технічну допомогу, 

зосередившись лише на словах підтримки та гуманітарній допомозі. У зв’язку з цим 

дії болгарської влади все частіше критикуються всередині країни, переважно 

опозиційними політиками. 

Воєнні дії на території нашої держави стали предметом прискіпливої уваги 

японських оглядачів. Японія вперше увійшла до трійки країн, які приділяють Україні 

значну увагу (7 %). Видання «Japan Today» – щоденна інтернет-газета, яка є першим і 

найстарішим англомовним виданням Японії, інформує своїх читачів про військові 
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операції росіян в Україні, розмірковуючи над тим, якою є справжня мета путіна. 

Підкреслюється, що ракетними ударами по всій території України, руйнуванням 

цивільних об’єктів росія намагається залякати українців та змусити їх припинити 

опір. На цьому тлі багато уваги приділяється внутрішній політиці росії, намаганням 

кремля мобілізувати своїх прихильників та залякати опозиціонерів і всіх тих, хто 

виступає проти війни. Ще однією ключовою темою – є тема переговорів між росією 

та Україною і перспективи мирного врегулювання чи, принаймні, перемир’я та 

припинення бойових дій. Японські журналісти досить скептично розцінюють шанси 

швидкого припинення вогню, наголошуючи на тому, що росія тривалий час 

готувалася до запровадженння західними державами санкцій, а тому не збирається 

йти на поступки. «Japan Today» активно висвітлює заходи японського уряду щодо 

надання підтримки й допомоги Україні. Ідеться як про дипломатичну підтримку, так і 

фінансову допомогу. Видання також наводить соціологічні дані, які свідчать про 

масову підтримку України японцями, зокрема накладення санкцій на росію та 

готовність прийняти біженців з України. 

Американська преса традиційно приділяє значну увагу Україні (6 %). 

Проаналізовані в огляді статті «The National Interest», «National Review», «The New 

York Post», «POLITICO» засуджують напад росії на Україну та жорстокі методи 

ведення війни, які порушують норми міжнародного права. Дається висока оцінка 

Збройним силам України, які хоча поступаються кількісно та технічно, проте 

надзвичайно вмотивовані й готові захищати рідну землю. Підкреслюється готовність 

США докласти усіх зусиль, щоб допомогти Україні. Разом із тим оглядачі пишуть про 

відхилення урядом США прохання Президента України В. Зеленського зробити над 

Україною безпілотну зону, щоб захистити країну від ракетно-бомбових ударів 

переважаючих російських сил. Така відмова пояснюється тим, що «закриття неба» 

може бути розцінено росією як вступ США у війну на боці України. Однак 

журналісти доводять, що всупереч позиції влади громадяни Сполучених Штатів 

підтримують ідею співпраці США з НАТО щодо створення забороненої для польотів 

зони над Україною. Американські видання також вказують на технічну підтримку 

Україні, яка хоча й не має прямого відношення до посилення обороноздатності, проте 

є знаковою. Йдеться, зокрема, про надання І. Маском безкоштовного Інтернету через 
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Starlink, проєкт SpaceX, який використовує супутники для надання доступу до 

Інтернет у райони без традиційних наземних інтернет-систем. 

За період дослідження з 1 до 31 березня 2022 року помітно активізувалася у 

висвітленні подій в Україні британська преса. Видання «The Guardiаn» та «The 

Independent» займають у висвітленні подій в Україні частку 6 %. Британські оглядачі 

вказують на певне розчарування українців реакцією США та Великобританії на 

збройну агресію росії проти України, наголошуючи на тому, що санкції є не настільки 

нищівними, щоб її припинити. Так само незначними є шанси зупинити агресію 

кремля шляхом мирних переговорів, оскільки росія висуває умови, які є 

неприйнятними для України. Інформується, що Україна готова до компромісу, 

зокрема погоджується відмовитися від вступу до НАТО, однак не може погодитися зі 

втратами власної території та готова продовжити опір. Крім того, британські 

журналісти зауважують, що ні українці, ні інші держави не схильні довіряти росії, 

оскільки остання вже не раз порушувала домовленості та демонстувала зневагу до 

норм міжнародного права. Тому Україні необхідні дієві гарантії безпеки. 

Щодо активності зарубіжної преси у висвітленні подій в Україні, то тут 

передусім слід виокремити французьку щоденну вечірню газету «Le Monde», яка 

присвятила подіям в Україні 53 повідомлення, а її частка серед світових ЗМІ у 

висвітленні українського питання становить 7,96 %. На другому місці за висвітленням 

української тематики стоїть японська «Japan Today» (44 повідомлення із часткою 

6,61 %). Далі розташувалися болгарські «Факти» (38 повідомлень із часткою 5,71 %), 

сербська «Политика» (35 повідомлень із часткою 5,26 %), турецька «Star» та угорська 

«Magyar Nemzet» (по 34 повідомлення та з частками 5,11 % відповідно) (див. діаграми 

3, 4).  

Французька газета «Le Monde» (7,96 %) повідомляє про те, що росія 

намагається виправдати своє вторгнення будь-якими непідтвердженими фактами, 

згідно з якими Україна, серед іншого, експериментувала із бактеріологічною зброєю в 

секретних лабораторіях, фінансованих Вашингтоном. Однак, на переконання 

оглядачів, така інформація спрямована, радше, на внутрішню російську аудиторію. 

Світ, за словами французьких журналістів, нині більше прислухається до Президента 

України В. Зеленського, який намагається мобілізувати міжнародну спільноту на 
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допомогу Україні. На тлі зруйнованих українських міст і тисяч невинних жертв 

світові держави починають усвідомлювати всі жахіття неспровокованої російської 

агресії та поступово долучаються до допомоги Україні. «Le Monde» також звертає 

увагу на ряд успішних дій української влади, спрямованих на підтримку економіки 

держави в умовах війни: контроль за експортом, планування і нормування 

виробництва продуктів харчування, призупинка сплати мит, щоб прискорити 

доставку деяких імпортних товарів тощо.  

Японська «Japan Today» вперше за час аналізу провідною темою своїх 

повідомлень зробила події в Україні (6,61 %). Констатується, що путін взагалі ставить 

під сумнів державність України і не готовий до компромісів, а санкції Заходу 

порівнює із проголошенням росії війни. Як зазначає оглядач Р. Барнс, західний світ 

значною мірою налаштований проти путіна, але немає жодних ознак того, що він 

втрачає підтримку з боку більшості російського суспільства, яке переважно 

покладається на контрольоване державою телебачення для отримання інформації. 

Поряд із цим російська влада розпочала жорсткі переслідування усіх, хто не 

підтримує політику кремля, погрожуючи незгодним тривалим ув’язненням. Зокрема, 

російські правоохоронні органи оголосили про перші кримінальні справи за новим 

законом, який передбачає 15-и річне ув’язнення за розміщення того, що вважається 

«неправдивою інформацією» про «спецоперацію» в Україні. Окрема увага 

приділяється перебігу переговорів між росією та Україною. Японські журналісти 

зауважують, що росія навіть під час чергового раунду переговорів продовжує 

обстрілювати ракетами українські міста, завдаючи значних руйнувань цивільній 

інфраструктурі та вбиваючи мирних мешканців. Наукова співробітниця з міжнародної 

безпеки М. Блум розкриває феномен українського опору, значну роль в якому 

відіграють жінки. За її словами, жінки становлять від 15 до 17 % Збройних сил 

України, а Україна дає унікальне уявлення про роль, яку жінки можуть відігравати у 

захисті нації. 

Болгарські «Факти» (5,71 %) засвідчили зміну тактики російських військ в 

Україні після місяця війни та їхніх невдач на фронтах. Тепер агресор намагається 

завдавати якомога більше шкоди цивільним об’єктам, обстрілюючи ракетами та 

завдаючи бомбових ударів. Оглядачі констатують, що росія щодня зазнає втрат у 
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живій силі і техніці, але поки не припиняє своїх спроб захопити ключові міста 

України, у тому числі Київ. При цьому російська пропаганда докладає зусиль, щоб 

забезпечити внутрішню підтримку своїх анресивних планів. Зокрема, російська влада 

влаштувала патріотичний мітинг на московському стадіоні «Лужники» із виступом 

путіна перед десятками тисяч радісних росіян. Переговори, які тривають між росією й 

Україною, досі не призвели до видимих результатів, оскільки росія не розглядає 

Україну як рівноцінного опонента, а намагається лише погрожувати та ставити 

ультиматуми. Значна увага болгарських журналістів та експертів прикована до дій 

українського Президента В. Зеленського. Його активність і незламний дух вселяють 

надію і віру в перемогу, а виступи перед зарубіжними лідерами й парламентами 

схиляють останніх до підтримки України. Схожими є дії мера Києва В. Кличка, який 

також відмовився покидати столицю держави та висловив готовність захищати місто 

зі зброєю в руках. У цілому, наголошують болгарські ЗМІ, Україна нині має перевагу 

завдяки високому моральному духу та вмотивованості її захисників. 

Сербська «Политика» (із часткою 5,26 %) акцентує увагу на ролі Президента 

України В. Зеленського у підтриманні бойового духу та протистояння власного 

народу збройній агресії росії. Показовим є те, що глава держави послідовно 

спілкується зі світовими лідерами, політиками, парламентарями, закликаючи їх 

надати допомогу Україні, натомість відмовляється від пропозицій евакуюватися. Така 

позиція В. Зеленського додає йому авторитету не лише перед власними громадянами, 

а й робить його одним із напопулярніших світових лідерів. За інформацією видання 

«Политика», Україна звернулася до Міжнародного суду в Гаазі з позовом 

розслідувати воєнні злочини росіян, однак росія повідомила суд, що не направлятиме 

делегацію на слухання. У публікаціях сербських журналістів простежується 

занепокоєння станом українських атомних електростанцій, які опинилися в епіцентрі 

бойових дій. Зазначається, що українська влада звертається до МАГАТЕ та інших 

міжнародних організацій із проханням забезпечити безпеку принаймні довкола 

ядерних об’єктів, щоб запобігти ядерній катастрофі для всієї Європи. Також активно 

оглядачі «Политики» висвітлюють перебіг переговорів між росією та Україною. 

Водночас вони висловлюють застереження, що до мирного врегулювання ще далеко, 

а умови, які висуває росія, є неприйнятними для України.  
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Турецька «Star» (5,11 %) послідовно розкриває перебіг воєнних дій на території 

України. Зазначається, що ракетних ударів завдають по всіх території, тому жителі 

жодного населеного пункту не можуть почуватися в безпеці. Видання виокремлює 

два основні напрями діяльності Президента України В. Зеленського у зовнішній 

політиці: звернення до світової спільноти із вимогою надати Україні військову 

допомогу, а також посилити санкції проти росії настільки, щоб це змусило агресора 

відступити. Оглядачі «Star» наголошують, що від початку вторгнення росії в Україну 

Туреччина докладає великих зусиль для досягнення миру під керівництвом 

Президента Р. Т. Ердогана. Також підкреслюється, що перенесення мирних 

переговорів до Туреччини мало великий відгук у світовій пресі та посилило увагу до 

Туреччини. Загалом активно висвітлюється переговорний процес між росією та 

Україною, готовність нашої держави до компромісних рішень заради збереження 

людських життів. Єдина поступка, на яку не піде України, за словами Глави держави, 

це її суверенітет і територіальна цілісність. Підкреслюється, для України на 

переговорах пріоритетом є узгодження коридорів для евакуації мирного населення, 

передусім із Маріуполя, мешканці якого вже тривалий час страждають від нестачі їжі 

та постійних обстрілів. Турецьке видання окремо відзначає зусилля України щодо 

отримання підтримки Китаю, влада якого має тісні стосунки з кремлівським режимом 

і певний вплив на нього.  

Угорська «Magyar Nemzet» (5,11 %) інформує своїх читачів про реакцію 

світової спільноти на збройну агресію росії проти України. Висвітлюючи тему 

надання військової допомоги нашій державі, угорські оглядачі цитують Генерального 

секретаря НАТО Є. Столтенберга, який зазначив, що Альянс не хоче брати участь у 

конфлікті, тому цього точно не станеться, оскільки така участь означатиме військове 

втручання у війну між Україною та росією. Також «Magyar Nemzet» спростовує 

інформацію багатьох ЗМІ про те, що Польща, Словаччина та Болгарія передадуть свої 

винищувачі радянського виробництва до українських повітряних сил. У цілому 

угорське видання хоча й намагається на своїх шпальтах послідовно наводити різні 

точки зору, проте досить багато уваги приділяється позиції росії та її офіційних 

представників, яка подається як об’єктивна без жодної перевірки чи уточнення. 
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Видання також гостро критикує угорських опозиціонерів, які виступають за надання 

Україні військової допомоги. 

Аналіз тематики публікацій про Україну в популярних світових медіа засвідчив, 

що за означений період закордонними оглядачами більш активно оцінювалася реакція 

міжнародної спільноти на російське вторгнення в Україну (69 %). Безпосередньо 

самому вторгненню й перебігу бойових дій в оглядах зарубіжних ЗМІ приділено 

менше уваги (31 %) (див. діаграму 5).  

Реакція міжнародної спільноти на російське вторгнення в Україну найчастіше 

висвітлювалася французькою «Le Monde» (8 %), японською «Japan Today», 

австрійською «Die Presse», болгарськими «Фактами» (по 6 % відповідно), угорською 

«Magyar Nemzet», китайською «Жэньминь жибао» та турецькою «Star» (по 5 % 

відповідно) (див. діаграми 6, 8). 

Так, австрійська «Die Presse» повідомляє про послідовні кроки багатьох держав 

для припинення російської агресії, серед яких накладення санкцій, закриття власного 

повітряного простору для російських літаків, арешти чи замороження грошових 

активів, приватних літаків і яхт наближених до кремлівського режиму осіб тощо. 

Схожі дії для підтримки України запроваджують міжнародні організації. Окремо 

відзначається надання нашій державі фінансової підтримки по лінії МВФ і Світового 

банку. Крім того, країни ЄС погодилися ввести в дію директиву про швидкий і 

небюрократичний захист українських біженців у разі «масового напливу» 

переміщених осіб. Журналісти «Die Presse» також висвітлюють кількість українських 

біженців в Австрії та реакцію місцевого населення на проблеми українців, масову 

готовність допомогти їм житлом, працевлаштуванням, наданням освітніх і соціальних 

послуг. 

Китайська «Жэньминь жибао» аналізує вплив бойових дій в Україні на світову 

продовольчу проблему. Наводяться дані Всесвітньої продовольчої програми, яка 

попередила, що конфлікт в Україні ще більше загрожує глобальній продовольчій 

безпеці, а ціни на продовольство вже досягли рекордного рівня. СОТ також 

стурбована торговими наслідками конфлікту, особливо торгівлею 

сільськогосподарською продукцією та продуктами харчування, зростанням цін на 

енергоносії та їх впливом на постраждале населення. Оглядачі озвучили позицію 
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Постійного представника Китаю в ООН, який закликав до створення сприятливих 

умов для прямих переговорів щодо української кризи та застеріг від політизації 

процесу надання гуманітарної допомоги.  

Російському вторгненню в Україну й перебігу бойових дій найбільше уваги 

приділили сербська «Политика» та американська «New York Post» (по 8 % 

відповідно), французька «Le Monde», японська «Japan Today», британська «The 

Guardian», турецька «Star» та болгарські «Факти» (по 7 % відповідно) (див. діаграму 

7).  

Журналісти американської «New York Post» інформують про продовження 

росією повітряних та артилерійських ударів по містах та об’єктах інфраструктури на 

всій території України. Повідомляється про обстріли й штурми багатьох міст, 

водночас наголошується, що українські війська продовжують утримувати більшість із 

них та завдають серйозних втрат ворогу. Оглядач П. Рейлі звертає увагу на те, що 

українці масово взяли зброю, щоб дати відсіч російським загарбникам. Навіть в 

окупованих російськими військами містах, зокрема в Херсоні, тисячі людей вийшли 

на вулиці, щоб протестувати проти окупантів. При цьому тисячі мирних жителів 

перебувають у пастці в обложених українських містах, оскільки росія продовжує 

бомбардувати житлові райони, заважаючи евакуації. 

Оглядач британської «The Guardian» Л. Мідделаар пише, що вторгненням в 

Україну президент росії путін зробив немислиме, «перетнувши Рубікон у воєнний 

час», і у нього немає дороги назад. На думку автора, Україна дає відсіч і здобула 

вагому перемогу, тож йдеться вже не про хаотичну країну на березі Чорного моря, а 

про націю, яка є носієм демократичних свобод Європи, а її героєм є Президент 

В. Зеленський. Водночас кореспонденти видання зауважують, що росія наважується 

обстрілювати ракетами міста й об’єкти поблизу польського кордону. Так, залп 

російських ракет влучив у Яворівський Міжнародний центр миротворчості та 

безпеки, що знаходиться всього в 25 км від польського кордону, де раніше перебували 

військові інструктори НАТО. В результаті загинули 35 людей і 134 отримали 

поранення. 

Болгарські «Факти» регулярно наводять статистику втрат російських окупантів 

у живій силі й техніці, підкреслюючи, що плани росіян на швидку окупацію 
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українських ключових міст провалилися, а війна набуває затяжного характеру. Із 

посиланням на Генштаб Збройних сил України також повідомляється про тисячі 

добровольців, які прибули із різних країн, щоб приєднатися до української армії та 

діяти у відповідь на російське вторгнення.  

Упродовж аналізованого періоду переважна більшість зарубіжних оглядачів у 

висвітленні української проблематики займала нейтральну позицію (82,83 %). 14,16 % 

повідомлень мали виражене позитивне спрямування, а лише 3 % – негативне (див. 

діаграму 9). 

Найчастіше зарубіжні ЗМІ з нейтральних позицій оцінювали хід бойових дій в 

Україні та зусилля міжнародної спільноти щодо надання допомоги нашій державі. 

Загалом у нейтральних тонах реакція міжнародної спільноти на російське вторгнення 

в Україну представлена в 365-ти статтях і повідомленнях. Ще 79 повідомлень носять 

чітко виражений позитивний контент, а лише 16 – негативний. Що стосується 

висвітлення безпосередньо російського вторгнення в Україну – то тут теж істотно 

переважали нейтральні повідомлення (185 статей і публікацій). Водночас було 

оприлюднено 15 позитивних статей та лише 4 – негативні (див. діаграму 10). 

Лише нейтральна тональність статей прослідковується в матеріалах ЗМІ 

Німеччини («Frankfurter Аlgemeine»), Італії («Аvvenire»), Боснії та Герцеговини 

(«Dnevni avaz»), Литви («Lietuvos rytas») та Латвії («Neatkarīgā Rīta Avīze») (див. 

діаграму 11).  

Італійська щоденна газета «Аvvenire» цитує Голову Ради міністрів Італії 

М. Драґі, який у виступі перед Палатами представників парламенту наголосив, що 

«героїчний опір українського народу, Президента України В. Зеленського 

російському вторгненню – це нова реальність, і вона змушує зробити вибір». Уряд 

прийняв рішення надати Україні зброю, проти росії застовована низка 

безпрецедентних санкцій, також вивчається можливість зниження залежності від 

російської енергетики. В іншій статті цього видання зазначається, що парламент Італії 

дав добро на продаж зброї Україні, але список зброї був і залишається засекреченим. 

Загалом військові постачання Україні оцінюються у 100-150 млн євро. 

Найпопулярніша щоденна газета в Боснії та Герцеговині «Dnevni avaz» вміщує 

коментар глави Партії демократичної дії Боснії та Герцеговини Б. Ізетбеговича, який 
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висловив сподівання, що війна в Україні скоро закінчиться. Політик відзначив, що 

опір Президента України В. Зеленського та людей, які поруч з ним – захисників 

України – це дуже важливо, перемоги над українською армією та керівництвом не 

буде, і це зупинить сили радикалізму на Балканах і в БіГ. Латвійська «Neatkarīgā Rīta 

Avīze» у нейтральному тоні коментує позицію міністра оборони Латвії А. Пабрікса, 

який на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі наголосив, що для 

Європейського Союзу дуже важливо чітко підтримувати членство України в ЄС та 

продовжувати надавати допомогу у вигляді зброї, зміцнюючи здатність України 

захищати не лише свою країну, а й спільні цінності та безпеку Європи. 

Позитивні оцінки щодо подій в Україні превалюють у виданнях таких країн, як 

Аргентина («La Nación»), Чехія («Aktuálně.cz», «DenikN»), Бельгія («POLITICO»), 

США («The National Interest», «National Review», «The New York Post», «POLITICO»), 

Польща («Rzeczpospolita», «Do Рrzeczy»). Зокрема, польські видання співпереживають 

подіям у нашій державі та заходам польської влади щодо надання Україні 

гуманітарної допомоги. Інформується про спеціальний закон, який передбачає 

«системну підтримку» для всіх людей, які приймають біженців з України. Щоб 

частково рефінансувати ці витрати, передбачається виплачувати 1200 злотих на 

місяць на кожого біженця. Також повідомляється, що світова туристична індустрія 

солідарна з атакованою росією Україною, а підприємці жертвують гроші на допомогу 

біженцям. Зокрема, голова німецької туристичної агенції Schauinsland-Reisen 

пожертвував на допомогу Україні 50 тис. євро, Booking.com передав мільйон доларів 

Червоному Хресту, а німецька технологічна компанія Traffics відправила автобуси на 

польсько-український кордон для перевезення 250 українських жінок і дітей до 

Берліна. Чеські видання також зі співчуттям пишуть про трагедію цивільного 

населення в Україні і готовність чехів їм допомогти. На підтвердження цього видання 

«Aktaualne.cz» наводить статистичні дані, згідно з якими переважна більшість чехів – 

85 % – сказали під час опитування, що Чехія повинна приймати біженців з України. 

Близько 80 % людей також згодні з тим, що біженців має приймати їхній рідний 

регіон чи муніципалітет. Чехи підтримують допомогу українцям, особливо 

матеріальну та фінансову, постачання зброї, а також економічні санкції проти росії. 

Аргентинська газета «La Nación» описує історію аргентинського бізнесмена 
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М. Варсавського, який зараз одним із своїх пріоритетів визначив створення ініціатив 

для допомоги біженцям з України. Він запустив платформу Finansova Osvita, 

спеціально розроблену для включення біженців у фінтех-екосистему. Його план: 

подорожувати вздовж українського кордону, налагоджувати зв’язки для створення 

можливостей для працевлаштування українських біженців. Мотивація 

М. Варсавського, засновника таких компаній, як Jazztel, Fon, Barter Energy або Prelude 

Fertilty, випливає з особистої історії, оскільки троє з його дідусів і бабусь народилися 

в Україні. 

Негативна тональність інформаційних повідомлень прослідковувалася 

передусім у ЗМІ Угощини («Magyar Nemzet»), Іспанії («ABC») та Ізраїлю («The Times 

of Israel»). Так, угорське видання «Magyar Nemzet» з посиланням на російських 

воєначальників метою воєнної агресії проти України називає припинення 

інформаційних атак на росію. В інших статтях зі слів речника міноборони росії 

подається неперевірена інформація про те, що транспорт окупованого Херсона 

працює у звичному режимі, у місті не бракує продуктів харчування та речей першої 

необхідності, «ведуться переговори з місцевою владою щодо підтримки 

функціонування соціальної інфраструктури». Оглядач «Magyar Nemzet» також 

жорстко критикує діяльність угорського опозиціонера П. Маркі-Зая, який заявляв, 

ніби Угорщина постачатиме зброю Україні, що заборонив робити прем’єр-міністр 

Угорщини В. Орбан. Автор вважає, що подібними заявами П. Маркі-Зай «може 

втягнути Угорщину у війну». Ізраїльська «The Times of Israel» загалом критично 

висвітлює виступ Президента України В. Зеленського перед депутатами Кнесета 

Ізраїлю 20 березня 2022 року. За інформацією видання, виступ викликав 

неоднозначну реакцію з боку ізраїльських законодавців: одні назвали його 

«обурливим», а інші підтримали Президента України. Декілька депутатів різко 

розкритикували В. Зеленського за порівняння Голокосту із вторгненням росії в 

Україну. Водночас оглядач зазначає, що міністр закордонних справ Я. Лапід, який 

неодноразово засуджував росію після вторгнення в Україну, підтримав В. Зеленського 

та український народ. Австрійська «Die Рresse» наводить інтерв’ю лідера віденського 

осередку Австрійської партії свободи (FPÖ) Д. Неппа, який назвав Україну 

«корумпованою державою». Він також розкритикував Президента України, 
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висловлюючи невдоволення тим, що «В. Зеленського постійно вшановують як героя 

Заходу – лише тому, що він виступає проти путіна». Не варто забувати, зазначив 

Д. Непп, що в Україні можна «багато досягти» за гроші. На його думку, турбота про 

людей, які втекли, не безмежна. Він виступає за надання дозволу на перебування «у 

важких випадках», тобто жінкам, хворим і дітям. Огладачі іспанського видання 

«ABC» переймаються економічними втратами через російське вторгнення в Україну. 

За словами журналіста, конфлікт між росією та Україною впливає на іспанські вина. 

Через війну Іспанія може втратити до 40,4 млн євро від експорту вина в ці країни. За 

оцінками Іспанської обсерваторії винного ринку, минулого року на російську землю 

було експортовано вина на суму 24,2 млн євро (28,7 млн літрів), що на 2,1 % менше, 

ніж у 2020 році, і далеко від історичного максимуму 2006 року, коли продажі досягли 

203 млн євро. В Україну минулого року було експортовано вина на суму 16,2 млн 

євро.  

Таким чином, здебільшого нейтральний контекст інформаційних повідомлень, 

авторських статей, тематичних оглядів, експертних оцінок, аналітичних коментарів, 

проаналізованих за період з 1 до 31 березня 2022 року, свідчить, що Україна в 

міжнародному співтоваристві сприймається як держава, що зазнала агресії та захищає 

не лише себе, а й країни Європи від російської загрози.  
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ВІЗУАЛЬНА АНАЛІТИКА 

(висвітлення в зарубіжній пресі подій в Україні за 1–31 березня 2022 року) 

Федорчук А. Г., наук. співроб.  

відділу формування інформаційних ресурсів Фонду Президентів України 

 
Діаграма 1. Активність країн у висвітленні України (ранжування за кількістю публікацій в 

ЗМІ країни за період 1–31 березня 2022 року)  

 
Діаграма 2. Активність країн у висвітленні України (доля публікацій ЗМІ країни за період 1–

31 березня 2022 року)  
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Діаграма 3. Активність видань світу у висвітленні України (ранжування за кількістю 

публікацій за період 1–31 березня 2022 року) 

 
Діаграма 4. Активність видань світу у висвітленні України (доля публікацій за період 1–31 

березня 2022 року) 
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Діаграма 5. Співвідношення сфер огляду України світовими ЗМІ (доля публікацій за період 

1–31 березня 2022 року)  

 

 
Діаграма 6. Розподіл тематики публікацій про Україну в найбільш інформативних іноземних 

ресурсах (1–31 березня 2022 року)  
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Діаграма 7. Російське вторгнення в Україну в найбільш інформативних іноземних 

ресурсах (доля публікацій 10 найбільш інформативних видань за період 1–31 березня 2022 

року)  

 

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

інформативних іноземних ресурсах (доля публікацій 10 найбільш інформативних видань за 

період 1–31 березня 2022 року) 
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Діаграма 9. Співвідношення тональності матеріалів про Україну в світових ЗМІ (доля 

публікацій за період 1–31 березня 2022 року)  

 
Діаграма 10. Модальність публікацій про Україну в іноземних ЗМІ в ракурсі загальних 

рубрик (питома вага публікацій за період 1–31 березня 2022 року)  
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Діаграма 11. Розподіл тональності публікацій про Україну в іноземних ЗМІ в ресурсах 

окремих країн, джерела відсортовані за загальною кількістю публікацій (питома вага 

публікацій за період 1–31 березня 2022 року) 
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ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 

 

 РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ 

Colás, Xavier. Rusia ataca Kiev [росія атакувала Київ] / X. Colás // El Mundo. – 

Madrid, 2022. – 01.03. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/03/01/621e061021efa0cc638b45a4.html. 

російська армія розбомбила телевежу в Києві, в результаті чого щонайменше 

п’ятеро людей загинули та ще п’ятеро отримали поранення. Напад на телевежу, який 

спричинив перерву в трансляції є особливо значущим, оскільки культова вежа 

розташована дуже близько від меморіалу в Бабиному Яру, де нацисти вбили понад 30 

тис. євреїв лише за два дні у 1941 р. Крім того, снаряд влучив у чотириповерхову 

адміністративну будівлю, розташовану біля телевежі, в результаті чого виникла 

пожежа. 

*** 

Fresneda, Carlos. Los mercenarios del grupo Wagner, a la caza de Zelenski 

[Найманці угруповання «Вагнера» в полюванні на В. Зеленського] / C. Fresneda // El 

Mundo. – Madrid, 2022. – 01.03. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/03/01/621df2defc6c83961d8b4582.html. 

Автор пише, що російський президент розраховує на своїх олігархів навіть у 

«брудній війні». Один із них, Є. Пригожин, більш відомий як «кухар путіна», є чи не 

найгучнішим його прихильником, оскільки керує відомим угрупуванням найманців 

ПВК «Вагнера». Це угроповання брало участь у бойових діях у низці конфліктів, 

зокрема на Донбасі, в Сирії на боці союзника росії режиму Б. Асада, в Судані. Наразі 

близько 400 «рядових» цього угропування за наказом путіна готуються «ліквідувати 

керівництво українського уряду». 

*** 

Katonai objektumokat fognak támadni az orosz csapatok Kijevben [У Києві російські 

війська атакують військові об’єкти] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 01.03. – Режим 

доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/katonai-objektumokat-fognak-tamadni-

az-orosz-csapatok-kijevben. 

Видання пише, що російська армія попередила, що завдасть удару 

високоточною зброєю по технічним об’єктам Збройних сил України в Києві. За 

словами російських воєначальників, метою є припинення інформаційних атак на 

росію. 

*** 

Schorr, Isaas. Russian Hit Squad Sent to Assassinate Zelensky ‘Eliminated,’ Ukrainian 

Official Says [Український чиновник заявив, що російський бойовий загін, якого 

відправили на вбивство В. Зеленського, «усунули»] / I. Schorr // National Review. – New 

York, 2022. – 01.03. – Режим доступу : https://www.nationalreview.com/news/ukrainian-

defense-head-attempt-on-zelenskys-life-foiled/. 

А. Шорр, репортер газети National Review, пише про те, що був спланований 

замах на Президента України В. Зеленського агентами росії. Секретар РНБО 

О. Данілов заявив в ефірі телебачення, що чеченський спецназ, направлений на 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/03/01/621e061021efa0cc638b45a4.html
https://www.elmundo.es/internacional/2022/03/01/621df2defc6c83961d8b4582.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/katonai-objektumokat-fognak-tamadni-az-orosz-csapatok-kijevben
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/katonai-objektumokat-fognak-tamadni-az-orosz-csapatok-kijevben
https://www.nationalreview.com/news/ukrainian-defense-head-attempt-on-zelenskys-life-foiled/
https://www.nationalreview.com/news/ukrainian-defense-head-attempt-on-zelenskys-life-foiled/
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вбивство В. Зеленського, «ліквідований». Західні лідери закликали В. Зеленського 

виїхати з країни, але він залишився в Києві. 

*** 

Benson, Samuel. 40-mile Russian military convoy nears Kyiv [40-а мильний 

російський військовий конвой під Києвом] / S. Benson // POLITICO. – Brussels, 2022. – 

01.03. – Режим доступу : https://www.politico.com/news/2022/03/01/russian-military-convoy-

nears-kyiv-00012759. 

Колона із сотнями російських танків та іншої техніки наближається до Києва, 

очевидно, намагаючись захопити українську столицю та встановити прокремлівський 

режим. Супутникові знімки високої роздільної здатності, зроблені американською 

компанією Maxar Technologies, показують, як колона прямує на південь до 

української столиці. Maxar спочатку повідомив, що конвой має довжину 17 миль, а 

пізніше компанія заявила, що додаткові зображення показали колону військових 

машин довжиною 40 миль. 

*** 

Nukleare Sicherheit: Ukraine fordert Hilfe der Atombehörde an [Ядерна безпека: 

Україна просить допомоги у ядерного агентства] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 02.03. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6106492/nukleare-sicherheit-ukraine-fordert-

hilfe-der-atombehoerde-an. 

Глава МАГАТЕ Р. Гроссі повідомив, що Україна звернулася за невідкладною 

допомогою до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) для безпеки 

своїх ядерних об’єктів. Р. Гроссі контактує з Києвом і москвою, щоб з’ясувати, як 

можна підтримати інфраструктуру, діяльність і співробітників. Звісно, найближчим 

часом експерти організації не поїдуть до України. 

*** 

Herszon bevételéről számolt be az orosz hadsereg [Російська армія відзвітувала про 

взяття Херсона] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 02.03. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/herszon-bevetelerol-szamolt-be-az-orosz-hadsereg. 

Речник міноборони росії генерал-майор І. Конасенков заявив, що «українське 

портове місто Херсон повністю перебуває під контролем російської армії». За 

словами І. Конасенкова, «цивільна інфраструктура міста, засоби життєзабезпечення 

та міський транспорт у гирлі Чорного моря в Дніпро працюють у звичайному режимі, 

у місті не бракує продуктів харчування та речей першої необхідності». За його 

словами, «ведуться переговори з місцевою владою щодо підтримки функціонування 

соціальної інфраструктури». 

*** 

Dunda, György. Kárpátalján eddig hatvanezer menekültet helyeztek el [Наразі на 

Закарпаття переміщено 60 тис. біженців] / G. Dunda // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. 

– 02.03. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/karpataljan-eddig-

hatvanezer-menekultet-helyeztek-el. 

Першу фазу хвилі біженців Закарпаття прийняло, але за кілька днів через війну 

в область може прибути ще одна хвиля мігрантів. Евакуаційні потяги, наповнені 

жінками, дітьми та людьми похилого віку, відправляються зі столиці, оточеної 

https://www.politico.com/news/2022/03/01/russian-military-convoy-nears-kyiv-00012759
https://www.politico.com/news/2022/03/01/russian-military-convoy-nears-kyiv-00012759
https://www.diepresse.com/6106492/nukleare-sicherheit-ukraine-fordert-hilfe-der-atombehoerde-an
https://www.diepresse.com/6106492/nukleare-sicherheit-ukraine-fordert-hilfe-der-atombehoerde-an
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/herszon-bevetelerol-szamolt-be-az-orosz-hadsereg
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/karpataljan-eddig-hatvanezer-menekultet-helyeztek-el
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/karpataljan-eddig-hatvanezer-menekultet-helyeztek-el
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російськими військами, і з південно-східної частини країни, яка найбільше 

постраждала від бойових дій, у західну частину країни. У міру затихання бойових дій 

можна очікувати нових хвиль біженців. За даними Верховного комісара ООН у 

справах біженців, 1 млн осіб вже покинули Україну, а до 7 млн осіб можуть 

попросити нового притулку, якщо війна затягнеться. 

*** 

Richard, Lawrence. Ukraine government issues war bonds to fund military, raises 

$270 million [Уряд України випустив військові облігації для фінансування військових, 

залучивши 270 мільйонів доларів] / L. Richard // New York Post. – New York, 2022. – 

02.03. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/03/02/ukraine-government-issues-war-

bonds-to-fund-military-raises-270-million/. 

Уряд України випустив військові облігації для фінансування своєї оборони від 

російського вторгнення, зібравши близько 8,1 млрд грн (або 270 млн дол.). 

Незважаючи на складні умови через військову агресію росії, бюджетна система 

України функціонує повноцінно. Міністерство фінансів, Казначейство та 

Національний банк України спільно забезпечують проведення всіх необхідних 

платежів. 

*** 

Posaner, Joshua. Russian bombs destroying refugee train routes, says Ukrainian 

Railways boss [Російські бомби знищили маршрути поїздів біженців, каже керівник 

«Укрзалізниці»] / J. Posaner // POLITICO. – Brussels, 2022. – 02.03. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/russia-bomb-destroy-refugee-train-route-ukrainie-railway/. 

Голова правління АТ «Укрзалізниця» повідомив, що російські війська 

бомбардують частини залізничної мережі України, що ускладнює евакуацію сотень 

тисяч людей, які намагаються втекти від війни. Наразі, за його оцінками, компанія 

відправила 670 тис. людей із зруйнованого війною центру, сходу та півдня України – 

разом із 110 тис. котів і собак – на захід або безпосередньо до кордонів, або до таких 

міст, як Львів та Ужгород, які знаходяться поблизу до кордону з ЄС. 

*** 

Stolton, Samuel. Russian families in search of lost soldiers get help from Ukraine 

[Російські родини у пошуках загиблих бійців отримують допомогу України] / S. Stolton 

// POLITICO. – Brussels, 2022. – 02.03. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/ukraine-help-russia-family-lost-soldiers/. 

росіяни, які відчайдушно шукають новини про своїх родичів, які зникли 

безвісти під час війни, отримали рятувальне коло – завдяки українському уряду. МВС 

України створило новий вебсайт під назвою «Шукай свого», який зобов’язується 

надавати інформацію «про полонених і вбитих російських солдат в Україні». У той 

час, коли підконтрольні кремлю ЗМІ тримають багатьох росіян у невіданні щодо 

втрат, українці дозволяють «російським мамам шукати своїх дітей». 

*** 

Sabin, Lamiat. Ukraine news – live: Russia warns WWIII would be ‘nuclear and 

destructive’, as Kharkiv shelling kills 25 [Новини України – у прямому ефірі: росія 

попереджає, що Третя світова війна буде «ядерною та руйнівною», оскільки в 

https://nypost.com/2022/03/02/ukraine-government-issues-war-bonds-to-fund-military-raises-270-million/
https://nypost.com/2022/03/02/ukraine-government-issues-war-bonds-to-fund-military-raises-270-million/
https://www.politico.eu/article/russia-bomb-destroy-refugee-train-route-ukrainie-railway/
https://www.politico.eu/article/ukraine-help-russia-family-lost-soldiers/
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результаті обстрілу Харкова загинуло 25 людей] / L. Sabin // The Independent. – London, 

2022. – 02.03. – Режим доступу : https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-

news-russia-war-today-putin-b2026573.html. 

Міністр закордонних справ росії лавров заявив, що кремль не дозволить 

Україні придбати ядерну зброю. На тлі кровопролиття внаслідок обстрілу в Харкові 

загинули щонайменше 25 людей і щонайменше 121 отримали поранення. По Києву 

також лунають вибухи та сирени повітряного нальоту, а в містах і селах Київської 

області повідомлялося про вибухи. Мер Києва В. Кличко заявив, що російські війська 

наближаються до столиці. 

*** 

Петров, Ангел. Войната, ден седми: Русия обяви контрол над Херсон, Украйна – 

руски десант в Харков [Війна, день сьомий: росія оголосила про контроль над 

Херсоном, Україна – російський десант у Харкові] / А. Петров // Дневник. – Sofia, 2022. 

– 02.03. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/02/4318785_voinata_den_sedmi_rus

iia_obiavi_kontrol_nad_herson/. 

російська армія стикається з труднощами в Україні, але продовжує намагатися 

захопити друге за величиною місто Харків, і, ймовірно, утримуватиме південно-

східне місто Херсон. Згідно з даними Верховного комісара ООН у справах біженців 

на 01.03, 660 тис. людей втекли з України. Основне навантаження припало на 

Польщу, де очікується, що кількість біженців досягне півмільйона. 

*** 

Стайков, Анатоли. Киев: Мъртвите руски войници наближават 6000 [Київ: 6 

тисяч загиблих російських солдатів] / А. Стайков // Факти. – Sofia, 2022. – 02.03. – 

Режим доступу : https://fakti.bg/world/657884-kiev-martvite-ruski-voinici-nablijavat-6000. 

Генштаб Збройних сил України повідомляє, що з початку вторгнення в Україну 

станом на 02.03 втрати російських військ становлять понад 5840 осіб. Міністр 

оборони України О. Резніков заявив, що «російські окупанти намагаються якось 

підтримувати боєздатність своїх підрозділів, але їм стає дедалі складніше». 

*** 

Moreno, Silvia. Andalucía, donde residen 17.000 ucranianos, se prepara para acoger 

refugiados [Андалусія, де проживає 17 тисяч українців, готується приймати біженців] / 

S. Moreno // El Mundo. – Madrid, 2022. – 02.03. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/andalucia/2022/03/02/621f74ace4d4d874488b45cd.html. 

Андалузький уряд і громадяни готуються, у координації з центральною 

виконавчою владою, зустріти українських громадян, які рятуються від війни, 

розпочатої росією. За даними українського уряду, з початку збройного конфлікту 

країну вже покинули близько 875 тис. біженців. Речник уряду Андалусії наголосив, 

що в країні проживає 17 тис. українців. Андалусія готує карту «оздоровлення, 

проживання та всіх видів ресурсів», щоб допомогти українцям, які рятуються від 

жорстокої війни. У Гранаді вже облаштовано сотню лікарняних ліжок для допомоги 

постраждалим під час збройного конфлікту в Україні. 

*** 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-news-russia-war-today-putin-b2026573.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-news-russia-war-today-putin-b2026573.html
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/02/4318785_voinata_den_sedmi_rusiia_obiavi_kontrol_nad_herson/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/02/4318785_voinata_den_sedmi_rusiia_obiavi_kontrol_nad_herson/
https://fakti.bg/world/657884-kiev-martvite-ruski-voinici-nablijavat-6000
https://www.elmundo.es/andalucia/2022/03/02/621f74ace4d4d874488b45cd.html
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Kijev szerint múzeumot is elpusztítottak az orosz csapatok [За інформацією Києва, 

російські війська знищили музей] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 03.03. – Режим 

доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/kijev-szerint-muzeumot-is-elpusztitottak-

az-orosz-csapatok. 

Збирателька української старовини та мистецтва, дослідниця та блогерка 

Устина Стефанчук повідомила, що російські окупанти спалили у смт Іванків 

історико-краєзнавчий музей. У цьому музеї, зокрема зберігалися роботи відомої 

української народної художниці Марії Примаченко. 

*** 

Orosz-ukrán háború: a magyarok önmérsékletet és józanságot várnak el [Російсько-

українська війна: угорці очікують стриманості та тверезості] // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 03.03. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/orosz-

ukran-haboru-a-magyarok-onmersekletet-es-jozansagot-varnak-el. 

91 % опитаних угорців вважають, що напруженість через українсько-російську 

війну необхідно послабити, згідно з березневим опитуванням. Опитування показало, 

хто несе відповідальність за ескалацію збройного конфлікту, що угорці думають про 

відносини Угорщини з росією та напрям, яким має рухатися Угорщина в контексті 

вторгнення росії в Україну. 

*** 

Schorr, Isaac. Stacey Abrams Compares Dem Push for Loose Voting Laws to 

Ukrainian Struggle against Russia: ‘War on Democracy’ [Стейсі Абрамс порівнює 

прагнення Демократичної партії до ліберальних законів про виборчі права з боротьбою 

України проти росії: «війна проти демократії»] / І. Schorr // National Review. – New York, 

2022. – 03.03. – Режим доступу : https://www.nationalreview.com/news/stacey-abrams-

compares-dem-push-for-loose-voting-laws-to-ukrainian-struggle-against-russia-war-on-

democracy/. 

А. Шорр репортером National Review, пише про те, що відбувається в Україні. 

За його словами, оцінки смертності з двох сторін відрізняються. Зокрема, український 

уряд стверджує, що за тиждень боїв загинуло понад 2 тис. мирних жителів і 21 

дитина, але визнає, що «точної цифри немає». Організація Об’єднаних Націй 

підтвердила 227 смертей цивільного населення та 13 дітей, але визнає, що це занижені 

дані. Репортер наголошує, що Президент України В. Зеленський та український народ 

борються за свою свободу проти бездушного вторгнення росії. 

*** 

Ukraine president says defences are holding against Russian invasion – video 

[Президент України каже, що оборона протистоїь російському вторгненню] // The 

Guardian. – London, 2022. – 03.03. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/video/2022/mar/03/ukraine-president-says-defences-are-

holding-against-russian-invasion-video. 

Президент України В. Зеленський заявив, що Україна тримає свою лінію 

оборони від російського натиску. Президент зазначив, що 16 тис. іноземних 

військових прибудуть в Україну, щоб «захищати свободу і життя кожного українця». 

*** 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/kijev-szerint-muzeumot-is-elpusztitottak-az-orosz-csapatok
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/kijev-szerint-muzeumot-is-elpusztitottak-az-orosz-csapatok
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/orosz-ukran-haboru-a-magyarok-onmersekletet-es-jozansagot-varnak-el
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/orosz-ukran-haboru-a-magyarok-onmersekletet-es-jozansagot-varnak-el
https://www.nationalreview.com/news/stacey-abrams-compares-dem-push-for-loose-voting-laws-to-ukrainian-struggle-against-russia-war-on-democracy/
https://www.nationalreview.com/news/stacey-abrams-compares-dem-push-for-loose-voting-laws-to-ukrainian-struggle-against-russia-war-on-democracy/
https://www.nationalreview.com/news/stacey-abrams-compares-dem-push-for-loose-voting-laws-to-ukrainian-struggle-against-russia-war-on-democracy/
https://www.theguardian.com/world/video/2022/mar/03/ukraine-president-says-defences-are-holding-against-russian-invasion-video
https://www.theguardian.com/world/video/2022/mar/03/ukraine-president-says-defences-are-holding-against-russian-invasion-video
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Osborn, Kris. Why Hasn’t Russia Established Air Superiority Over Ukraine? [Чому 

росія не встановила перевагу в повітрі над Україною?] / К. Osborn // The National 

Interest. – Washington, 2022. – 03.03. – Режим доступу : 

https://nationalinterest.org/blog/buzz/why-hasnt-russia-established-air-superiority-over-

ukraine-200922. 

К. Осборн, редактор відділу захисту National Interest, пише про російські 

ракети, які руйнують багатоквартирні будинки, і масивний російський конвой, що 

прямує до Києва. Чиновники Пентагону підрахували, що росія задіяла понад 75 

літаків, але багато чого ще невідомо. К. Осборн наголошує, що той факт, «що 

повітряний простір досі є спірним, і можливо, говорить про рішучість українських 

пілотів, адже українська протиповітряна оборона справді працює добре». 

*** 

Russian forces capture Ukrainian city of Kherson [Російські війська захопили 

українське місто Херсон] // The News. – Islamabad, 2022. – 03.03. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/latest/938257-russian-forces-capture-ukrainian-city-of-kherson. 

Російські війська захопили українське місто Херсон, перше велике місто. 

Ключовий український порт Бердянськ раніше захопили російські війська, а 

Маріуполь, за словами мера цього міста В. Бойченка, «гідно відбив атаки». 

*** 

Петров, Ангел. Войната, ден осми: Русия обвини «нацистите» за хуманитарна 

криза в градовете, които сама атакува [8 день війни: росія звинувачує «нацистів» у 

гуманітарній кризі в містах, які атакує] / А. Петров // Дневник. – Sofia, 2022. – 03.03. – 

Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/03/4319350_voinata_den_osmi_rusii

a_obvini_nacistite_za/. 

Газета «Дневник» пише, що бої за Київ продовжують бути запеклими, оскільки 

українську столицю потрясли вибухи. росія звинувачує «нацистів» у загрозі 

гуманітарної катастрофи в Україні, наголошуючи, що у тому, що сталося, винні 

«українські нацисти», які «блокують десятки тисяч українських громадян і не 

пускають їх у безпечні місця». 

*** 

Кличко: Ситуација у Кијеву тешка, али под контролом [В. Кличко: Ситуація в 

Києві складна, але контрольована] // Политика. – Belgrad, 2022. – 03.03. – Режим 

доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/500987/Klicko-Situacija-u-Kijevu-teska-ali-pod-

kontrolom. 

Як заявив мер Києва В. Кличко, ситуація в Києві складна, але контрольована. 

В. Кличко повідомив, що постраждалих немає, а вибухи, які пролунали вночі 03.03 

спричинила українська протиповітряна оборона, яка, за його словами, збила російські 

ракети. 

*** 

Джамбазов, Денис. Украйна: Нападна ни нов вирус [Україна: Нас атакував 

новий вірус] / Д. Джамбазов // Факти. – Sofia, 2022. – 03.03. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/world/658230-ukraina-napadna-ni-nov-virus. 

https://nationalinterest.org/blog/buzz/why-hasnt-russia-established-air-superiority-over-ukraine-200922
https://nationalinterest.org/blog/buzz/why-hasnt-russia-established-air-superiority-over-ukraine-200922
https://www.thenews.com.pk/latest/938257-russian-forces-capture-ukrainian-city-of-kherson
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/03/4319350_voinata_den_osmi_rusiia_obvini_nacistite_za/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/03/4319350_voinata_den_osmi_rusiia_obvini_nacistite_za/
https://www.politika.rs/scc/clanak/500987/Klicko-Situacija-u-Kijevu-teska-ali-pod-kontrolom
https://www.politika.rs/scc/clanak/500987/Klicko-Situacija-u-Kijevu-teska-ali-pod-kontrolom
https://fakti.bg/world/658230-ukraina-napadna-ni-nov-virus
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Президент України В. Зеленський, закликав російських окупантів повернутися 

додому. Глава Української держави зазначив, що російська армія змінила тактику – 

оскільки Україні вдалося протистояти планам кремля щодо швидкої та легкої 

перемоги, російські війська тепер невпинно і нещадно атакують цивільні об’єкти. 

*** 

Bakir Izetbegović: Da je Ukrajina pala, to bi ohrabrilo sile radikalizma na Balkanu a 

posebno u BiH [Бакір Ізетбегович: Якщо Україна впаде, це підштовхне сили 

радикалізму на Балканах і особливо в БіГ] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 04.03. – 

Режим доступу : https://avaz.ba/vijesti/bih/723061/bakir-izetbegovic-da-je-ukrajina-pala-to-

bi-ohrabrilo-sile-radikalizma-na-balkanu-a-posebno-u-bih. 

Глава Партії демократичної дії Боснії та Герцеговини (БіГ) Б. Ізетбегович 

прокоментував ситуацію в Україні та висловив сподівання, що війна в Україні скоро 

закінчиться. Б. Ізетбегович сказав, що опір Президента України В. Зеленського та 

людей, які поруч з ним, захисників України це дуже важливо і, що перемоги над 

українською армією та керівництвом не буде, і це зупинить сили радикалізму на 

Балканах і в БіГ. 

*** 

Grigorjan, Rafik. Eestimaa Vähemusrahvuste Esindajate Koja avaldus: see on sõda 

kõikide endiste Nõukogude Liidu vabariikide iseseisvuse vastu [Заява Палати 

представників національних меншин Естонії: це війна проти незалежності всіх 

колишніх радянських республік] / R. Grigorjan // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 04.03. 

– Режим доступу : https://epl.delfi.ee/artikkel/96083775/eestimaa-vahemusrahvuste-

esindajate-koja-avaldus-see-on-soda-koikide-endiste-noukogude-liidu-vabariikide-iseseisvuse-

vastu. 

Палата представників національних меншин Естонії переконана, що агресія 

росії проти України має екзистенційне значення не лише для України, а й для всіх 

волелюбних народів та незалежних держав. Виступи путіна та інших керівників росії 

дозволяють припустити, що війна в Україні є результатом цілеспрямованих дій, 

спрямованих на виклик сучасному світопорядку та його переділу, поділу сфер впливу 

в умовах загрози ядерною зброєю, а також давню ідею кремля відновити російську 

імперію. 

*** 

Dócza, Edith Krisztina. Megsemmisült Ukrajnában a világ legnagyobb repülőgépe [В 

Україні знищено найбільший у світі літак] / Е. К. Dócza // Magyar Nemzet. – Budapest, 

2022. – 04.03. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/megsemmisult-

ukrajnaban-a-vilag-legnagyobb-repulogepe-video. 

Російська телевізійна група повідомила, у якому стані знаходиться найбільший 

у світі літак Ан-225. Міністр закордонних справ України Д. Кулеба повідомив, що 

транспортний засіб фактично зруйнований, хоча наразі жодних зображальних доказів 

цього не було. Крім того, аерофотознімки, опубліковані AirlineRatings, показали, що 

пошкоджено лише хвіст транспортного засобу, з чого багато хто прийшов до 

висновку, що велика частина літака залишилася неушкодженою. Видання пише, що 

невідомо, хто вцілів у літак: на думку росіян, відповідальність за це несуть ЗСУ, але 

українська преса посилається на дії російських військових. 

https://avaz.ba/vijesti/bih/723061/bakir-izetbegovic-da-je-ukrajina-pala-to-bi-ohrabrilo-sile-radikalizma-na-balkanu-a-posebno-u-bih
https://avaz.ba/vijesti/bih/723061/bakir-izetbegovic-da-je-ukrajina-pala-to-bi-ohrabrilo-sile-radikalizma-na-balkanu-a-posebno-u-bih
https://epl.delfi.ee/artikkel/96083775/eestimaa-vahemusrahvuste-esindajate-koja-avaldus-see-on-soda-koikide-endiste-noukogude-liidu-vabariikide-iseseisvuse-vastu
https://epl.delfi.ee/artikkel/96083775/eestimaa-vahemusrahvuste-esindajate-koja-avaldus-see-on-soda-koikide-endiste-noukogude-liidu-vabariikide-iseseisvuse-vastu
https://epl.delfi.ee/artikkel/96083775/eestimaa-vahemusrahvuste-esindajate-koja-avaldus-see-on-soda-koikide-endiste-noukogude-liidu-vabariikide-iseseisvuse-vastu
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/megsemmisult-ukrajnaban-a-vilag-legnagyobb-repulogepe-video
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/megsemmisult-ukrajnaban-a-vilag-legnagyobb-repulogepe-video
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*** 

Kapitonenko, Mykola. Russia’s Invasion of Ukraine Has Changed the World 

[Вторгнення росії в Україну змінило світ] / М. Kapitonenko // The National Interest. – 

Washington, 2022. – 04.03. – Режим доступу : 

https://nationalinterest.org/feature/russia%E2%80%99s-invasion-ukraine-has-changed-

world-200988. 

На думку доцента Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка, директора Центру дослідження міжнародних 

відносин, М. Капітоненка, вторгнувшись в Україну, путін прийняв найризикованіше і 

найдорожче рішення за свої 22 роки при владі. Його вплив виходить далеко за межі 

інтересів безпеки росії та змінить те, як держави сприймають міжнародну політику. 

Безпека росії в результаті буде лише підірвана, як би не закінчилася військова 

кампанія проти України. Автор задається питанням: чому він вирішив вторгнутися в 

Україну і вважає, що рішення про вторгнення в Україну було наслідком уявної 

дилеми безпеки. М. Капітотенко впевненй, що путін переконував себе і намагався 

переконати весь світ, що якби він не напав на Україну зараз, то шансів на успіх 

пізніше було б менше, а за цією логікою міжнародне право, норми міжнародного 

порядку і реальні наміри України не мають значення. 

*** 

Kyiv, Moscow agree on humanitarian corridors to evacuate civilians; Putin vowed no 

let-up in his invasion of Ukraine; 33 killed in Chernihiv; Russians capture Kherson [Київ і 

москва домовилися про гуманітарні коридори для евакуації мирного населення; путін 

пообіцяв не відмовлятися від свого вторгнення в Україну; 33 убитих у Чернігові; 

росіяни захопили Херсон] // The News. – Islamabad, 2022. – 04.03. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/938522-kyiv-moscow-agree-on-humanitarian-corridors-to-

evacuate-civilians-putin-vowed-no-let-up-in-his-invasion-of-ukraine-33-killed-in-chernihiv-

russians-capture-kherson. 

путін пообіцяв не припиняти вторгнення в Україну, навіть якщо воюючі 

сторони погодилися створити гуманітарні коридори для евакуації мирного населення. 

33 людини загинули під час ударів російських військ по житловим районам у місті 

Чернігів. Раніше російські війська захопили Херсон. Російські бронетанкові колони з 

Криму просунулися вглиб Херсонської області на півдні України, що спричинило бої, 

в результаті яких загинули щонайменше 13 мирних жителів. 

*** 

«Единственият начин е Путин да бъде спрян отвътре» [«Єдиний спосіб – 

зупинити путіна зсередини»] // Дневник. – Sofia, 2022. – 04.03. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/04/4318708_edinstveniiat_nachin_e

_putin_da_bude_sprian_otvutre/. 

Газета «Дневник» публікує кілька думок Болгарського національного радіо 

щодо війни в Україні – які перспективи її припинення, якою має бути поведінка 

НАТО, ЄС та Болгарії. Д-р М. Любенов, політолог і викладач Софійського 

університету, вважає, що путіну немає шляху назад, бо це означало б визнати 

поразку, тому єдиний вихід – зупинити це зсередини, адже олігархи вже втратили 

мільярди. 

https://nationalinterest.org/feature/russia%E2%80%99s-invasion-ukraine-has-changed-world-200988
https://nationalinterest.org/feature/russia%E2%80%99s-invasion-ukraine-has-changed-world-200988
https://www.thenews.com.pk/print/938522-kyiv-moscow-agree-on-humanitarian-corridors-to-evacuate-civilians-putin-vowed-no-let-up-in-his-invasion-of-ukraine-33-killed-in-chernihiv-russians-capture-kherson
https://www.thenews.com.pk/print/938522-kyiv-moscow-agree-on-humanitarian-corridors-to-evacuate-civilians-putin-vowed-no-let-up-in-his-invasion-of-ukraine-33-killed-in-chernihiv-russians-capture-kherson
https://www.thenews.com.pk/print/938522-kyiv-moscow-agree-on-humanitarian-corridors-to-evacuate-civilians-putin-vowed-no-let-up-in-his-invasion-of-ukraine-33-killed-in-chernihiv-russians-capture-kherson
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/04/4318708_edinstveniiat_nachin_e_putin_da_bude_sprian_otvutre/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/04/4318708_edinstveniiat_nachin_e_putin_da_bude_sprian_otvutre/
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*** 

Нуклеарку Запорожје заузеле руске снаге, угашен пожар у центру за обуку 

[Запорізьку АЕС окупували російські війська, а пожежу в навчальному центрі 

ліквідували] // Политика. – Belgrad, 2022. – 04.03. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/501056/Nuklearku-Zaporozje-zauzele-ruske-snage-ugasen-

pozar-u-centru-za-obuku. 

Запорізьку АЕС окупували російські війська. Міжнародне агентство з атомної 

енергії повідомило, що основне обладнання не пошкоджено, рівень радіації не 

змінився. Президент США Д. Байден провів розмову з Президентом України 

В. Зеленським, щоб отримати останню інформацію про пожежу на Запорізькій АЕС. 

*** 

Зеленски: Европо не затварај очи, не ћути – подржи Украјину [В. Зеленський: 

Європо, не закрива очі на, не мовчи – підтримай Україну] // Политика. – Belgrad, 2022. – 

04.03. – Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/501139/Zelenski-Evropo-ne-

zatvaraj-oci-ne-cuti-podrzi-Ukrajinu. 

Президент України В. Зеленський закликав європейські країни підтримати 

боротьбу його країни проти вторгнення російської армії. Про це В. Зеленський заявив 

у прямому відеозверненні до жителів кількох європейських міст, які брали участь у 

демонстраціях проти війни в Україні, а його виступ розпочався з двох хвилин 

мовчання, присвячених загиблим воїнам і мирним жителям у війні з росією. 

*** 

Стайков, Анатоли. Хуманитарни рискове в Украйна и бъдещето на преговорите 

за мир – коментари от руски издания [Гуманітарні ризики в Україні та майбутнє 

мирних переговорів – коментарі російських видань] / А. Стайков // Факти. – Sofia, 2022. 

– 04.03. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/658426-humanitarni-riskove-v-ukraina-i-

badeshteto-na-pregovorite-za-mir-komentari-ot-ruski-izdania. 

Автор пише, що москва і Київ домовилися створити гуманітарні коридори для 

евакуації мирного населення із зони бойових дій. Це головний результат вчорашнього 

(03.03.) другого раунду російсько-українських переговорів. Сторони домовилися під 

час евакуації тимчасово припинити вогонь на цих ділянках. 

*** 

Blanco, Esther. Jamala, la ganadora de Eurovisión que huyó de Ucrania con sus hijos 

en brazos [Джамала, переможниця Євробачення, втекла з України з дітьми на руках] / 

E. Blanco // ABC. – Madrid, 2022. – 05.03. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/play/television/eurovision/abci-jamala-ganadora-eurovision-huyo-ucrania-

hijos-brazos-202203050819_noticia.html. 

Після вторгнення росії в Україну переможниця Євробачення 2016 р. Джамала 

разом з дітьми втекла з країни, залишивши чоловіка воювати на передовій. Вона 

виїхала до Стамбула, звідки розповіла, що її переможна пісня, «на жаль», набула для 

неї нового значення. Крім того, вона наголосила, що те, що відбувається в Україні, не 

є кризою, не є військовою операцією, це є «військовою ескалацією без правил». 

*** 

https://www.politika.rs/scc/clanak/501056/Nuklearku-Zaporozje-zauzele-ruske-snage-ugasen-pozar-u-centru-za-obuku
https://www.politika.rs/scc/clanak/501056/Nuklearku-Zaporozje-zauzele-ruske-snage-ugasen-pozar-u-centru-za-obuku
https://www.politika.rs/scc/clanak/501139/Zelenski-Evropo-ne-zatvaraj-oci-ne-cuti-podrzi-Ukrajinu
https://www.politika.rs/scc/clanak/501139/Zelenski-Evropo-ne-zatvaraj-oci-ne-cuti-podrzi-Ukrajinu
https://fakti.bg/world/658426-humanitarni-riskove-v-ukraina-i-badeshteto-na-pregovorite-za-mir-komentari-ot-ruski-izdania
https://fakti.bg/world/658426-humanitarni-riskove-v-ukraina-i-badeshteto-na-pregovorite-za-mir-komentari-ot-ruski-izdania
https://www.abc.es/play/television/eurovision/abci-jamala-ganadora-eurovision-huyo-ucrania-hijos-brazos-202203050819_noticia.html
https://www.abc.es/play/television/eurovision/abci-jamala-ganadora-eurovision-huyo-ucrania-hijos-brazos-202203050819_noticia.html
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Anýž, Daniel. Rusko má bohatou historii prohraných válek. Putin Ukrajince podcenil, 

tvrdí diplomat [росія має багату історію програних війн. путін недооцінив українців, 

вважає дипломат] / D. Anýž // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 05.03. – Режим доступу : 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/putin-ukrajince-

podcenil/r~e14a8b5e9ab611eca89f0cc47ab5f122/. 

Представник МЗС Чехії зі Східного партнерства Я. Курфюрст сказав, що 

«американці мали рацію, коли говорили, що росіяни брешуть». Він пропонує згадати 

історію наступальних війн, згідно з якою, росія має довгий список програних 

кампаній» і побажав перемоги Україні. 

*** 

Tariq, Tahir. Moment British journos are shot by Russian troops in Ukraine [Момент 

розстрілу британських журналістів російськими військами в Україні] / Т. Tariq // 

Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 05.03. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/world/moment-british-journos-are-shot-by-russian-

troops-in-ukraine/news-story/a411e49a3b3645225572a2d92a2bbe8a. 

28 лютого біля села Стоянка Київської області російські диверсанти обстріляли 

знімальну групу британського телеканалу Sky News. Тяжкі поранення отримав 

кореспондент Стюарт Рамзі (Stuart Ramsay), оператора Річі Моклера (Richie Mockler) 

від двох прямих пострілів врятував бронежилет. 

*** 

Chang, Charis. Russia is winning the war in Ukraine [росія виграє війну в Україні] / 

С. Chang // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 05.03. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/world/russia-is-winning-the-war-in-ukraine/news-

story/10a5d440434ef6e365fb4c056c50085e. 

Видання пише, що через 8 днів конфлікту в Україні все може йти не зовсім за 

планом для росії, але коли справа доходить до сухопутної війни, вони все ще 

«перемагають». Автор вважає, що сильніший, ніж очікувалося, опір українського 

народу на чолі з Президентом України В. Зеленським, можливо, викликав надію на 

поразку росії та уповільнив сили, що надходять, але «росія все ще рухається вперед». 

Оглядач додає, що це відбувається, «незважаючи на те, що переважна більшість 

міжнародного співтовариства підтримує Україну». 

*** 

O’Neill, Jesse. Fierce resistance of Russian onslaught continues in Ukraine [В Україні 

триває запеклий опір російському наступу] / J. O’Neill // New York Post. – New York, 

2022. – 05.03. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/03/05/russia-ukraine-war-fierce-

resistance-of-russian-onslaught-continues-in-ukraine/. 

росія продовжила повітряні та артилерійські удари по містах і об’єктах по всій 

Україні. Міністерство оборони росії заявило про припинення вогню з 10:00 05.03 за 

московським часом, щоб забезпечити проходження гуманітарних коридорів із 

Маріуполя та міста Волноваха. Радник Президента України О. Арестович повідомив, 

що міста Харків та Охтирка зазнали сильних ударів, але сили опору утримали 

Чернігів і Миколаїв. Українські війська також захищають Одесу від російських 

кораблів, які неодноразово атакували південний порт. 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/putin-ukrajince-podcenil/r~e14a8b5e9ab611eca89f0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/putin-ukrajince-podcenil/r~e14a8b5e9ab611eca89f0cc47ab5f122/
https://www.heraldsun.com.au/news/world/moment-british-journos-are-shot-by-russian-troops-in-ukraine/news-story/a411e49a3b3645225572a2d92a2bbe8a
https://www.heraldsun.com.au/news/world/moment-british-journos-are-shot-by-russian-troops-in-ukraine/news-story/a411e49a3b3645225572a2d92a2bbe8a
https://www.heraldsun.com.au/news/world/russia-is-winning-the-war-in-ukraine/news-story/10a5d440434ef6e365fb4c056c50085e
https://www.heraldsun.com.au/news/world/russia-is-winning-the-war-in-ukraine/news-story/10a5d440434ef6e365fb4c056c50085e
https://nypost.com/2022/03/05/russia-ukraine-war-fierce-resistance-of-russian-onslaught-continues-in-ukraine/
https://nypost.com/2022/03/05/russia-ukraine-war-fierce-resistance-of-russian-onslaught-continues-in-ukraine/
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*** 

Sarkar, Alisha Rahaman. Ukraine-Russia latest news: Mariupol claims Putin’s troops 

not observing ceasefire [Останні новини України та росії: В Маріуполі стверджують, що 

війська путіна не дотримуються режиму припинення вогню] / A. R. Sarkar // The 

Independent. – London, 2022. – 05.03. – Режим доступу : 

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

b2028568.html. 

росія стверджує, що припинить обстріл, щоб пропустити гуманітарні коридори 

з Маріуполя та Волновахи. Однак російські війська не дотримуються узгодженого 

режиму припинення вогню на всій протяжності запланованого маршруту евакуації 

мирного населення України. Голова Донецької військово-цивільної адміністрації, до 

складу якої входить Маріуполь, П. Кириленко повідомив, що гуманітарний коридор 

тягнеться від міста Маріуполь до Запоріжжя. Але російське міністерство оборони 

стверджує, що російські війська продовжать свій «широкий наступ» в Україні. 

*** 

Богданова, Милена. Киев съобщи за множество унищожени военни самолети и 

хеликоптери на Русия [Київ повідомив про низку знищених російських військових 

літаків і гелікоптерів] / М. Богданова // Факти. – Sofia, 2022. – 05.03. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/world/658740-kiev-saobshti-za-mnojestvo-unishtojeni-voenni-samoleti-i-

helikopteri-na-rusia. 

З початку повномасштабної українсько-російської війни ЗСУ знищили 

щонайменше 39 ворожих літаків і 40 гелікоптерів. 04.03 російські окупанти втратили 

три штурмовики Су-25. Два з них були збиті в Чернігівській області та один біля 

Волновахи Донецької області. 

*** 

Jovem voluntária morre baleada enquanto entregava comida em abrigo de cães perto 

de Kiev [Молода волонтерка померла від пострілу під час доставки їжі в собачий 

притулок під Києвом] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 06.03. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/jovem-voluntaria-

morre-baleada-enquanto-entregava-comida-em-abrigo-de-caes-perto-de-kiev? 

Видання повідомляє про загибель Анастасії Яланської, Recruitment Director в 

Neo Cybernetica (також працювала в DataRobot). Дівчина доставляла їжу у притулок 

для собак у Бучі. Російські військові розстріляли її цивільний автомобіль.Чому 

застрелили молоду жінку, поки невідомо. Однак друзі вважають, що російські 

військові вбивають мирних жителів, щоб сіяти страх серед населення. 

*** 

Karmanau, Yuras. Putin says Ukraine’s future in doubt as ceasefires collapse [путін 

каже, що майбутнє України під сумнівом через порушення режиму припинення вогню] 

/ Y. Karmanau // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 06.03. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/Putin-says-Ukraine%20%27s-future-in-doubt-as-

cease-fires-collapse. 

путін попередив, що українська державність під загрозою і порівняв санкції 

Заходу проти росії з «оголошенням війни» тоді, як обіцяне припинення вогню в 

обложеному портовому місті Маріуполь не відбулося на тлі сцен терору з боку росії. 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-ukraine-news-putin-war-b2028568.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-ukraine-news-putin-war-b2028568.html
https://fakti.bg/world/658740-kiev-saobshti-za-mnojestvo-unishtojeni-voenni-samoleti-i-helikopteri-na-rusia
https://fakti.bg/world/658740-kiev-saobshti-za-mnojestvo-unishtojeni-voenni-samoleti-i-helikopteri-na-rusia
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/jovem-voluntaria-morre-baleada-enquanto-entregava-comida-em-abrigo-de-caes-perto-de-kiev
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/jovem-voluntaria-morre-baleada-enquanto-entregava-comida-em-abrigo-de-caes-perto-de-kiev
https://japantoday.com/category/world/Putin-says-Ukraine%20%27s-future-in-doubt-as-cease-fires-collapse
https://japantoday.com/category/world/Putin-says-Ukraine%20%27s-future-in-doubt-as-cease-fires-collapse
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З посиленням риторики кремля і відстрочкою від бойових дій російські війська 

продовжували обстрілювати оточені міста, а кількість українських біженців, зросла 

до 1,4 мільйона.  

*** 

Wallace, Danielle. Former Ukrainian president calls Putin ‘war criminal’ 

[Експрезидент України назвав путіна військовим злочинцем] / D. Wallace // New York 

Post. – New York, 2022. – 06.03. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/03/06/former-

ukrainian-president-poroshenko-calls-putin-war-criminal/. 

Колишній Президент України П. Порошенко заявив, що президент путін є 

«воєнним злочинцем» через «катастрофічну гуманітарну ситуацію», заподіяну 

українському народу. П. Порошенко подякував НАТО за плани надіслати винищувачі 

з Польщі, Словацької Республіки та Німеччини. П. Порошенко сказав, що підтримка є 

життєво важливою, оскільки українські воїни «захищають не лише українську землю, 

а і безпеку Європи». 

*** 

Reilly, Patrick. Zelensky remains defiant, urges Ukrainians to fight back as Putin 

threatens country’s statehood [В. Зеленський залишається непокірним, закликає 

українців дати відсіч, оскільки путін загрожує державності країни] / Р. Reilly // New 

York Post. – New York, 2022. – 06.03. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/03/06/russia-ukraine-war-zelensky-urges-ukrainians-to-fight-back-

as-putin-threatens-statehood/. 

росія продовжує наступ на Україну, йде 11-й день її вторгнення. Президент 

України В. Зеленський закликав українців взяти зброю, щоб дати відсіч російським 

загарбникам. Тисячі людей вийшли на вулиці, щоб протестувати в українських 

містах, окупованих російськими військами, зокрема в Херсоні, місті на півдні 

України. Місто з населенням майже 300 тис. 2 березня першим піддалося атакам 

російських військ. 

*** 

Carrier, Anastasiia. ‘Putin Miscalculated’: Ukrainians Are Literally Lining Up to 

Fight Back [«путін прорахувався»: українці буквально шикуються, щоб дати відсіч] / A. 

Carrier // POLITICO. – Brussels, 2022. – 06.03. – Режим доступу : 

https://www.politico.com/news/magazine/2022/03/05/kyiv-ukraine-resistance-first-person-

00014338. 

З тих пір, як росія почала атаку на Україну 24 лютого, багато українців 

приєдналися до територіальної оборони. Багато людей залишаються вдома, 

дотримуються комендантської години, ходять до укриття, коли очікується напад, і 

допомагають своїм сусідам будь-яким способом. 

*** 

Tamma, Paola. Putin threatens Ukraine’s ‘statehood,’ says no-fly zone would be read 

as act of war [путін погрожує «державності» України, каже, що закрита для польотів 

зона буде розцінена як акт війни] / P. Tamma // POLITICO. – Brussels, 2022. – 06.03. – 

Режим доступу : https://www.politico.eu/article/putin-threatens-ukraines-statehood-says-no-

fly-zone-would-be-read-as-act-of-war/. 

https://nypost.com/2022/03/06/former-ukrainian-president-poroshenko-calls-putin-war-criminal/
https://nypost.com/2022/03/06/former-ukrainian-president-poroshenko-calls-putin-war-criminal/
https://nypost.com/2022/03/06/russia-ukraine-war-zelensky-urges-ukrainians-to-fight-back-as-putin-threatens-statehood/
https://nypost.com/2022/03/06/russia-ukraine-war-zelensky-urges-ukrainians-to-fight-back-as-putin-threatens-statehood/
https://www.politico.com/news/magazine/2022/03/05/kyiv-ukraine-resistance-first-person-00014338
https://www.politico.com/news/magazine/2022/03/05/kyiv-ukraine-resistance-first-person-00014338
https://www.politico.eu/article/putin-threatens-ukraines-statehood-says-no-fly-zone-would-be-read-as-act-of-war/
https://www.politico.eu/article/putin-threatens-ukraines-statehood-says-no-fly-zone-would-be-read-as-act-of-war/
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путін розкритикував український опір і намагався звинуватити уряд у Києві в 

загарбницькій війні, яку він веде проти України. Він також попередив, що 

запровадження закритої для польотів зони над Україною – крок, про який Президент 

України В. Зеленський благав Захід, – буде розглядатися кремлем як участь у війні 

проти росії. Саме цей ризик є причиною того, чому НАТО категорично виступає 

проти запровадження закритої для польотів зони над Україною. 

*** 

Garger, Kenneth. Russia ramps up attacks on Ukrainian cities as war enters 12th day 

[росія посилює атаки на українські міста на 12-й день війни] / К. Garger // New York 

Post. – New York, 2022. – 07.03. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/03/07/russia-

ramps-up-attacks-on-kyiv-kharkiv-as-war-enters-12th-day/. 

росія посилила свої атаки на українські міста, агресор готується до нападу на 

столицю Київ. Харків, друге за величиною місто країни, а також Чернігів і Миколаїв – 

два міста, що оточують Київ – зіткнулися з посиленням вогню з артилерійських 

снарядів, оскільки війна вступила у свій 12-й день і не видно кінця. Видання пише, 

що російські війська «почали накопичувати ресурси для штурму Києва». 

*** 

Kazimierczuk, Agnieszka. Rosyjskie korytarze dla cywilów: Z Kijowa do Białorusi, z 

Charkowa do Rosji [Російські коридори для мирного населення: з Києва до Білорусі, з 

Харкова до росії] / A. Kazimierczuk // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 07.03. – Режим 

доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art35816281-rosyjskie-korytarze-dla-cywilow-

z-kijowa-do-bialorusi-z-charkowa-do-rosji. 

Російська армія припинить вогонь і відкриє гуманітарні коридори з кількох 

українських міст, у тому числі з Києва. Коридори, які також планують відкрити з міст 

Харкова, Маріуполя та Сум, створюються за особистим проханням президента 

Франції Е. Макрона та у зв’язку з нинішньою ситуацією в цих містах. При цьому, 

коридор з Києва веде лише до Білорусі, а мирні жителі Харкова зможуть вибратися з 

міста лише коридором, що веде до росії. У свою чергу, коридори з Маріуполя та Сум 

ведуть як до інших міст України, так і до росії. 

*** 

Gis, Maciej. Nieprawidłowo zaparkowane samochody posłużą do obrony Kijowa 

[Неправильно припарковані автомобілі використовуватимуть для оборони Києва] / M. 

Gis // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 07.03. – Режим доступу : https://moto.rp.pl/tu-i-

teraz/art35816101-nieprawidlowo-zaparkowane-samochody-posluza-do-obrony-kijowa. 

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що неправильно припарковані автомобілі в 

українській столиці будуть конфісковані. За його словами, залишені на 

Привокзальній площі авто, які блокують дорогу та заважають евакуації, будуть 

конфісковані. Їх відправлять на потреби оборони та захисту Києва.  

*** 

Bartkiewicz, Artur. Gen. Skrzypczak: Trzeciego dnia mówiłem, że strategicznie 

Ukraińcy wygrali wojnę [Генерал В. Скшипчак: На третій день я сказав, що українці 

стратегічно виграли війну] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 07.03. – 

https://nypost.com/2022/03/07/russia-ramps-up-attacks-on-kyiv-kharkiv-as-war-enters-12th-day/
https://nypost.com/2022/03/07/russia-ramps-up-attacks-on-kyiv-kharkiv-as-war-enters-12th-day/
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art35816281-rosyjskie-korytarze-dla-cywilow-z-kijowa-do-bialorusi-z-charkowa-do-rosji
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art35816281-rosyjskie-korytarze-dla-cywilow-z-kijowa-do-bialorusi-z-charkowa-do-rosji
https://moto.rp.pl/tu-i-teraz/art35816101-nieprawidlowo-zaparkowane-samochody-posluza-do-obrony-kijowa
https://moto.rp.pl/tu-i-teraz/art35816101-nieprawidlowo-zaparkowane-samochody-posluza-do-obrony-kijowa
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Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art35816501-gen-skrzypczak-trzeciego-

dnia-mowilem-ze-strategicznie-ukraincy-wygrali-wojne. 

Колишній командувач сухопутними військами Польщі генерал В. Скшипчак 

розповів, що після п’ятого дня війни росіяни ввели в бій резерв. За словами генерала, 

перегрупування російських військ дало зрозуміти, що операційних резервів у 

російських вояків немає. Колишній командувач Сухопутними військами стверджує, 

що якщо вони не мобілізують нові війська в росії і не відправлять їх на фронт, у 

росіян виникнуть серйозні проблеми. 

*** 

Kuleba, Nikolai. Every day Ukrainians beg me to save their children. Violence and 

terror are raining down on them [Щодня українці благають мене врятувати їхніх дітей. 

Вони бояться насильства і терору] / N. Kuleba // The Guardian. – London, 2022. – 07.03. – 

Режим доступу : https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/07/ukrainian-

children-violence-terror-military. 

Омбудсмен у справах дітей Офісу Президента України М. Кулеба в статті пише 

про те, що напад на початкові школи та дитячі садочки не має військової мети, а 

«лише дикість». Він наголосив, що Україна працює щоб покласти край насильству та 

експлуатації дітей у будь-якій формі, а також повернути тілесне і душевне здоров’ям 

тих, хто постраждав. 

*** 

Ukraine is Europe’s ‘fastest growing refugee’ crisis since WWII [Україна є 

«найшвидше зростаючою кризою біженців» у Європі з часів Другої світової війни] // 

The News. – Islamabad, 2022. – 07.03. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/939344-ukraine-is-europe-s-fastest-growing-refugee-crisis-

since-wwii. 

Кількість людей, які тікають від російського вторгнення в Україну, перевищила 

1,5 мільйона, що робить кризу біженців у Європі найбільшою з часів Другої світової 

війни. Висловлюється серйозна стурбованість погіршенням гуманітарної ситуації в 

Україні. Напади росіян на медичні заклади чи медичних ипрацівників порушують 

медичний нейтралітет і є порушенням міжнародного гуманітарного права. 

*** 

Предозиране: Главният прокурор посрещна в Дуранкулак бежанци от Украйна 

[Передозування: Генеральна прокуратура зустріла біженців з України в Дуранкулаку] 

// Дневник. – Sofia, 2022. – 07.03. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/03/07/4320765_predozirane_glavniiat_prokuror_posre

shta_v_durankulak/. 

В Болгарію 07.03 прибули 92 члени сімей судових чиновників України. Через 

мобілізацію чоловіків в Україні виїхати з країни можуть лише жінки та діти. Вони 

приїжджають з міст, де ведуться бойові дії, і будуть розміщені в Болгарії на базі 

відпочинку прокуратури. Евакуацію було організовано протягом доби. Жінки та діти, 

які прибули до Болгарії, переважно бессарабські болгари, які самі хотіли 

евакуюватися до Болгарії. 

*** 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art35816501-gen-skrzypczak-trzeciego-dnia-mowilem-ze-strategicznie-ukraincy-wygrali-wojne
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art35816501-gen-skrzypczak-trzeciego-dnia-mowilem-ze-strategicznie-ukraincy-wygrali-wojne
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/07/ukrainian-children-violence-terror-military
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/07/ukrainian-children-violence-terror-military
https://www.thenews.com.pk/print/939344-ukraine-is-europe-s-fastest-growing-refugee-crisis-since-wwii
https://www.thenews.com.pk/print/939344-ukraine-is-europe-s-fastest-growing-refugee-crisis-since-wwii
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/03/07/4320765_predozirane_glavniiat_prokuror_posreshta_v_durankulak/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/03/07/4320765_predozirane_glavniiat_prokuror_posreshta_v_durankulak/
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Зеленски поново тражи борбене авионе и бојкот руске робе [В. Зеленський знову 

шукає винищувачі та закликає до бойкоту російських товарів] // Политика. – Belgrad, 

2022. – 07.03. – Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/501279/Zelenski-ponovo-

trazi-borbene-avione-i-bojkot-ruske-robe. 

У зверненні до народу на дванадцятий дня війни Президент України 

В. Зеленський знову звернувся до міжнародної спільноти з проханням поставити в 

Україну військові літаки та бойкотувати російську нафту, нафтопродукти та інші 

товари. 

*** 

Зеленски тражио помоћ од америчких Јевреја, упоредио Русе са нацистима, 

добиo одликовањe и улицу [В. Зеленський попросив допомоги в американських євреїв, 

порівняв росіян з нацистами, і отримав відзнаку і назву вулиці] // Политика. – Belgrad, 

2022. – 07.03. – Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/501339/Zelenski-trazio-

pomoc-od-americkih-Jevreja-uporedio-Ruse-sa-nacistima-dobio-odlikovanje-i-ulicu. 

Президент України В. Зеленський заявив, що залишиться в Офісі Президента 

на вулиці Банковій у Києві стільки, скільки потрібно для перемоги у війні. 

В. Зеленський звернувся до американських євреїв з проханням підтримати його, 

порівнявши російську армію, що руйнує його країну, з армією нацистської 

Німеччини, що йде на Європу. В. Зеленський 08.03 виступить перед депутатами 

нижньої палати британського парламенту від України. Усі парламентарі хочуть 

почути безпосередньо Президента України, який виступатиме в прямому ефірі з 

України, тому це важлива можливість для парламенту. 

*** 

Стайков, Анатоли. Русия обяви официално исканията си към Украйна [росія 

офіційно оголосила свої вимоги до України] / А. Стайков // Факти. – Sofia, 2022. – 07.03. 

– Режим доступу : https://fakti.bg/world/659355-rusia-obavi-oficialno-iskaniata-si-kam-

ukraina. 

росія закликає Україну припинити військові дії, змінити Конституцію, щоб 

проголосити нейтралітет, визнати Крим територією росії та визнати сепаратистські 

регіони Донецьку та Луганську незалежними територіями. пєсков повідомив, що 

росія готова припинити бойові дії «на даний момент», якщо Київ виконає її умови. 

*** 

Vitkine, Benoît. Armes biologiques, bombe nucléaire… Comment la Russie justifie son 

«opération militaire spéciale» en Ukraine [Біологічна зброя, ядерна бомба… Як росія 

виправдовує свою «спецвійськову операцію» в Україні] / В. Vitkine // Le Monde. – Paris, 

2022. – 08.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/08/armes-biologiques-bombe-nucleaire-

comment-moscou-justifie-son-operation-militaire-speciale-en-ukraine_6116611_3210.html. 

Російські ЗМІ та влада висувають нові аргументи, спрямовані на російське 

населення, згідно з якими Україна серед іншого, експериментувала із 

бактеріологічною зброєю в секретних лабораторіях, фінансованих Вашингтоном. 

*** 

https://www.politika.rs/scc/clanak/501279/Zelenski-ponovo-trazi-borbene-avione-i-bojkot-ruske-robe
https://www.politika.rs/scc/clanak/501279/Zelenski-ponovo-trazi-borbene-avione-i-bojkot-ruske-robe
https://www.politika.rs/scc/clanak/501339/Zelenski-trazio-pomoc-od-americkih-Jevreja-uporedio-Ruse-sa-nacistima-dobio-odlikovanje-i-ulicu
https://www.politika.rs/scc/clanak/501339/Zelenski-trazio-pomoc-od-americkih-Jevreja-uporedio-Ruse-sa-nacistima-dobio-odlikovanje-i-ulicu
https://fakti.bg/world/659355-rusia-obavi-oficialno-iskaniata-si-kam-ukraina
https://fakti.bg/world/659355-rusia-obavi-oficialno-iskaniata-si-kam-ukraina
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/08/armes-biologiques-bombe-nucleaire-comment-moscou-justifie-son-operation-militaire-speciale-en-ukraine_6116611_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/08/armes-biologiques-bombe-nucleaire-comment-moscou-justifie-son-operation-militaire-speciale-en-ukraine_6116611_3210.html
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Garger, Kenneth. Humanitarian conditions worsen in Ukraine as displaced masses 

seek safety [Нібито росія вербує сирійських іноземних бойовиків] / К. Garger // New York 

Post. – New York, 2022. – 08.03. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/03/08/humanitarian-conditions-worsen-in-ukraine-as-displaced-

masses-seek-safety/. 

Тисячі мирних жителів перебувають у пастці в обложених українських містах, 

оскільки росія продовжує бомбардувати житлові райони, заважаючи евакуації. росія 

продовжує кидати постійний потік ракет і снарядів на населені пункти. Солдати та 

волонтери працюють над укріпленням Києва, де залишається Президент України 

В. Зеленський, незважаючи на загрозу з боку російських військ. 

*** 

Ефремова, Ани. Калфин: Ако има решение на конфликта в Украйна, то ще стане 

единствено чрез посредник [Калфін: Якщо і буде вирішення конфлікту в Україні, то 

лише через посередника] / А. Ефремова // Факти. – Sofia, 2022. – 08.03. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/world/659532-kalfin-ako-ima-reshenie-na-konflikta-v-ukraina-to-shte-stane-

edinstveno-chrez-posrednik-. 

Наявність переговорів між росією та Україною поки єдина хороша новина. Про 

це сказав колишній міністр закордонних справ Болгарії І. Калфін. За його словами, 

хороша новина полягає в тому, що переговори підіймаються на рівні міністрів 

закордонних справ. Він додав, що росія хоче від України того, з чим вона не може 

погодитися. росія хоче повної капітуляції української влади та відмови від частини її 

територій, а з цим не можна погодитися. Сторони не можуть домовитися навіть про 

важливі речі такі, як гуманітарні коридори. 

*** 

Minisini, Lucas. Mykhaïlo Fedorov, chef de guerre numérique en Ukraine [Михайло 

Федоров, цифровий воєначальник в Україні] / L. Minisini // Le Monde. – Paris, 2022. – 

09.03. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/03/09/acces-a-

internet-cyberattaques-boycott-de-la-russie-mykhailo-fedorov-chef-de-guerre-numerique-en-

ukraine_6116749_4500055.html. 

Bіцепрем’єр-міністр України, міністр цифрової трансформації України М. 

Федоров хоче використати всю цифрову зброю для тиску на путіна. М. Федоров, як 

колишній підприємець, прагне згуртувати частину Кремнієвої долини для цієї справи: 

Ілон Маск, Netflix, Apple вже готові долучитися. 

*** 

Garger, Kenneth. Russia makes another empty promise for ceasefire as Ukrainians 

flee for their lives [росія дає ще одну пусту обіцянку щодо припинення вогню, щоб 

українці врятували життя] / К. Garger // New York Post. – New York, 2022. – 09.03. – 

Режим доступу : https://nypost.com/2022/03/09/russia-makes-another-empty-promise-for-

ceasefire-as-ukrainians-flee-for-their-lives/. 

росія знову заявила, що буде дотримуватися режиму припинення вогню 09.03, 

щоб забезпечити безпечний прохід українцям, які втікають з Київської області та 

чотирьох великих міст. Обіцяні гуманітарні коридори з Чернігова, Сум, Харкова та 

Маріуполя, оскільки українці залишаються в пастці в цих містах на тлі триваючих 

атак з боку росії. 

https://nypost.com/2022/03/08/humanitarian-conditions-worsen-in-ukraine-as-displaced-masses-seek-safety/
https://nypost.com/2022/03/08/humanitarian-conditions-worsen-in-ukraine-as-displaced-masses-seek-safety/
https://fakti.bg/world/659532-kalfin-ako-ima-reshenie-na-konflikta-v-ukraina-to-shte-stane-edinstveno-chrez-posrednik-
https://fakti.bg/world/659532-kalfin-ako-ima-reshenie-na-konflikta-v-ukraina-to-shte-stane-edinstveno-chrez-posrednik-
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/03/09/acces-a-internet-cyberattaques-boycott-de-la-russie-mykhailo-fedorov-chef-de-guerre-numerique-en-ukraine_6116749_4500055.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/03/09/acces-a-internet-cyberattaques-boycott-de-la-russie-mykhailo-fedorov-chef-de-guerre-numerique-en-ukraine_6116749_4500055.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/03/09/acces-a-internet-cyberattaques-boycott-de-la-russie-mykhailo-fedorov-chef-de-guerre-numerique-en-ukraine_6116749_4500055.html
https://nypost.com/2022/03/09/russia-makes-another-empty-promise-for-ceasefire-as-ukrainians-flee-for-their-lives/
https://nypost.com/2022/03/09/russia-makes-another-empty-promise-for-ceasefire-as-ukrainians-flee-for-their-lives/
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*** 

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den müzakere çağrısı [Президент України 

В. Зеленський закликав до переговорів] // Star. – Istanbul, 2022. – 09.03. – Режим доступу 

: https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiyden-muzakere-cagrisi-

haber-1696245/. 

Президент України В. Зеленський заявив, що війну потрібно закінчити і сісти 

за стіл переговорів. В. Зеленський подякував президенту США Д. Байдену за його 

рішення заборонити імпорт нафти з росії та охарактеризував це як сильний сигнал 

всьому світу. 

*** 

Ponomarenko, Illia. Kyiv’s suburbs now look like the hellscape of Stalingrad – but we 

still have hope [Передмістя Києва тепер схоже на пекельний пейзаж Сталінграда, але у 

нас все ще є надія] / I. Ponomarenko // The Guardian. – London, 2022. – 09.03. – Режим 

доступу : https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/09/kyiv-suburbs-stalingrad-

ukraine-capital-city. 

Як пише І. Пономаренко, кореспондент з питань оборони та безпеки «The Kyiv 

Indelendent», ще два тижні тому на вулицях української столиці кипіло життя – тепер 

це місто-привид, де солідарність допомагає вижити. Більшість населення втекла після 

перших днів вторгнення. Ті, хто вирішив залишитися, прокидаються вночі під звуки 

повітряних сирен. Багато людей проводять ночі на станціях метро під землею, сплять 

в імпровізованих наметах або спальних мішках на підлозі. А на центральному 

залізничному вокзалі величезні натовпи борються за можливість сісти на потяг до 

безпечної Західної України. 

*** 

Middelaar, Luuk. History is brutally back, and Ukraine will test Europe’s appetite for 

the consequences [Історія жорстоко повертається і Україна випробує європейський 

апетит до наслідків] / L. Middelaar // The Guardian. – London, 2022. – 09.03. – Режим 

доступу : https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2022/mar/09/history-brutally-

back-ukraine-europes-appetite-nuclear-superpower. 

Автор пише, що вторгненням в Україну президент росії путін зробив 

немислиме, «перетнувши Рубікон у воєнний час» і у нього немає дороги назад. На 

думку автора, «Україна дає відсіч і здобула вагому перемогу і йдеться вже не про 

хаотичну країну на березі Чорного моря, а про націю, яка представляє себе носієм 

демократичних обіцянок Європи, героєм якого є Президент крїни В. Зеленський». 

*** 

Джамбазов, Денис. Преди дни Русия съобщи за 500 жертви. Какво се случва 

оттогава? [Кілька днів тому росія повідомила про 500 жертв. Що сталося відтоді?] / Д. 

Джамбазов // Факти. – Sofia, 2022. – 09.03. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/660008-

predi-dni-rusia-saobshti-za-500-jertvi-kakvo-se-sluchva-ottogava. 

За даними Геннштабу ЗСУ, за останні кілька днів в Україну прибули близько 

14 500 осіб, щоб приєднатися до ЗСУ ї та діяти у відповідь на вторгнення російської 

армії. Загалом 12 тис. із них українці, які хотіли приєднатися до тероборони країни. 

Крім того, Київ очікує, що багато іноземців зареєструються добровольцями для 

https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiyden-muzakere-cagrisi-haber-1696245/
https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiyden-muzakere-cagrisi-haber-1696245/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/09/kyiv-suburbs-stalingrad-ukraine-capital-city
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/09/kyiv-suburbs-stalingrad-ukraine-capital-city
https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2022/mar/09/history-brutally-back-ukraine-europes-appetite-nuclear-superpower
https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2022/mar/09/history-brutally-back-ukraine-europes-appetite-nuclear-superpower
https://fakti.bg/world/660008-predi-dni-rusia-saobshti-za-500-jertvi-kakvo-se-sluchva-ottogava
https://fakti.bg/world/660008-predi-dni-rusia-saobshti-za-500-jertvi-kakvo-se-sluchva-ottogava
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формування Інтернаціонального легіону. У заяві Генерального штабу України 

йдеться, що з початку війни 24 лютого російські війська втратили понад 12 тис. 

військовослужбовців. 

*** 

Blair, Anthony. ‘World’s deadliest’ sniper arrives in Ukraine to fight the Russians 

[«Найсмертоносніший у світі» снайпер прибув в Україну для боротьби з росіянами] / А. 

Blair // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 10.03. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/world/worlds-deadliest-sniper-arrives-in-ukraine-to-

fight-the-russians/news-story/494d9e3d1dcc40bc7bb705773c429f3f. 

Один із найкращих снайперів світу прибув в Україну як доброволець, 

поклявшись воювати з росіянами. Снайпер «Валі» раніше самостійно їздив до Іраку 

для боротьби з ІДІЛ у 2015 р. 

*** 

Maloletka, Evgeniy. 3 hospitals hit as Russian forces intensify siege of Ukraine cities 

[Три лікарні постраждали через посилення російської облоги українських міст] / Е. 

Maloletka // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 10.03. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/3-hospitals-hit-as-Russian-forces-intensify-siege-of-

Ukraine-cities. 

Внаслідок авіаудару по пологовому будинку в портовому місті Маріуполь було 

поранено жінок, які чекають на пологи, і діти поховані під руїнами, оскільки 

російські війська посилили облогу українських міст. Бомби також впали на дві лікарні 

в іншому місті на захід від Києва. Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що 

з початку російського вторгнення станом на 10.03 зафіксовано 18 нападів на медичні 

установи. 

*** 

Grynszpan, Emmanuel. «Nous recevons en moyenne 30 corps par jour» : à Mykolaïv, 

dans les ténèbres de la guerre en Ukraine [«Ми маємо в середньому 30 тіл на день»: у 

Миколаєві, в темряві війни в Україні] / Е. Grynszpan // Le Monde. – Paris, 2022. – 10.03. – 

Режим доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/11/meme-pendant-la-

guerre-de-bosnie-je-n-ai-jamais-vu-une-telle-sauvagerie-mykolaiv-dans-les-tenebres-de-la-

guerre_6117023_3210.html. 

У портовому місті на півдні країни Миколаєві, яке обстрілює російська 

артилерія та авіація, лікарні поки що тримаються, але загиблих дуже багато. Місто 

дотримується комендантської години і увечері поринає в темряву. 

*** 

Minden második kijevi elhagyta az ukrán fővárost [Кожен другий киянин покинув 

українську столицю] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 10.03. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/minden-masodik-kijevi-elhagyta-az-ukran-fovarost. 

Мер Києва В. Кличко в ефірі телевізійної програми, яка транслювалася на 

українських каналах, повідомив, що близько половини жителів вже покинули 

українську столицю. При цьому міський голова підкреслив, що Київ добре 

захищений. Він додав, що до ТРО Києва вступили представники різних професій, 

зокрема музиканти та актори. Ці підрозділи, куди може увійти кожен, хто бажає 

https://www.heraldsun.com.au/news/world/worlds-deadliest-sniper-arrives-in-ukraine-to-fight-the-russians/news-story/494d9e3d1dcc40bc7bb705773c429f3f
https://www.heraldsun.com.au/news/world/worlds-deadliest-sniper-arrives-in-ukraine-to-fight-the-russians/news-story/494d9e3d1dcc40bc7bb705773c429f3f
https://japantoday.com/category/world/3-hospitals-hit-as-Russian-forces-intensify-siege-of-Ukraine-cities
https://japantoday.com/category/world/3-hospitals-hit-as-Russian-forces-intensify-siege-of-Ukraine-cities
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/11/meme-pendant-la-guerre-de-bosnie-je-n-ai-jamais-vu-une-telle-sauvagerie-mykolaiv-dans-les-tenebres-de-la-guerre_6117023_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/11/meme-pendant-la-guerre-de-bosnie-je-n-ai-jamais-vu-une-telle-sauvagerie-mykolaiv-dans-les-tenebres-de-la-guerre_6117023_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/11/meme-pendant-la-guerre-de-bosnie-je-n-ai-jamais-vu-une-telle-sauvagerie-mykolaiv-dans-les-tenebres-de-la-guerre_6117023_3210.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/minden-masodik-kijevi-elhagyta-az-ukran-fovarost
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захищати країну, почали створюватися в населених пунктах по всій Україні ще до 

початку російських нападів відповідно до закону про громадянський спротив. 

*** 

Garger, Kenneth. Zelensky calls deadly Russian bombing of Ukrainian hospitals a war 

crime [В. Зеленський назвав смертельні російські бомбардування українських лікарень 

військовим злочином] / К. Garger // New York Post. – New York, 2022. – 10.03. – Режим 

доступу : https://nypost.com/2022/03/10/ukraine-president-volodymyr-zelensky-calls-russian-

bombing-of-ukrainian-hospitals-a-war-crime/. 

Президент України В. Зеленський назвав бомбардування росією кількох 

лікарень воєнним злочином і присоромив Захід, знову закликавши про допомогу. 

Щонайменше троє людей загинули, 17 отримали поранення в результаті авіаудару по 

пологовому будинку в місті Маріуполь. Ще два напади були здійснені на медичні 

заклади, зокрема дитячу лікарню в Житомирі, але ніхто не постраждав. В. Зеленський 

висловив обурення цими обстрілами. Незважаючи на триваючу агресію, 

В. Зеленський повідомив, що 09.03 трьома гуманітарними коридорами було 

врятовано близько 35 тис. українців. 

*** 

Russian forces advance on Kyiv: No breakthrough in talks [російські війська 

наступають на Київ: прориву в переговорах немає] // The News. – Islamabad, 2022. – 

11.03. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/940385-russian-forces-advance-

on-kyiv-no-breakthrough-in-talks. 

росія та Україна не змогли домовитись під час перших переговорів на 

найвищому рівні після вторгнення росії. Міністр закордонних справ України Д. 

Кулеба заявив, що «не було прогресу», навіть щодо 24-х годинного припинення 

вогню. лавров сказав, що росія продовжить переговори.  

*** 

Feature: Lviv Diaries -- Ukrainian farmers lend a helping hand to evacuees amid 

conflict [Тема: Львівські щоденники – українські фермери простягають руку допомоги 

евакуйованим в умовах конфлікту] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2022. – 11.03. – Режим 

доступу : http://en.people.cn/n3/2022/0311/c90000-9969873.html. 

Під час військового конфлікту між росією та Україною українські фермери 

допомагали в розміщенні евакуйованих та пропонували гуманітарну допомогу. На 

щастя, конфлікт не вплинув на їхню здатність вирощувати сільськогосподарські 

культури на високородючих чорноземах України, які займають більше половини ріллі 

в країні, яку часто називають житницею Європи. 

*** 

Зеленски: Украјина начинила стратешку прекретницу у рату са Русијом 

[В. Зеленський: Україна зробила стратегічний поворот у війні з росією] // Политика. – 

Belgrad, 2022. – 11.03. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/501733/Zelenski-Ukrajina-nacinila-stratesku-prekretnicu-

u-ratu-sa-Rusijom. 

Президент України В. Зеленський заявив, що Україна зробила стратегічний 

поворот у війні з росією, але попередив, що не можна сказати, скільки ще 

https://nypost.com/2022/03/10/ukraine-president-volodymyr-zelensky-calls-russian-bombing-of-ukrainian-hospitals-a-war-crime/
https://nypost.com/2022/03/10/ukraine-president-volodymyr-zelensky-calls-russian-bombing-of-ukrainian-hospitals-a-war-crime/
https://www.thenews.com.pk/print/940385-russian-forces-advance-on-kyiv-no-breakthrough-in-talks
https://www.thenews.com.pk/print/940385-russian-forces-advance-on-kyiv-no-breakthrough-in-talks
http://en.people.cn/n3/2022/0311/c90000-9969873.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/501733/Zelenski-Ukrajina-nacinila-stratesku-prekretnicu-u-ratu-sa-Rusijom
https://www.politika.rs/scc/clanak/501733/Zelenski-Ukrajina-nacinila-stratesku-prekretnicu-u-ratu-sa-Rusijom
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триватимуть бойові дії. Водночас він закликав міжнародне співтовариство посилити 

тиск санкцій на росію. 

*** 

Russia squeezes Kyiv as ‘unimaginable’ tragedy looms in Ukraine [росія тисне на 

Київ, оскільки в Україні насувається «неймовірна» трагедія] // Herald Sun. – Melbourne, 

2022. – 12.03. – Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/russia-

squeezes-kyiv-as-unimaginable-tragedy-looms-in-ukraine/news-

story/9f08f49184b7279b24fb2f85c9b82c4d. 

російські війська просунулися до Києва та обстріляли цивільні райони в інших 

містах України, попереджаючи про «трагедію», оскільки Сполучені Штати та ЄС 

намагалися затягнути економічну петлю навколо кремля. Близько 100 тис. людей 

змогли покинути північно-східне місто Суми, східне місто Ізюм та райони на 

північний захід від Києва за останні два дні. 

*** 

Miranda, Charles. Russia Ukraine war live updates: Airstrikes close to Europe with 

hits on two cities Ukraine’s west [Війна в прямому ефірі: авіаудари по двох містах на 

заході України] / С. Miranda // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 12.03. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/world/russia-ukraine-war-live-updates-fears-kyiv-will-

be-surrounded-as-russian-forces-close-in/news-story/a7efd9a50b0036cff8e8e1781ad0af85. 

росія оголосила, що військові аеродроми в західноукраїнських містах Луцьк та 

Івано-Франківськ, які знаходяться поблизу польського кордону виведені з ладу. 

Українські офіційні особи стверджують, що розширення агресії росії сталося після 

того, як вона не змогла убезпечити міста, які вже перебувають в облозі, і 

наполягають, що москва не досягла «значного прогресу» за останні 24 год.  

*** 

Karmanau, Yuras. Russian offensive widens in Ukraine as U.S. imposes new trade 

sanctions [Наступ росії в Україні посилюється, оскільки США вводять нові торгові 

санкції] / Y. Karmanau // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 12.03. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/Russian-offensive-widens-as-U.S.-imposes-new-trade-

sanctions. 

росія розширила свій наступ в Україні, завдавши ударів по аеродромах на 

заході та великому промисловому місту на сході тоді, як величезна бронетанкова 

колона, яка більше тижня простояла під Києвом, схоже, розосередилася поблизу 

столиці. Військові аналітики розділилися в думках щодо того, чи сигналізувало 

маневрування російської колони про швидкий початок облоги Києва, чи це була 

просто спроба розосередити частину техніки на більш захищених позиціях. 

*** 

Kijev: civileknek otthont adó mecsetet bombáztak Mariupolban [У Маріуполі 

розбомбили мечеть, де ховались мирні жителі] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 

12.03. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/kijev-civileknek-otthont-

ado-mecsetet-bombaztak-mariupolban. 

80 мирних жителів, у тому числі турків, зазнали бомбардувань російських 

військово-повітряних сил під час блокади Маріуполя, де застрягли тисячі мирних 

https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/russia-squeezes-kyiv-as-unimaginable-tragedy-looms-in-ukraine/news-story/9f08f49184b7279b24fb2f85c9b82c4d
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/russia-squeezes-kyiv-as-unimaginable-tragedy-looms-in-ukraine/news-story/9f08f49184b7279b24fb2f85c9b82c4d
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/russia-squeezes-kyiv-as-unimaginable-tragedy-looms-in-ukraine/news-story/9f08f49184b7279b24fb2f85c9b82c4d
https://www.heraldsun.com.au/news/world/russia-ukraine-war-live-updates-fears-kyiv-will-be-surrounded-as-russian-forces-close-in/news-story/a7efd9a50b0036cff8e8e1781ad0af85
https://www.heraldsun.com.au/news/world/russia-ukraine-war-live-updates-fears-kyiv-will-be-surrounded-as-russian-forces-close-in/news-story/a7efd9a50b0036cff8e8e1781ad0af85
https://japantoday.com/category/world/Russian-offensive-widens-as-U.S.-imposes-new-trade-sanctions
https://japantoday.com/category/world/Russian-offensive-widens-as-U.S.-imposes-new-trade-sanctions
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/kijev-civileknek-otthont-ado-mecsetet-bombaztak-mariupolban
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/kijev-civileknek-otthont-ado-mecsetet-bombaztak-mariupolban
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жителів. У повідомленні не говорилося про постраждалих. Мешканці підвалів 

залишилися без води, газу, світла та комунікацій. 

*** 

Linge, Mary Kay. Russian forces install new Melitopol mayor after abducting Ivan 

Fedorov [Російські війська призначили нового мера Мелітополя після викрадення І. 

Федорова] / М.К. Linge // New York Post. – New York, 2022. – 12.03. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/03/12/russian-forces-install-new-melitopol-mayor-after-abducting-

ivan-fedorov/. 

Російські збройні сили призначили нового мера міста Мелітополь. Мера 

Мелітополя І. Федорова росіяни викрали з поліетиленовим пакетом на голові після 

того, як він «відмовився співпрацювати з ворогом». Понад 2 тис. жителів окупованого 

росією міста влаштували мітинг на підтримку І. Федорова, а Президент України 

В. Зеленський вимагає його негайного звільнення. 

*** 

Southgate, Ed. Russia now trying to attack Kyiv from two sides in bid to surround city 

Ukraine’s armed forces [Зараз росія намагається атакувати Київ з двох сторін, щоб 

оточити місто] / Е. Southgate // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 13.03. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/world/russia-now-trying-to-attack-kyiv-from-two-sides-

in-bid-to-surround-city-ukraines-armed-forces/news-

story/88435576b37c103a082544c2808280ce. 

росія намагається атакувати Київ з двох сторін, намагаючись оточити місто. 

Вважається, що війська путіна наближаються з північно-східного та північно-

західного кордонівв. Вони вже захопили частини північно-західних приміських міст з 

технікою та піхотою, встановивши блокпости. А мирні жителі тікають до Києва від 

запеклих боїв та обстрілів у прилеглих районах таких як Гостомель, Буча та Ірпінь. 

*** 

Maupas, Stéphanie. Crimes de guerre en Ukraine : la traque des preuves est lancée 

[Військові злочини в Україні: розпочато пошук доказів] / S. Maupas // Le Monde. – Paris, 

2022. – 13.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/15/crimes-de-guerre-en-ukraine-la-

traque-des-preuves_6117599_3210.html. 

Генеральна прокурорка України І. Венедіктова повідомила про відкриття 

«розслідування артилерійського обстрілу в житловому районі Харкова». У результаті 

нападу загинули щонайменше двоє людей, нагадавши, що «використання військових 

засобів у місті проти цивільних є прямим порушенням міжнародного гуманітарного 

права». Того ж дня вона оголосила про відкриття розслідування за фактом смерті 

американського журналіста Брента Рено, убитого напередодні в Ірпіні в передмісті 

Києва. 

*** 

A kárpátaljai Ungvár nem tud ellátni több menekültet [Ужгород не може прийняти 

більше біженців] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 13.03. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/a-karpataljai-ungvar-nem-tud-ellatni-tobb-

menekultet. 

https://nypost.com/2022/03/12/russian-forces-install-new-melitopol-mayor-after-abducting-ivan-fedorov/
https://nypost.com/2022/03/12/russian-forces-install-new-melitopol-mayor-after-abducting-ivan-fedorov/
https://www.heraldsun.com.au/news/world/russia-now-trying-to-attack-kyiv-from-two-sides-in-bid-to-surround-city-ukraines-armed-forces/news-story/88435576b37c103a082544c2808280ce
https://www.heraldsun.com.au/news/world/russia-now-trying-to-attack-kyiv-from-two-sides-in-bid-to-surround-city-ukraines-armed-forces/news-story/88435576b37c103a082544c2808280ce
https://www.heraldsun.com.au/news/world/russia-now-trying-to-attack-kyiv-from-two-sides-in-bid-to-surround-city-ukraines-armed-forces/news-story/88435576b37c103a082544c2808280ce
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/15/crimes-de-guerre-en-ukraine-la-traque-des-preuves_6117599_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/15/crimes-de-guerre-en-ukraine-la-traque-des-preuves_6117599_3210.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/a-karpataljai-ungvar-nem-tud-ellatni-tobb-menekultet
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/a-karpataljai-ungvar-nem-tud-ellatni-tobb-menekultet


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

45 

Ужгородський міський голова Б. Андріїв на своїй офіційній сторінці у 

Facebook повідомив, що Закарпаття не в змозі прийняти більше біженців, тому 

звернувся за допомогою до керівників навколишніх регіонів по допомогу. Мер 

Ужгорода зазначив, що місто надає посильну допомогу людям, які були змушені 

покинути свої домівки, але у місті з населенням 115 тис. кількість біженців 

перевищила 30 тис., з яких 5 тис. були повністю забезпечені за рахунок міста. 

*** 

Amerikai újságírót végeztek ki az orosz erők Irpinyben [В Ірпіні російські війська 

стратили американського журналіста] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 13.03. – 

Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/amerikai-ujsagirot-vegeztek-ki-

az-orosz-erok-irpinyben. 

В Ірпіні Київської області від рук російських військових загинув 

американський журналіст Б. Рено, а ще двоє військових кореспондентів отримали 

важкі поранення та були доставлені до лікарні. Один із них – американський 

фотожурналіст Х. Арредондо, якого негайно прооперували. Б. Рено став першим 

іноземним журналістом, який став жертвою війни в Україні. 

*** 

Zelenskiy, İsrail Başbakanı Bennett’le telefonda barış müzakerelerini görüştü 

[В. Зеленський обговорив мирні переговори по телефону з прем’єр-міністром Ізраїлю Н. 

Беннеттом] // Star. – Istanbul, 2022. – 13.03. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/zelenskiy-israil-basbakani-bennettle-telefonda-baris-

muzakerelerini-gorustu-haber-1697342/. 

Президент України В. Зеленський у телефонній розмові з прем’єр-міністром 

Ізраїлю Н. Беннеттом обговорив агресію росії та перспективи мирних переговорів. 

В. Зеленський сказав, що росія має припинити репресії проти мирного населення та 

попросив допомоги у звільненні полоненого мера Мелітополя І. Федорова та 

представників корінного населення. 

*** 

Петров, Ангел. Войната, ден 18: Руските удари достигнаха Лвов, Молдова поиска 

помощ за бежанците [Війна, день 18: російські удари досягли Львова, Молдова просить 

допомоги щодо біженців] / А. Петров // Дневник. – Sofia, 2022. – 13.03. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/13/4323338_voinata_den_18_ruskit

e_udari_dostignaha_lvov_moldova/. 

Газета «Дневник» повідомляє, що російські війська почали бомбордувати 

Західну Україну. Аеропорт Івано-Франківська на заході України зазнав нападу з боку 

російських військ. Місто з населенням понад 200 тис. розташоване за 110 кілометрів 

на південь від Львова, де постраждав військовий об’єкт. Президент України 

В. Зеленський попередив російські війська, що їх чекає бій на смерть, якщо вони 

спробують захопити столицю Київ. Останніми днями очікується посилення 

російського нападу на Київ, а нові сили збираються з різних напрямів. 

*** 

Саветник Зеленског: Москва и Кијев иду ка компромису [Радник 

В. Зеленського: москва і Київ йдуть на компроміс] // Политика. – Belgrad, 2022. – 13.03. 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/amerikai-ujsagirot-vegeztek-ki-az-orosz-erok-irpinyben
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/amerikai-ujsagirot-vegeztek-ki-az-orosz-erok-irpinyben
https://www.star.com.tr/dunya/zelenskiy-israil-basbakani-bennettle-telefonda-baris-muzakerelerini-gorustu-haber-1697342/
https://www.star.com.tr/dunya/zelenskiy-israil-basbakani-bennettle-telefonda-baris-muzakerelerini-gorustu-haber-1697342/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/13/4323338_voinata_den_18_ruskite_udari_dostignaha_lvov_moldova/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/13/4323338_voinata_den_18_ruskite_udari_dostignaha_lvov_moldova/
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– Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/501847/Savetnik-Zelenskog-Moskva-i-

Kijev-idu-ka-kompromisu. 

За словами радника глави Офісу Президента України М. Подоляка, росія і 

Україна наближаються до компромісу в переговорах, сторони діалогу приступили до 

підготовки проєктів угод, деталі яких поки не розголошуються. М. Подоляк 

повідомив, що як тільки будуть розроблені правові формати, буде призначена зустріч, 

тобто четвертий раунд переговорів. 

*** 

«Mieliśmy rację». Zełenski ostrzega NATO [«Ми мали рацію». В. Зеленський 

застерігає НАТО] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 14.03. – Режим доступу : 

https://dorzeczy.pl/opinie/275404/zelenski-ostrzega-nato-to-kwestia-czasu.html. 

Президент України В. Зеленський попередив НАТО, що це лише питання часу, 

коли «росія атакує вашу територію». В. Зеленський наголосив, що росія не вагаючись 

розстрілювала мирних жителів, а також «вона свідомо вирішили денацифікувати та 

демілітаризувати церкву, коли був здійснений напад на цю територію, там були і 

біженці». 

*** 

Karmanau, Yuras. Russian airstrike escalates offensive in western Ukraine near 

Poland border [Російські авіаудари загострюють ситуацію в Західній Україні біля 

кордону з Польщею] / Y. Karmanau // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 14.03. – Режим 

доступу : https://japantoday.com/category/world/Russian-airstrike-escalates-offensive-in-

western-Ukraine-near-Poland-border. 

Російські ракети вдарили по військовій базі на заході України, Міжнародному 

центру миротворчості та безпеки. Ракетний удар ознаменував ескалацію наступу росії 

і перемістив бої близько до польського кордону. Ракетний удар поблизу країни-члена 

НАТО підняв питання, що Альянс може бути втягнутий у війну. 

*** 

Iordachescu, Ionut. Russia, Ukraine to hold talks; Moscow reportedly asks China for 

military and economic aid [росія та Україна проведуть переговори; Як повідомляється, 

москва просить Китай про військову та економічну допомогу] / I. Iordachescu // Japan 

Today. – Tokyo, 2022. – 14.03. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/russia-and-ukraine-to-hold-talks-as-troops-edge-

closer-to-kyiv. 

росія та Україна були налаштовані на третій раунд переговорів, оскільки 

окупанти продовжують руйнівні напади на Україну. Обговорення відбуваються в той 

час, коли російські війська наближаються до Києва і продовжують невпинні 

бомбардування обложеного південного портового міста Маріуполя, де, за словами 

місцевих чиновників, в результаті обстрілів було вбито майже 2200 людей. 

*** 

Metro istasyonlarına sığınan Kievliler 24 Şubat’tan bu yana evlerine dönemiyor 

[Кияни, які сховалися на станціях метро, не можуть повернутися до своїх домівок з 24 

лютого] // Star. – Istanbul, 2022. – 14.03. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/501847/Savetnik-Zelenskog-Moskva-i-Kijev-idu-ka-kompromisu
https://www.politika.rs/scc/clanak/501847/Savetnik-Zelenskog-Moskva-i-Kijev-idu-ka-kompromisu
https://dorzeczy.pl/opinie/275404/zelenski-ostrzega-nato-to-kwestia-czasu.html
https://japantoday.com/category/world/Russian-airstrike-escalates-offensive-in-western-Ukraine-near-Poland-border
https://japantoday.com/category/world/Russian-airstrike-escalates-offensive-in-western-Ukraine-near-Poland-border
https://japantoday.com/category/world/russia-and-ukraine-to-hold-talks-as-troops-edge-closer-to-kyiv
https://japantoday.com/category/world/russia-and-ukraine-to-hold-talks-as-troops-edge-closer-to-kyiv
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https://www.star.com.tr/dunya/son-dakika-kiev-bombardiman-altinda-muzakerelerin-4uncu-

turu-basladi-haber-1697550/. 

У Києві частина сімей, які сховалися на станціях метро, побоюючись 

повітряного нападу росії, не можуть повернутися до своїх домівок з початку війни. 

Починаючи з 24 лютого, Київ був об’єктом періодичних ударів російської авіації. 

Через ці атаки тисячі киян стікалися до станцій метро, які вони вважали 

безпечнішими. Ті, хто не може піти додому, боячись російських авіаударів, кажуть, 

що носять шари одягу, щоб захиститися від холоду. Матері, які перебувають на 

вокзалі, докладають великих зусиль, щоб їхні діти не відчули війни. 

*** 

Harding, Luke. Talks between Russia and Ukraine to resume after deadly attack on 

military base [Переговори між росією та Україною відновляться після смертельної 

атаки на військову базу] / L. Harding // The Guardian. – London, 2022. – 14.03. – Режим 

доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/mar/14/talks-russia-ukraine-resume-

after-deadly-attack-on-military-base. 

Дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні, 

активізувалися, і українські та російські переговорники мають намір відновити 

переговори після того, як росія бомбардувала військову базу поблизу польського 

кордону. Залп російських ракет влучив в Яворівський Міжнародний центр 

миротворчості та безпеки, що знаходиться всього в 25 км від польського кордону, де 

раніше перебували військові інструктори НАТО. В результаті загинули 35 людей і 

134 отримали поранення. 

*** 

External power supply restored at Chernobyl plant, Ukraine tells IAEA [На 

Чорнобильській АЕС відновлено зовнішнє електропостачання, повідомляє МАГАТЕ] // 

Жэньминь жибао. – Пекин, 2022. – 14.03. – Режим доступу : 

http://en.people.cn/n3/2022/0314/c90000-9970601.html. 

Регулюючі органи України повідомили МАГАТЕ, що група українських 

фахівців відремонтували одну з двох пошкоджених ліній електропередач у 

Чорнобилі, що дозволило забезпечити подачу на АЕС всієї необхідної зовнішньої 

електроенергії. 

*** 

Стайков, Анатоли. Зеленски обеща да продължи да преговаря с Русия: Искам 

среща с Путин! [В. Зеленський пообіцяв продовжити переговори з росією: Я хочу 

зустрічі з путіним!] / А. Стайков // Факти. – Sofia, 2022. – 14.03. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/world/661340-zelenski-obeshta-da-prodalji-da-pregovara-s-rusia-iskam-

sreshta-s-putin. 

Президент України В. Зеленський заявив, що продовжить переговори з росією. 

Глава держави додав, що хоче особисто зустрітися з путіним. Звертаючись до народу, 

В. Зеленський сказав, що його делегація має чітку мету – забезпечити зустріч між ним 

і путіним. Президент повідомив, що переговори між Україною та росією 

відбуваються щодня у режимі відеозв’язку. Основними темами обговорення стали 

припинення вогню та забезпечення гуманітарних коридорів. В. Зеленський додав, що 

гуманітарні коридори за шість днів врятували життя понад 130 тис. людей. 

https://www.star.com.tr/dunya/son-dakika-kiev-bombardiman-altinda-muzakerelerin-4uncu-turu-basladi-haber-1697550/
https://www.star.com.tr/dunya/son-dakika-kiev-bombardiman-altinda-muzakerelerin-4uncu-turu-basladi-haber-1697550/
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/14/talks-russia-ukraine-resume-after-deadly-attack-on-military-base
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/14/talks-russia-ukraine-resume-after-deadly-attack-on-military-base
http://en.people.cn/n3/2022/0314/c90000-9970601.html
https://fakti.bg/world/661340-zelenski-obeshta-da-prodalji-da-pregovara-s-rusia-iskam-sreshta-s-putin
https://fakti.bg/world/661340-zelenski-obeshta-da-prodalji-da-pregovara-s-rusia-iskam-sreshta-s-putin
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*** 

Dragoun, Radek. Na Ukrajině nežijí jen volyňští Češi, krajany máme i na Krymu, říká 

Dymeš z vnitra [В Україні живуть не лише волинські чехи, у нас є співвітчизники в 

Криму, каже Димеш] / R. Dragoun // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 15.03. – Режим доступу 

: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/volynsti-cesi-krajane-ukrajina-

presidlovani/r~7e31239ea39311ec87d40cc47ab5f122/. 

П. Димеш, який відповідає за переселення у Міністерстві внутрішніх справ 

Чехії зазначає, що чехи Волині повернулися на історичну батьківщину вперше після 

Другої світової війни, вдруге після аварії на Чорнобильській АЕС, десятки з них 

прибули до Чехії з України після російського вторгнення. П. Димеш вважає, що 

багато чехів захочуть повернутися в Україну. 

*** 

Rosa, Andrea. Putin warns he’ll rid Russia of anyone who questions invasion of 

Ukraine [путін попередив, що позбавить росію від будь-кого, хто сумнівається у 

правильності вторгнення в Україну] / А. Rosa // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 15.03. – 

Режим доступу : https://japantoday.com/category/world/russian-attacks-batter-ukraine-as-

putin-warns-of-'traitors. 

путін виступив по телебаченню, щоб засудити росіян, які його не підтримують, 

незважаючи на те, що обидві сторони висловили оптимізм щодо зусиль про 

переговори про припинення бойових дій. Ця промова була попередженням про те, що 

його авторитарне правління, яке посилилося після початку вторгнення 24 лютого, 

закривши російські новинні агенції та заарештувавши протестувальників, може стати 

ще репресивнішим. На знак цього російські правоохоронні органи оголосили про 

перші відомі кримінальні справи за новим законом, який передбачає 15-и річне 

ув’язнення за розміщення того, що вважається «неправдивою інформацією» про 

«спецоперацію» в Україні. Серед обвинувачених була В. Білоцерковська, авторка 

російськомовної кулінарної книги та блогер, яка проживає за кордоном. 

*** 

Karmanau, Yuras. Russia keeps up attacks in Ukraine as two sides hold talks [росія 

продовжує атакувати Україну, поки дві сторони ведуть переговори] / Y. Karmanau // 

Japan Today. – Tokyo, 2022. – 15.03. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/Russia-keeps-up-attacks-in-Ukraine-as-two-sides-

hold-talks. 

росія та Україна залишили відкритим тендітний дипломатичний шлях завдяки 

новому раунду переговорів, навіть коли війська росії обстріляли Київ та інші міста по 

всій країні під час бомбардування, яке, за словами представників Червоного Хреста, 

створило «ніщо інше, як кошмар» для мирного населення. 

*** 

Mignot, Elisa. Le journal de deux sœurs séparées par la guerre en Ukraine : «Nous 

sommes plus forts que nous pouvions l’imaginer « [Щоденник двох сестер, яких розлучила 

війна в Україні: «Ми сильніші, ніж ми могли собі уявити»] / Е. Mignot // Le Monde. – 

Paris, 2022. – 15.03. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/m-le-

mag/article/2022/03/15/nous-sommes-plus-forts-que-nous-pouvions-l-imaginer-le-journal-de-

deux-s-urs-separees-par-la-guerre-en-ukraine_6117647_4500055.html. 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/volynsti-cesi-krajane-ukrajina-presidlovani/r~7e31239ea39311ec87d40cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/volynsti-cesi-krajane-ukrajina-presidlovani/r~7e31239ea39311ec87d40cc47ab5f122/
https://japantoday.com/category/world/russian-attacks-batter-ukraine-as-putin-warns-of-'traitors
https://japantoday.com/category/world/russian-attacks-batter-ukraine-as-putin-warns-of-'traitors
https://japantoday.com/category/world/Russia-keeps-up-attacks-in-Ukraine-as-two-sides-hold-talks
https://japantoday.com/category/world/Russia-keeps-up-attacks-in-Ukraine-as-two-sides-hold-talks
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/03/15/nous-sommes-plus-forts-que-nous-pouvions-l-imaginer-le-journal-de-deux-s-urs-separees-par-la-guerre-en-ukraine_6117647_4500055.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/03/15/nous-sommes-plus-forts-que-nous-pouvions-l-imaginer-le-journal-de-deux-s-urs-separees-par-la-guerre-en-ukraine_6117647_4500055.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/03/15/nous-sommes-plus-forts-que-nous-pouvions-l-imaginer-le-journal-de-deux-s-urs-separees-par-la-guerre-en-ukraine_6117647_4500055.html
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Ольга і Саша – дві сестри-українки. Першій 34 роки, вона торгує вином у 

Парижі, де живе сім років. Друга, 32 роки, живе в Києві, де на початку війни 

переїхала разом із матір’ю, чоловіком Віктором і собакою в будинок із підземним 

паркінгом, в який наразі ходять за кожним сигналом тривоги. Дві сестри домовилися 

від початку війни вести щоденники. У Києві Саша готує для бійців і сортує тонни 

продуктів з-за кордону; у Франції Ольга страждає від того, що не може переконати 

матір і сестру залишити місто. 

*** 

Garger, Kenneth. Russia continues to pound Ukraine as both sides plan more talks 

[росія продовжує бомбордувати Україну, коли обидві сторони планують провести 

додаткові переговори] / К. Garger // New York Post. – New York, 2022. – 15.03. – Режим 

доступу : https://nypost.com/2022/03/15/russia-lights-ukraine-on-fire-as-negotiations-talks-

continue/. 

Російські війська продовжують бомбардування українських міст напередодні 

чергового запланованого раунду дипломатичних переговорів між двома сторонами. 

Радник голови Офісу Президента України А. Єрмака М. Подоляк написав, що 

учасники переговорів планують зустрітися знову 15.03 і обговорюватимуть «мир, 

припинення вогню, негайне виведення військ і гарантії безпеки». 

*** 

Son dakika... Rusya, Herson’u ele geçirdi! Ukrayna, savaşın biteceği tarihi açıkladı 

[Остання хвилина... росія захопила Херсон! Україна оголошує про закінчення війни] // 

Star. – Istanbul, 2022. – 15.03. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/guncel/istanbulda-

kar-alarmi-1987-marti-gibi-olur-mu-haber-1696002/. 

Російське вторгнення в Україну вступило у свій 20-й день. росія опівночі 

завдала ракетних ударів по деяких містах і регіонах України, у тому числі по 

Харкову. Радник мера Маріуполя П. Андрющенко заявив, що кількість загиблих 

мирних жителів міста в результаті російських атак може наблизитися до 20 тис. росія 

оголосила, що повністю взяла під контроль Херсонську область. Радник голови Офісу 

Президента України А. Єрмака з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки 

та оборони О. Арестович прогнозує, що війна може закінчитися в травні. 

*** 

Moscow-Kyiv talks to continue despite deadly strikes; Strike on Ukraine TV tower 

kills nine; 23 dead in Donetsk attack [Переговори москва-Київ триватимуть, незважаючи 

на смертельні удари; Удар по телевежі «Україна» загинуло дев’ять осіб; Внаслідок 

теракту в Донецьку загинули 23 людини] // The News. – Islamabad, 2022. – 15.03. – Режим 

доступу : https://www.thenews.com.pk/print/941593-moscow-kyiv-talks-to-continue-despite-

deadly-strikes-strike-on-ukraine-tv-tower-kills-nine-23-dead-in-donetsk-attack. 

росія та Україна провели нові переговори, намагаючись припинити руйнівну 

війну. На 19-й день вторгнення четвертий раунд переговорів не зробив жодного 

прориву, окрім запланованого продовження15.03, оскільки підтримувані росією 

сепаратисти заявили, що частки збитої української ракети «Точка-У» впали в центрі 

Донецька, в результаті чого загинули 23 людини. росія назвала це «воєнним 

злочином», а повстанці опублікували фотографії закривавлених трупів, розкиданих на 

вулиці, хоча українська армія заперечує, що випустила ракету по Донецьку. 

https://nypost.com/2022/03/15/russia-lights-ukraine-on-fire-as-negotiations-talks-continue/
https://nypost.com/2022/03/15/russia-lights-ukraine-on-fire-as-negotiations-talks-continue/
https://www.star.com.tr/guncel/istanbulda-kar-alarmi-1987-marti-gibi-olur-mu-haber-1696002/
https://www.star.com.tr/guncel/istanbulda-kar-alarmi-1987-marti-gibi-olur-mu-haber-1696002/
https://www.thenews.com.pk/print/941593-moscow-kyiv-talks-to-continue-despite-deadly-strikes-strike-on-ukraine-tv-tower-kills-nine-23-dead-in-donetsk-attack
https://www.thenews.com.pk/print/941593-moscow-kyiv-talks-to-continue-despite-deadly-strikes-strike-on-ukraine-tv-tower-kills-nine-23-dead-in-donetsk-attack
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Переговори між Києвом і москвою ще не привели до припинення вогню і російські 

сили не показали жодних ознак послаблення свого наступу. 

*** 

Чернобиљ поново има струју [У Чорнобилі знову є електрика] // Политика. – 

Belgrad, 2022. – 15.03. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/502006/Cernobilj-ponovo-ima-struju. 

Українська влада повідомила МАГАТЕ, що електропостачання Чорнобилльськї 

АЕС відновлено. Державний оператор електромережі «Укренерго» повідомив, що 

Чорнобильська АЕС використовує електроенергію від дизель-генератора після того, 

як її зовнішні джерела живлення знову були пошкоджені під час обстрілів. 

*** 

Rosa, Andrea. Ukraine sees room for compromise, as 20,000 escape Mariupol 

[Україна бачить простір для компромісу, оскільки з Маріуполя втекли 20 тисяч людей] 

/ А. Rosa // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 16.03. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/20-000-evacuate-besieged-port-in-Ukraine-as-Kyiv-is-

hit. 

Україна заявила, що бачить можливий компроміс у переговорах з росією, 

незважаючи на посилення москвою бомбардування Києва та нові напади на портове 

місто Маріуполь. Швидкий розвиток подій на дипломатичному фронті та на місцях 

відбувся, коли вторгнення росії наблизилося до тритижневої позначки, а кількість 

українців, які покинули країну під час найтяжчих боїв у Європі з часів Другої світової 

війни, перевищила 3 мільйони. 

*** 

Blann, Susie. Foreign fighters in Ukraine await weapons in chaos of war [Іноземні 

бойовики в Україні чекають зброї в хаосі війни] / S. Blann // Japan Today. – Tokyo, 2022. 

– 16.03. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/world/foreign-fighters-in-

ukraine-await-weapons-in-chaos-of-war. 

Іноземці, деякі з яких ще ніколи не користувалися вогнепальною зброєю, 

прибули в Україну з інших європейських країн, США та інших країн. Вони 

сподіваються отримати екіпіровку, інструктаж і приготувати до бою. Але іноді 

виявляється, що немає зброї, захисного спорядження чи належної підготовки в 

багатомовних силах, які не мають організованості та породжують відчуття хаосу. 

*** 

Latest Russia-Ukraine news: Suspected strike on Russian-held airport [Останні 

новини росії та України: підозра щодо удару по аеропорту, який утримується росією] // 

New York Post. – New York, 2022. – 16.03. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/03/16/russia-ukraine-news-live-updates-and-coverage-2/. 

В Офісі Президента України повідомили, що 15.03 в аеропорту Херсона 

тривали бої, упродовж дня в районі пролунали «потужні вибухи». Херсон 

розташовано приблизно за 275 миль на південний схід від столиці України Києва. 

Супутникові знімки Запорізької АЕС в Енергодарі, не показали жодних пошкоджень 

шести реакторів об’єкта після того, як російські сили розпочали перестрілку, щоб 

захопити об’єкт. 

https://www.politika.rs/scc/clanak/502006/Cernobilj-ponovo-ima-struju
https://japantoday.com/category/world/20-000-evacuate-besieged-port-in-Ukraine-as-Kyiv-is-hit
https://japantoday.com/category/world/20-000-evacuate-besieged-port-in-Ukraine-as-Kyiv-is-hit
https://japantoday.com/category/world/foreign-fighters-in-ukraine-await-weapons-in-chaos-of-war
https://japantoday.com/category/world/foreign-fighters-in-ukraine-await-weapons-in-chaos-of-war
https://nypost.com/2022/03/16/russia-ukraine-news-live-updates-and-coverage-2/
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*** 

Koshiw, Isobel. Zelenskiy says Russia’s position in negotiations is becoming ‘more 

realistic’ as fears deepen for Mariupol [В. Зеленський заявив, що позиція росії в 

переговорах стає «реалістичнішою», оскільки побоювання щодо Маріуполя 

поглиблюються] / I. Koshiw // The Guardian. – London, 2022. – 16.03. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/16/zelenskiy-says-russias-position-in-

negotiations-is-becoming-more-realistic-as-fears-deepen-for-mariupol. 

Президент України В. Зеленський заявив, що бачить можливий простір для 

компромісу в переговорах з росією. Прем’єр-міністр України Д. Шмигаль заявив, що 

потрібно більше часу, щоб переговори принесли результати, оскільки йде підговка до 

виступу Президента України в Конгресі США. 

*** 

Gregory, Andy. Zaporizhzhia: Russia detonated explosives at damaged Ukrainian 

nuclear plant, IAEA told [Запоріжжя: росія підірвала вибухівку на пошкодженій 

українській АЕС, повідомили в МАГАТЕ] / А, Gregory // The Independent. – London, 

2022. – 16.03. – Режим доступу : https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-

nuclear-plant-explosives-ukraine-b2036542.html. 

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія 

«Енергоатом» заявив, що російські війська «підірвали частину боєприпасів на 

майданчику Запорізької АЕС поблизу руїн навчального центру та енергоблоку №1». 

МАГАТЕ з посиланням на українські регулятори заявили, що співробітники АЕС 

«підтвердили повідомлення про те, що російські військові підірвали боєприпаси, які 

не розірвалися, що залишилися на місці після подій 4 березня». 

*** 

Patel, Raisa. Five key moments during Volodymyr Zelenskyy’s address to Parliament 

[П’ять ключових моментів під час звернення Володимира Зеленського до парламенту] / 

R. Patel // Toronto Star. – Toronto, 2022. – 16.03. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/politics/federal/2022/03/15/five-key-moments-during-volodymyr-

zelenskyys-address-to-parliament.html. 

Президент України В. Зеленський виступив віртуально із переконливим 

зверненням до Палати громад, що стало першим зверненням світового лідера до 

канадських парламентарів майже за чотири роки. В. Зеленський закликав Канаду 

зайняти жорсткішу позицію проти вторгнення росії. Його промова викликала тривалі 

оплески в переповненій нижній палаті. 

*** 

Iordachescu, Ionut. Russia, Ukraine to hold talks; Moscow reportedly asks China for 

military and economic aid [росія, Україна проведуть переговори; Повідомляється, що 

москва просить Китай про військову та економічну допомогу] / I. Iordachescu // Japan 

Today. – Tokyo, 2022. – 17.03. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/russia-and-ukraine-to-hold-talks-as-troops-edge-

closer-to-kyiv. 

росія та Україна мали провести третій раунд переговорів, оскільки російські 

війська продовжують свої руйнівні атаки. Обговорення розпочинаються у міру того, 

як російські війська наближаються до Києва і продовжують безжально обстрілювати 

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/16/zelenskiy-says-russias-position-in-negotiations-is-becoming-more-realistic-as-fears-deepen-for-mariupol
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/16/zelenskiy-says-russias-position-in-negotiations-is-becoming-more-realistic-as-fears-deepen-for-mariupol
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-nuclear-plant-explosives-ukraine-b2036542.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-nuclear-plant-explosives-ukraine-b2036542.html
https://www.thestar.com/politics/federal/2022/03/15/five-key-moments-during-volodymyr-zelenskyys-address-to-parliament.html
https://www.thestar.com/politics/federal/2022/03/15/five-key-moments-during-volodymyr-zelenskyys-address-to-parliament.html
https://japantoday.com/category/world/russia-and-ukraine-to-hold-talks-as-troops-edge-closer-to-kyiv
https://japantoday.com/category/world/russia-and-ukraine-to-hold-talks-as-troops-edge-closer-to-kyiv
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обложене південне портове місто Маріуполь, де, за словами місцевої влади, під час 

натиску загинуло близько 2200 людей. 

*** 

Brown, Lee. ‘A miracle’: Survivors emerge from razed Ukrainian theater [«Чудо»: 

Уцілілі люди виходять із зруйнованого українського театру] / L. Brown // New York Post. 

– New York, 2022. – 17.03. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/03/17/survivors-

emerge-from-ukraine-theater-after-it-was-bombed/. 

Після бомбування драмтеатру в Маріуполі, уцілілі почали виходити з 

бомбосховища, де перебували понад 1000 українців, включаючи дітей, але спроби 

порятунку були значною мірою зірвані триваючими російськими авіаударами. 

Місцева влада Маріуполя – найбільш постраждалого міста під час війни росії проти 

України, заявила, що понад 1000 людей, переважно жінок і дітей, знайшли притулок у 

театрі, який був бомбардований. Супутникові знімки показали, що на тротуарі перед і 

позаду театру великими літерами російською мовою було написано «ДІТИ» – а 

місцеве телебачення повідомляло про роль театру, як масового притулку, менше ніж 

за годину до нападу. 

*** 

Freeman, Suzanne B.. What the use of Russian conscripts tells us about the war in 

Ukraine [Що говорить про війну в Україні використання російських призовників] / S. 

B. Freeman // POLITICO. – Brussels, 2022. – 17.03. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/what-the-use-of-russia-conscripts-tells-us-about-the-war-in-

ukraine/. 

Кандидат політичних наук Массачусетського технологічного інституту в галузі 

досліджень безпеки та порівняльної політики С. Фріман та доктор філософії, 

співробітник Центру стратегічних і бюджетних оцінок К. Кьеллстрьом Елгін 

вважають, що надсилання росією в бій непрофесійних солдатів – ознака відчаю. 

Аналітики вважають, що війна йде не так добре, як планувалося, і використання 

призовників може створити більше проблем для російської системи безпеки. 

*** 

Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerdeki önceliklerini açıkladı [В. Зеленський оголосив 

про пріоритети в переговорах з росією] // Star. – Istanbul, 2022. – 17.03. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/son-dakika-kievde-rus-roketi-16-katli-binayi-vurdu-haber-

1698356/. 

Президент України В. Зеленський заявив, що його пріоритетами в переговорах 

з росією щодо війни в Україні є припинення конфлікту, гарантії безпеки, відновлення 

суверенітету та територіальної цілісності. Звертаючись до російських солдатів, 

В. Зеленський запропонував їм скласти зброю, а не гинути на полі бою в Україні. 

В. Зеленський також сказав, що потрібні нові пакети санкцій проти росії, офіційне 

визнання світом того, що росія стала терористичною державою, і наголосив на 

необхідності більшої підтримки Україні. 

*** 

Tondo, Lorenzo. Ukraine’s Zelenskiy compares Mariupol to Leningrad siege as Russia 

launches fresh strikes on Kyiv [В. Зеленський порівнює Маріуполь з блокадою 

https://nypost.com/2022/03/17/survivors-emerge-from-ukraine-theater-after-it-was-bombed/
https://nypost.com/2022/03/17/survivors-emerge-from-ukraine-theater-after-it-was-bombed/
https://www.politico.eu/article/what-the-use-of-russia-conscripts-tells-us-about-the-war-in-ukraine/
https://www.politico.eu/article/what-the-use-of-russia-conscripts-tells-us-about-the-war-in-ukraine/
https://www.star.com.tr/dunya/son-dakika-kievde-rus-roketi-16-katli-binayi-vurdu-haber-1698356/
https://www.star.com.tr/dunya/son-dakika-kievde-rus-roketi-16-katli-binayi-vurdu-haber-1698356/
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Ленінграда, росія завдає нових ударів по Києву] / L. Tondo // The Guardian. – London, 

2022. – 17.03. – Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/ukraines-

zelenskiy-compares-mariupol-to-leningrad-siege-as-russia-launches-fresh-strikes-on-kyiv. 

Президент України В. Зеленський, звертаючись до росіян, порівняв жорстоку 

блокаду росією південного міста Маріуполь з блокадою Ленінграда під час Другої 

світової війни. Д. Байден назвав путіна «воєнним злочинцем». росія у відповідь знову 

обстріляла житловий будинок в Києві. 

*** 

Chernobyl workers held ‘hostage’ [Чорнобильців взяли в заручники] // The News. – 

Islamabad, 2022. – 17.03. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/942113-

chernobyl-workers-held-hostage. 

Сотня фахівців працюють під озброєною охороною росіян для підтримки 

ЧАЕС. Незрозуміло, чому російські солдати захопили Чорнобильську АЕС, де 

зруйнований реактор знаходиться під пильним наглядом у бетонному та свинцевому 

саркофазі, а три інші реактори виводяться з експлуатацію. росія фактично побудувала 

«військову базу» в Чорнобилі разом із ракетними батареями. 

*** 

Podžić: Situacija između zapadnog Balkana i Ukrajine nije ista, NATO ima obavezu 

da čuva mir u BiH [Поджич: Ситуація між Західними Балканами та Україною не така, 

НАТО зобов’язане підтримувати мир в БіГ] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 17.03. – 

Режим доступу : https://avaz.ba/vijesti/bih/726610/podzic-situacija-izmedu-zapadnog-

balkana-i-ukrajine-nije-ista-nato-ima-obavezu-da-cuva-mir-u-bih. 

Міністр оборони Боснії і Герцеговини (БіГ) С. Поджич зазначив, що ЄС не 

побудувавши єдиної зовнішньої та оборонної політики, поводиться досить 

розраховано, як і раніше. За його словами, реакція ЄС – оголошення, повідомлення та 

санкції не можуть відповісти на таку жорстоку агресію, як це зробила російська 

федерація щодо України. Міністр оборони БіГ підкреслив, що «нажаль український 

народ заплатить високу ціну, а росія може витримати тривалу війну незалежно від 

санкцій». С. Поджич вважає, що Президент України В. Зеленський «буде змушений 

підписати мир на тих умовах, які поставив путін». 

*** 

Ukraine hält laut Selenskij weiter Schlüsselgebiete [За словами В. Зеленського, 

Україна все ще контролює ключові сфери] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 18.03. – Режим 

доступу : https://www.diepresse.com/6113356/ukraine-haelt-laut-selenskij-weiter-

schluesselgebiete?from%20rss. 

За словами урядовців, через три тижні після початку війни Україна досі 

контролює ті райони країни, куди намагаються просунутися російські війська. 

Президент України В. Зеленський заявив, що ЗСУ відповідають на кожну атаку 

російських підрозділів.  

*** 

Over 3.25 million have fled Ukraine, most to Poland [Понад 3,25 мільйона людей 

втекли з України, більшість – до Польщі] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 18.03. – 

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/ukraines-zelenskiy-compares-mariupol-to-leningrad-siege-as-russia-launches-fresh-strikes-on-kyiv
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/ukraines-zelenskiy-compares-mariupol-to-leningrad-siege-as-russia-launches-fresh-strikes-on-kyiv
https://www.thenews.com.pk/print/942113-chernobyl-workers-held-hostage
https://www.thenews.com.pk/print/942113-chernobyl-workers-held-hostage
https://avaz.ba/vijesti/bih/726610/podzic-situacija-izmedu-zapadnog-balkana-i-ukrajine-nije-ista-nato-ima-obavezu-da-cuva-mir-u-bih
https://avaz.ba/vijesti/bih/726610/podzic-situacija-izmedu-zapadnog-balkana-i-ukrajine-nije-ista-nato-ima-obavezu-da-cuva-mir-u-bih
https://www.diepresse.com/6113356/ukraine-haelt-laut-selenskij-weiter-schluesselgebiete?from%20rss
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Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/over-325-million-have-

fled-ukraine-most-to-poland/news-story/94d09efaee667ffe0f02e290d499b428. 

ООН повідомила, що понад 3,25 мільйона біженців покинули Україну після 

російського вторгнення, а понад два мільйони перетнули польський кордон. Близько 

90 % тих, хто втік, – жінки та діти. Українські чоловіки віком від 18 до 60 років мають 

право на військовий призов і не можуть виїхати з крвїни. 

*** 

Eddig több mint kétszázan vesztették életüket Kijevben [Наразі в Києві загинуло 

більше двохсот людей] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 18.03. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/eddig-tobb-mint-ketszazan-vesztettek-eletuket-

kijevben. 

Президент України В. Зеленський у відеозверненні зазначив, що з початку 

повномасштабної війни проти України українські війська відбили понад тридцять 

населених пунктів Київської області, які тимчасово окупували російські війська. За 

словами першого заступника міського голови Києва М. Поворозника, з початку війни 

в Україні станом на 18.03 в столиці загинули 222 людини, з них 64 мирних жителя, у 

тому числі четверо дітей. 

*** 

Steinbuch, Yaron. Demoralized Russian troops reportedly shoot themselves in legs to 

avoid fighting [Деморалізовані російські війська стріляють собі в ноги, щоб уникнути 

бою] / Y. Steinbuch // New York Post. – New York, 2022. – 18.03. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/03/18/russian-troops-reportedly-shooting-themselves-in-the-legs-to-

avoid-fighting/. 

Моральний дух серед російських сил, що вторглися в Україну, настільки 

низький, що, як повідомляється, солдати стріляли собі в ноги, щоб уникнути бою, 

використовуючи українські боєприпаси, щоб створити враження, що вони вражені 

захисниками України. Згідно з останньою оцінкою українського уряду, вже загинуло 

до 14 тис. вояків агресора. 

*** 

Tondo, Lorenzo. Russian missiles hit aircraft plant near Lviv airport in western 

Ukraine [Російські ракети вразили авіаційний завод біля аеропорту Львів на заході 

України] / L. Tondo // The Guardian. – London, 2022. – 18.03. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/18/russian-missiles-hit-aircraft-plant-near-

lviv-airport-in-western-

ukraine?utm_term%20Autofeed&CMP%20twt_gu&utm_medium&utm_source%20Twitter 

Щонайменше три російські ракети вразили авіаремонтний завод у Львові на 

заході України, за 50 миль від кордону з Польщею. Міський голова Львова А. 

Садовий повідомив, що цивільний аеропорт не постраждав і що влада оцінює 

ситуацію та оприлюднює інформацію. Львів, який є об’єктом всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО, до 18.03 майже не відчував вибухів, хоча багато з його 700 тис. жителів 

побоювалися, що напад – це питання часу. Місто називають душею України та 

символом українського націоналізму. 

*** 

https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/over-325-million-have-fled-ukraine-most-to-poland/news-story/94d09efaee667ffe0f02e290d499b428
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/over-325-million-have-fled-ukraine-most-to-poland/news-story/94d09efaee667ffe0f02e290d499b428
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/eddig-tobb-mint-ketszazan-vesztettek-eletuket-kijevben
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/eddig-tobb-mint-ketszazan-vesztettek-eletuket-kijevben
https://nypost.com/2022/03/18/russian-troops-reportedly-shooting-themselves-in-the-legs-to-avoid-fighting/
https://nypost.com/2022/03/18/russian-troops-reportedly-shooting-themselves-in-the-legs-to-avoid-fighting/
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/18/russian-missiles-hit-aircraft-plant-near-lviv-airport-in-western-ukraine?utm_term%20Autofeed&CMP%20twt_gu&utm_medium&utm_source%20Twitter
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/18/russian-missiles-hit-aircraft-plant-near-lviv-airport-in-western-ukraine?utm_term%20Autofeed&CMP%20twt_gu&utm_medium&utm_source%20Twitter
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/18/russian-missiles-hit-aircraft-plant-near-lviv-airport-in-western-ukraine?utm_term%20Autofeed&CMP%20twt_gu&utm_medium&utm_source%20Twitter
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Lindberg, Anders. Lavrov vandrar den stig Goebbels trampade upp [лавров іде 

дорогою, протоптаною Геббельсом] / A. Lindberg // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 

19.03. – Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/ledare/a/oWQdk0/lavrov-vandrar-den-

stig-goebbels-trampade-upp. 

На думку військових спостерігачів, російський бліцкриг зупинився. Триденна 

війна триває четвертий тиждень. Ні столиця Київ, ні якесь інше велике місто не були 

завойовані, і росія звернулася до терору проти мирного населення. Але стратегічно 

росія вже програла, народ України ніколи не стане слухняним російським підданим. 

Автор пише, шо схоже, війна стане ще одним великим прорахунком російського 

президента і не російські вимоги мають стояти на порядку денному першими, а 

російська капітуляція. 

*** 

Guillot, Louise. Zelenskyy calls for ‘meaningful’ talks with Russia [В. Зеленський 

закликає до «змістовних» переговорів з росією] / L. Guillot // POLITICO. – Brussels, 2022. 

– 19.03. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/volodymyr-zelenskyy-meaningful-

peace-talk-russia-war/. 

Президент України В. Зеленський закликав, щоб мирні переговори з росією 

були «змістовними, справедливими і без зволікань», щоб зупинити вторгнення в 

Україну. Попередні раунди переговорів поки не увінчалися успіхом. В. Зеленський 

також повідомив, що його уряд вирішив «перезавантажити» митні служби, щоб 

дозволити ввозити в країну більше товарів та підтримувати її оборонні операції, 

скорочуючи «бюрократію, всю документацію, ПДВ, усі митні збори». 

*** 

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukrayna’da sivillerin tahliyesine dair 

rakamlara değinerek, 7 tahliye koridorundan 9 bin 145 kişinin tahliye edildiğini duyurdu 

[Віцепрем’єр-міністр України І. Верещук: «Ми евакуювали 9145 осіб із 7 евакуаційних 

коридорів»] // Star. – Istanbul, 2022. – 19.03. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-basbakan-yardimcisi-veresuk-7-tahliye-

koridorundan-9-bin-145-kisiyi-tahliye-ettik-haber-1698855/. 

У той час як обстріли російськими вояками України тривають українська 

сторона продовжує евакуацію мирного населення із зон конфлікту. Віцепрем’єр-

міністр України І. Верещук, посилаючись на дані про евакуацію мирного населення в 

Україні, повідомила, що з 7 евакуаційних коридорів було евакуйовано 9 тис. 145 осіб. 

19 березня відпрацьовуються маршрути доставки гуманітарної допомоги у 

Харківській, Херсонській та Луганській областях та створення гуманітарних 

коридорів для евакуації мирного населення в Київській області. 

*** 

Rushe, Dominic. Pressure mounts on Koch Industries to halt business in Russia 

[Зростає тиск на Koch Industries, щоб зупинити бізнес в росії] / D. Rushe // The Guardian. 

– London, 2022. – 19.03. – Режим доступу : https://www.theguardian.com/us-

news/2022/mar/19/koch-industries-russia-business-pressure. 

Оскільки війна в Україні триває, міжнародні компанії, які все ще знаходяться в 

росії, зазнають все більшого тиску. Президент України В. Зеленський посилює 

заклики до країн тиснути на компанії щодо виходу з росії. У зверненні до Конгресу 

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/oWQdk0/lavrov-vandrar-den-stig-goebbels-trampade-upp
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/oWQdk0/lavrov-vandrar-den-stig-goebbels-trampade-upp
https://www.politico.eu/article/volodymyr-zelenskyy-meaningful-peace-talk-russia-war/
https://www.politico.eu/article/volodymyr-zelenskyy-meaningful-peace-talk-russia-war/
https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-basbakan-yardimcisi-veresuk-7-tahliye-koridorundan-9-bin-145-kisiyi-tahliye-ettik-haber-1698855/
https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-basbakan-yardimcisi-veresuk-7-tahliye-koridorundan-9-bin-145-kisiyi-tahliye-ettik-haber-1698855/
https://www.theguardian.com/us-news/2022/mar/19/koch-industries-russia-business-pressure
https://www.theguardian.com/us-news/2022/mar/19/koch-industries-russia-business-pressure
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США він попросив законодавців тиснути на американські компанії, які все ще 

працюють в росії, щоб вони пішли, заявивши, що російський ринок «залитий нашою 

кров’ю». Сотні міжнародних компаній оголосили про згортання діяльності в росії. 

*** 

Конфликт в Украине усугубляет глобальную угрозу продовольственной 

безопасности: ВПП [Конфлікт в Україні посилює глобальну загрозу продовольчій 

безпеці: ВПП] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 19.03. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0319/c31519-9973514.html. 

Всесвітня продовольча програма попередила, що конфлікт в Україні ще більше 

загрожує глобальній продовольчій безпеці і ціни на продовольство вже досягли 

рекордного рівня. Координатор ЗПС з надзвичайних ситуацій в Україні Я. Керн на 

онлайн-пресконференції сказав, що конфлікт викликав хвилю голоду в усьому світі. 

На частку росії та України припадає 29 % світової торгівлі пшеницею. Тому обидві 

країни мають життєво важливе значення для забезпечення продовольчої безпеки 

багатьох країн світу. 

*** 

Атанасова, Мария. Зеленски към руснаците: Представете си 14 000 трупа на 

стадиона в Москва [В. Зеленський до росіян: Уявіть собі 14 000 трупів на стадіоні в 

москві] / М. Атанасова // Факти. – Sofia, 2022. – 19.03. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/world/662872-zelenski-kam-rusnacite-predstavete-si-14-000-trupa-na-

stadiona-v-moskva. 

путін оцінив «спецоперацію» в Україні як «героїчну» місію російської армії під 

час патріотичного мітингу на московському стадіоні «Лужники» перед десятками 

тисяч радісних росіян. Президент України В. Зеленський звернувся до росіян та 

сказав: «уявіть собі 14 тис. трупів на цьому стадіоні, а також ще десятки тисяч 

поранених і покалічених». Президент мав на увазі втрати росії з початку війни. 

*** 

Vilaça, Fátima. Refugiados em Portugal: «Vim para salvar a vida dos meus netos, mas 

o meu coração continua na Ucrânia» [Біженці в Португалії: «Я приїхала рятувати життя 

своїх онуків, але моє серце залишається в Україні»] / F. Vilaça // Correio da Manhã. – 

Lisboa, 2022. – 20.03. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-

na-ucrania/detalhe/refugiados-em-portugal-vim-para-salvar-a-vida-dos-meus-netos-mas-o-

meu-coracao-continua-na-ucrania?ref%20Pesquisa_Destaques. 

Біженці з України втекли від війни, щоб врятувати своє життя, вони дякують 

португальцям, які привезли їх із Польщі, за підтримку та прийом, які вони тут 

отримали. Наприклад, 65-річна Гана Мельничук розвовідає, що вона дуже вдячна за 

допомогу, але хоче повернутися «в свою Україну, де вона залишила своє серце». 

*** 

Brytyjski raport: Rosja nasiliła masowy ostrzał obszarów miejskich [Британський 

звіт: росія посилила масовані обстріли міських районів] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 

20.03. – Режим доступу : https://dorzeczy.pl/swiat/278161/raport-rosja-nasilila-masowy-

ostrzal-obszarow-miejskich-na-ukrainie.html. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0319/c31519-9973514.html
https://fakti.bg/world/662872-zelenski-kam-rusnacite-predstavete-si-14-000-trupa-na-stadiona-v-moskva
https://fakti.bg/world/662872-zelenski-kam-rusnacite-predstavete-si-14-000-trupa-na-stadiona-v-moskva
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/refugiados-em-portugal-vim-para-salvar-a-vida-dos-meus-netos-mas-o-meu-coracao-continua-na-ucrania?ref%20Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/refugiados-em-portugal-vim-para-salvar-a-vida-dos-meus-netos-mas-o-meu-coracao-continua-na-ucrania?ref%20Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/refugiados-em-portugal-vim-para-salvar-a-vida-dos-meus-netos-mas-o-meu-coracao-continua-na-ucrania?ref%20Pesquisa_Destaques
https://dorzeczy.pl/swiat/278161/raport-rosja-nasilila-masowy-ostrzal-obszarow-miejskich-na-ukrainie.html
https://dorzeczy.pl/swiat/278161/raport-rosja-nasilila-masowy-ostrzal-obszarow-miejskich-na-ukrainie.html
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Згідно з новим звітом Міністерства оборони Великобританії, росія посилила 

масові атаки на міські квартали України. Британці попередили, що зміна способу дій 

російських військ може означати збільшення кількості жертв серед цивільного 

населення. На їхню думку, «поки що Кремль не досяг своїх початкових цілей», а росія 

«здивована масштабами українського опору». «росія була змушена змінити свій 

оперативний підхід і зараз реалізує стратегію знищення». В повідомленнях 

британської розвідки йдеться, що це, ймовірно, передбачатиме масове використання 

значної вогневої потужності, що збільшить жертви серед цивільного населення, 

знищить українську інфраструктуру та загострить гуманітарну кризу. 

*** 

Connelly, Eileen. Russian Lieutenant-General Andrey Mordvichev killed in Ukraine 

[В Україні загинув російський генерал-лейтенант А. Мордвічов] / Е. Connelly // Herald 

Sun. – Melbourne, 2022. – 20.03. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/world/russian-lieutenantgeneral-andrey-mordvichev-

killed-in-ukraine/news-story/f04f7f81e38e7cdcb3ef3ab13effb380. 

Раніше ЗСУ знищили командувача 8-ї загальновійськової армії Південного 

військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта А. 

Мордвічева. Це вже п’ятий генерал росії, який загинув в Україні. 

*** 

Costi, Stefanie. Sinister tactic used in Ukraine war as deepfake videos emerge 

[Зловмисна тактика, яка використовується в українській війні – дипфейкові відео] / S. 

Costi // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 20.03. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/world/sinister-tactic-used-in-ukraine-war-as-deepfake-

videos-emerge/news-story/60a94b058b34564911aeb47ae6dc5e81. 

Meta і YouTube демонтували фейкове відео Президента України В. Зеленського 

про те, що Україна здасться росії. На відео В. Зеленський – голова якого, здається, 

завелика для його тіла, а голос став глибшим – просить українців скласти зброю. 

Українці висміяли відео. В. Зеленський у своєму офіційному Instagram-акаунті 

оголосив це «дитячою провокацією» росіян, а Центр стратегічних комунікацій та 

інформаційної безпеки попередив українське населення, що росія може 

використовувати такі відео, щоб підштовхнути Україну до капітуляції. 

*** 

Palmström, Ola. Rysslands taktikbyte: ”Bombar städer urskiljningslöst” [Тактичні 

зміни росії: «Бомбити міста без розбору»] / O. Palmström // Le Monde. – Paris, 2022. – 

20.03. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/20/l-agression-russe-

en-ukraine-marque-le-retour-de-la-guerre-imperiale_6118309_3232.html.є 

Аналітик Центру східноєвропейських досліджень Інституту зовнішньої 

політики Х. фон Ессен вважає, що росія недооцінила власну військову міць, також 

волю українців до опору, частково волю цивільного населення, але також і 

можливості української армії. За його словами, росія почуватиметься все більш і 

більш вимушеною нападати на мирних жителів, що призведе до нових і великих 

гуманітарних катастроф. На думку аналітика, мета полягає в тому, щоб придушити 

український опір та змусити Президента України В. Зеленського виконати вимоги 

росії, які включають збереження нейтралітету України та визнання Кримського 

https://www.heraldsun.com.au/news/world/russian-lieutenantgeneral-andrey-mordvichev-killed-in-ukraine/news-story/f04f7f81e38e7cdcb3ef3ab13effb380
https://www.heraldsun.com.au/news/world/russian-lieutenantgeneral-andrey-mordvichev-killed-in-ukraine/news-story/f04f7f81e38e7cdcb3ef3ab13effb380
https://www.heraldsun.com.au/news/world/sinister-tactic-used-in-ukraine-war-as-deepfake-videos-emerge/news-story/60a94b058b34564911aeb47ae6dc5e81
https://www.heraldsun.com.au/news/world/sinister-tactic-used-in-ukraine-war-as-deepfake-videos-emerge/news-story/60a94b058b34564911aeb47ae6dc5e81
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/20/l-agression-russe-en-ukraine-marque-le-retour-de-la-guerre-imperiale_6118309_3232.html.є
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/20/l-agression-russe-en-ukraine-marque-le-retour-de-la-guerre-imperiale_6118309_3232.html.є
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півострова територією росії, а Донецької та Луганської областей – незалежними 

територіями. 

*** 

Cohen, David. Zelenskyy says he’s willing to talk with Putin but not yield his nation’s 

independence [В. Зеленський каже, що готовий розмовляти з путіним, але не 

відмовиться від незалежності своєї нації] / D. Cohen // POLITICO. – New York, 2022. – 

20.03. – Режим доступу : https://www.politico.com/news/2022/03/20/zelenskyy-ukraine-

zakaria-interview-00018716. 

Президент України В. Зеленський заявив, що готовий вести переговори з 

путіним, але не бажає поступатися територіальною цілісністю України. Виступаючи 

через перекладача на каналі CNN «Fareed Zakaria GPS», він зазначив, що до 

переговорів з путіним був готовий протягом останніх двох років. Президент України 

також попередив, що переговори є найкращою надією для запобігання Третьої 

світової війни. Під час інтерв’ю із Ф. Закарією він продемонстрував широкий спектр 

емоцій, включаючи непокору перед обличчям вторгнення, гордість за те, як 

відреагувала його нація, розчарування іншими світовими лідерами за те, що вони не 

сприймали його попередні попередження щодо росії всерйоз, стурбованість тим, що 

путін може зробити впавши у відчай через втрати, які зазнає його нація. 

*** 

Ukrayna’nın Belarus ile demir yolu bağlantısı sonlandırıldı [Залізничне сполучення 

України з Білоруссю припинено] // Star. – Istanbul, 2022. – 20.03. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/ukraynanin-belarus-ile-demir-yolu-baglantisi-sonlandirildi-

haber-1699090/. 

Голова правління АТ «Укрзалізниця» О. Камишін заявив, що між Україною та 

Білоруссю більше немає залізничного сполучення. Він зазначив, що російську 

військову техніку більше не можна перевозити в Україну через Білорусь залізницею. 

Україна зруйнувала залізничне сполучення з росією, підірвавши залізничну колію 26 

лютого після вторгнення росії в Україну. 

*** 

Zelenskiy, Ukrayna’daki savaşın sorumlularının İsviçre’deki hesaplarının 

dondurulmasını istedi [В. Зеленський вимагав заморозити рахунки винних у війні в 

Україні у Швейцарії] // Star. – Istanbul, 2022. – 20.03. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/zelenskiy-ukraynadaki-savasin-sorumlularinin-isvicredeki-

hesaplarinin-dondurulmasini-istedi-haber-1699097/. 

Президент України В. Зеленський у своєму зверненні до депутатів 

швейцарського парламенту заявив, що банківські рахунки росіян, відповідальних за 

початок війни в Україні, мають бути заморожені в Швейцарії. Стверджуючи, що було 

б справедливо позбавити цих привілеїв тих, хто любить жити в Швейцарії. 

*** 

Israeli lawmakers tear into Zelensky for Holocaust comparisons in Knesset speech 

[Ізраїльські депутати розкритикували Зеленського за порівняння з Голокостом у 

промові перед Кнесетом] // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 20.03. – Режим 

https://www.politico.com/news/2022/03/20/zelenskyy-ukraine-zakaria-interview-00018716
https://www.politico.com/news/2022/03/20/zelenskyy-ukraine-zakaria-interview-00018716
https://www.star.com.tr/dunya/ukraynanin-belarus-ile-demir-yolu-baglantisi-sonlandirildi-haber-1699090/
https://www.star.com.tr/dunya/ukraynanin-belarus-ile-demir-yolu-baglantisi-sonlandirildi-haber-1699090/
https://www.star.com.tr/dunya/zelenskiy-ukraynadaki-savasin-sorumlularinin-isvicredeki-hesaplarinin-dondurulmasini-istedi-haber-1699097/
https://www.star.com.tr/dunya/zelenskiy-ukraynadaki-savasin-sorumlularinin-isvicredeki-hesaplarinin-dondurulmasini-istedi-haber-1699097/
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доступу : https://www.timesofisrael.com/israeli-lawmakers-tear-into-zelensky-for-holocaust-

comparisons-in-knesset-speech/. 

Президент України В. Зеленський виступив із Києва перед депутатами Кнесета 

Ізраїлю 20 березня 2022 р. Виступ викликав неоднозначну реакцію з боку ізраїльських 

законодавців: одні назвали його «обурливим», а інші підтримали Президента України. 

Декілька депутатів різко розкритикували В. Зеленського за порівняння Голокосту із 

вторгненням росії в Україну. Міністр закордонних справ Я. Лапід, який неодноразово 

засуджував росію після вторгнення в Україну, підтримав В. Зеленського та 

український народ. 

*** 

Зеленски: Опсада Маријупоља је терор који ће се памтити [В. Зеленський: 

Облога Маріуполя – це терор, який запам’ятають] // Политика. – Belgrad, 2022. – 20.03. 

– Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/502508/Zelenski-Opsada-Marijupolja-

je-teror-koji-ce-se-pamtiti. 

Президент України В. Зеленський заявив, що «блокада росією портового міста 

Маріуполь – це терор, який запам’ятається на століття». В. Зеленський додав, що 

мирні переговори з росією потрібні, хоча вони непрості. У Маріуполі вже більше двох 

тижнів утримують близько 400 тис. людей. Російські війська інтенсивно бомбардують 

місто, а населення багатьох районів міста не має електрики, опалення та води. 

Рятувальники досі шукають тих, хто вижив у театрі в Маріуполі. росія заперечує, що 

бомбувала театри та мирних жителів. 

*** 

Bakker, Tiffany. Russia-Ukraine war live updates: Work camp horror as Ukranians 

‘deported to Russia’ [Оновлення російсько-української війни в прямому ефірі: Жах 

таборів, коли українців «депортували до росії»] / Т. Bakker // Herald Sun. – Melbourne, 

2022. – 21.03. – Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/world/russiaukraine-

war-live-updates-australia-bans-all-exports-of-alumina-and-bauxite-to-russia/news-

story/e6b8efdfc558cf6df6793859906eb778. 

Повідомляється, що російські війська примусово депортують українців зі 

спустошеного міста Маріуполя до росії, що порівнюють із «жахливими подіями 

Другої світової війни». Тисячі людей були вивезені до Таганрогу на південному 

заході росії в табори праці та позбавлені українських документів, що є військовим 

злочином. Мер Маріуполя В. Бойченко заявив, що дії москви схожі на те, як нацисти 

насильно депортували людей. Після оголошення, що Австралія відправить 70 тис. 

тонн вугілля в Україну для підтримки країни проти російського вторгнення, прем’єр-

міністр С. Моррісон заявив, що «вітатиме» будь-яку можливість В. Зеленського 

поговорити зі своїми колегами з Канберри. 

*** 

Cara, Anna. Ukraine now seen as a war of attrition [Конфлікт в Україні переходить 

у війну на виснаження] / A. Cara // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 21.03. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/Ukraine-now-seen-as-a-war-of-attrition. 

Через три тижні після початку вторгнення росії в Україну західні уряди та 

аналітики бачать, що конфлікт переходить у війну на виснаження, коли російські 

https://www.timesofisrael.com/israeli-lawmakers-tear-into-zelensky-for-holocaust-comparisons-in-knesset-speech/
https://www.timesofisrael.com/israeli-lawmakers-tear-into-zelensky-for-holocaust-comparisons-in-knesset-speech/
https://www.politika.rs/scc/clanak/502508/Zelenski-Opsada-Marijupolja-je-teror-koji-ce-se-pamtiti
https://www.politika.rs/scc/clanak/502508/Zelenski-Opsada-Marijupolja-je-teror-koji-ce-se-pamtiti
https://www.heraldsun.com.au/news/world/russiaukraine-war-live-updates-australia-bans-all-exports-of-alumina-and-bauxite-to-russia/news-story/e6b8efdfc558cf6df6793859906eb778
https://www.heraldsun.com.au/news/world/russiaukraine-war-live-updates-australia-bans-all-exports-of-alumina-and-bauxite-to-russia/news-story/e6b8efdfc558cf6df6793859906eb778
https://www.heraldsun.com.au/news/world/russiaukraine-war-live-updates-australia-bans-all-exports-of-alumina-and-bauxite-to-russia/news-story/e6b8efdfc558cf6df6793859906eb778
https://japantoday.com/category/world/Ukraine-now-seen-as-a-war-of-attrition
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сили, що загрузли, запускають ракети великої дальності по містах і військових базах, 

у той час ЗСУ проводять точкові атаки і намагаються відрізати їхні лінії постачання. 

Падіння Маріуполя дозволить російським силам на півдні та сході України 

з’єднатися. Але західні військові аналітики кажуть, що навіть якщо оточене місто 

буде взято, війська можуть бути надто виснажені, щоб забезпечити прорив росії на 

інших фронтах. 

*** 

d’Istria, Thomas. A Loutsk, la hantise d’une attaque biélorusse [У Луцьку бояться 

білоруського нападу] / T. d’Istria // Le Monde. – Paris, 2022. – 21.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/21/a-loutsk-la-hantise-d-une-attaque-

bielorusse_6118464_3210.html. 

Місто Луцьк поки що не постраждало від боїв, але весь білоруський 

дипломатичний персонал залишив Україну, що спричинило побоювання можливого 

військового втручання. Населення цього міста на північному заході України 

побоюється втручання білоруського сусіда. Волинська область є стратегічною 

територією для доставки гуманітарної допомоги та озброєнь із країн Європи 

транзитом через Польщу до районів, що постраждали від конфлікту. 

*** 

Зеленски: Јерусалим право место за преговоре [В. Зеленський: Єрусалим – 

правильне місце для переговорів] // Политика. – Belgrad, 2022. – 21.03. – Режим доступу 

: https://www.politika.rs/scc/clanak/502551/Zelenski-Jerusalim-pravo-mesto-za-pregovore. 

Президент України В. Зеленський заявив, що переговори на високому рівні між 

москвою і Києвом можуть відбутися в Єрусалимі. У відеозверненні до громадян 

В. Зеленський високо оцінив зусилля прем’єр-міністра Ізраїлю Н. Беннета взяти на 

себе роль посередника. Він заявив, що Ізраїль докладає багато зусиль для організації 

мирних переговорів між росією та Україною. 

*** 

Sima, Jonna. «Min familj är här, men på kvällarna gråter jag” [«Моя сім’я тут, але 

вечорами я плачу»] / J. Sima // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 22.03. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/34dLed/vi-behover-hjalpa-andra-for-att-se-ljus-i-allt-det-

morka. 

На сьогодні з України, другою країною за площею в Європі, емігрували 3 

мільйони українців, 14 тис. із них приїхали до Швеції, переважно жінки та діти. 

Багато некомерційних організацій пропонують українським біженцям продукти 

харчування. 

*** 

Hansson, Wolfgang. Kan Ukraina vinna kriget? [Чи зможе Україна виграти війну?] 

/ W. Hansson // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 22.03. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/Bj1kk9/faktorerna-som-talar-for-att-

ukraina-kan-besegra-ryssland. 

На думку шведського журналіста В. Ханссона, є фактори, які припускають, що 

Україна може перемогти росію, адже українці продемонстрували вражаючу 

готовність захищати свою країну. Журналіст наголошує, що В. Зеленський виграє 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/21/a-loutsk-la-hantise-d-une-attaque-bielorusse_6118464_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/21/a-loutsk-la-hantise-d-une-attaque-bielorusse_6118464_3210.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/502551/Zelenski-Jerusalim-pravo-mesto-za-pregovore
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/34dLed/vi-behover-hjalpa-andra-for-att-se-ljus-i-allt-det-morka
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/34dLed/vi-behover-hjalpa-andra-for-att-se-ljus-i-allt-det-morka
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/Bj1kk9/faktorerna-som-talar-for-att-ukraina-kan-besegra-ryssland
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/Bj1kk9/faktorerna-som-talar-for-att-ukraina-kan-besegra-ryssland
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пропагандистську війну проти путіна з неперевершеною перевагою, але військова 

підтримка є необхідною умовою для перемоги України над росією. 

*** 

Lowry, Rich. Putin’s heartless siege of Mariupol is the latest reminder that all progress 

is fragile [Бездушна облога Маріуполя путіним є останнім нагадуванням про те, що весь 

прогрес крихкий] / R. Lowry // New York Post. – New York, 2022. – 22.03. – Режим доступу 

: https://nypost.com/2022/03/22/putins-siege-of-mariupol-the-latest-reminder-that-all-

progress-is-fragile/. 

На думку автора, російська облога Маріуполя шокує не тому, що вона 

безпрецедентна, а тому, що вона настільки традиційна – форма жорстокої війни, яка є 

надто типовою для європейської історії. Під час першого вторгнення путіна в Україну 

в 2014 р. тодішній держсекретар США Д. Керрі заявив, що він поводився «як у 19-му 

столітті». Правда полягає в тому, що путін поводиться у стилі 19-го, 20-го та 21-го 

століть, що є підтвердженням того факту, що прогрес не є неминучим, а мир і 

порядок крихкі. Президент України В. Зеленський заявив, що облога Маріуполя – це 

«терор, який запам’ятається на століття». Автор констатує, що це, безумовно, так, 

хоча навряд чи це нове явище. На його думку, жорстокість путіна щодо України є 

нагадуванням про те, наскільки важливо підтримувати західний порядок – 

альтернатива набагато гірша. 

*** 

Simko-Bednarski, Evan. Zelensky: We won’t join NATO if that brings peace 

[В. Зеленський: Ми не вступимо в НАТО, якщо це принесе мир] / E. Simko-Bednarski // 

New York Post. – New York, 2022. – 22.03. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/03/22/zelensky-we-wont-join-nato-if-that-brings-peace/. 

Президент України В. Зеленський заявив, що готовий пообіцяти, що Україна не 

вступатиме в НАТО, намагаючись досягти мирної угоди з росією. В. Зеленський 

заявив, що все одно вимагатиме повного виведення російських військ зі своєї країни 

та міжнародних зобов’язань щодо безпеки України. Тим часом кремль устами 

прессекретаря путіна пєскова заявив, що переговори з Україною просуваються 

«набагато повільніше і менш змістовно, ніж хотілося б». 

*** 

Oleinikova, Olga. Vladimir Putin is making Ukrainians more Ukrainian [володимир 

путін робить українців більш українцями] / O. Oleinikova // POLITICO. – Brussels, 2022. 

– 22.03. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-make-ukraine-

ukrainian/. 

Директорка Української демократичної ініціативи в Технологічному 

університеті Сіднея О. Олейнікова вважає, що вторгнення росії дало новий імпульс 

західній траєкторії України. У конфлікті, який принаймні частково ґрунтується на 

запереченні путіним української державності, це питання стає все більш актуальним. І 

на нього є відповідь, яку російський президент навряд чи оцінить. Сучасна українська 

ідентичність сьогодні виходить за рамки простої історії, етнічної приналежності чи 

мови. Все частіше він обертається навколо набору спільних прозахідних цінностей – 

цінностей, які стають сильнішими з кожним вибухом російської артилерії. Україна, 

звісно, має довгу історію самоідентичності, яка сягає принаймні середньовіччя. Але 

https://nypost.com/2022/03/22/putins-siege-of-mariupol-the-latest-reminder-that-all-progress-is-fragile/
https://nypost.com/2022/03/22/putins-siege-of-mariupol-the-latest-reminder-that-all-progress-is-fragile/
https://nypost.com/2022/03/22/zelensky-we-wont-join-nato-if-that-brings-peace/
https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-make-ukraine-ukrainian/
https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-make-ukraine-ukrainian/
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лише у 1991 році – після розпаду Радянського Союзу – країна отримала шанс 

формувати власну зовнішню та внутрішню політику. І протягом наступних років 

низка подій привела до того, що їх напрям переорієнтувався з москви на Захід. 

*** 

Talant, Bermet. Why is Mariupol so important to russian forces? [Чому Маріуполь 

такий важливий для російських військ?] / В. Talant // The Guardian. – London, 2022. – 

22.03. – Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/mar/22/mariupol-

important-russian-forces-moscow-port-city. 

Як пише автор, Маріуполь став найбільш бомбардованим і пошкодженим 

містом у війні України з росією. Для москви захоплення промислового портового 

міста має практичне і символічне значення. Автор називає чотири основні причини, 

чому захоплення портового міста було б такою стратегічною перемогою для росії – і 

серйозним ударом для України: 1. Забезпечення сухопутного коридору між Кримом і 

Донбасом. 2. Задушення економіки України. 3. Можливість пропаганди. 4. Значне 

підвищення морального духу росіян. 

*** 

Украина проведет референдум для определения формата компромиссов с РФ – В. 

Зеленский [Україна проведе референдум для визначення формату компромісів з росією 

– В. Зеленський] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 22.03. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0322/c31519-9974499.html. 

Президент України В. Зеленський заявив, що Україна проведе 

загальнонаціональний референдум для визначення формату компромісів із росією. 

Він уточнив, що компроміси з російською стороною необхідно шукати з таких 

питань, як гарантії безпеки України, а також статус Криму та самопроголошених 

«ДНР» та «ЛНР». 

*** 

Коприщенова, Симона. Зеленски: Не сме приети в НАТО, защото се страхуват от 

русия [В. Зеленський: Нас не приймають в НАТО, бо бояться росії] / С. Коприщенова // 

Факти. – Sofia, 2022. – 22.03. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/663663-zelenski-ne-

sme-prieti-v-nato-zashtoto-se-strahuvat-ot-rusia. 

Президент України В. Зеленський заявив, що готовий пообіцяти не прагнути до 

членства в НАТО в обмін на згоду росії на припинення вогню і виведення військ. 

Раніше глава Української держави запропонував вирішити конфлікт з росією на 

всенародному референдумі. В. Зеленський пояснив, що питання, які можуть бути 

порушені на можливому референдумі, можуть торкнутися територій, окупованих 

російськими військами, включно з Кримом, або гарантій безпеки, які надають Україні 

країни в обмін на членство в НАТО. 

*** 

Francis Fukujama: Dejton nije riješio sukob, rat u Ukrajini mogao bi pokrenuti niz 

događaja u BiH [Френсіс Фукуяма: Дейтон не врегулював конфлікт, війна в Україні 

може спровокувати серію подій у БіГ] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 22.03. – Режим 

доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/727913/francis-fukujama-dejton-nije-rijesio-sukob-rat-

u-ukrajini-mogao-bi-pokrenuti-niz-dogadaja-u-bih. 

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/22/mariupol-important-russian-forces-moscow-port-city
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/22/mariupol-important-russian-forces-moscow-port-city
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0322/c31519-9974499.html
https://fakti.bg/world/663663-zelenski-ne-sme-prieti-v-nato-zashtoto-se-strahuvat-ot-rusia
https://fakti.bg/world/663663-zelenski-ne-sme-prieti-v-nato-zashtoto-se-strahuvat-ot-rusia
https://avaz.ba/globus/svijet/727913/francis-fukujama-dejton-nije-rijesio-sukob-rat-u-ukrajini-mogao-bi-pokrenuti-niz-dogadaja-u-bih
https://avaz.ba/globus/svijet/727913/francis-fukujama-dejton-nije-rijesio-sukob-rat-u-ukrajini-mogao-bi-pokrenuti-niz-dogadaja-u-bih
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Американський політолог, професор політичної економії в Університеті 

Джонса Хопкінса Ф. Фукуяма розповів про війну в Україні. На його думку, на кону у 

війні стоїть те, що путіну не сподобався розпад Радянського Союзу, що його менше 

цікавить сама Україна, а більше те, що він вважає великою історичною трагедією. 

Саме тому, каже професор, це важливо для всіх, адже наслідки будуть відчуватися 

набагато далі. Він вважає, що війна обов’язково торкнеться і Балкан, бо у Боснії і 

Герцеговині є багато груп, які хотіли б щось змінити, і війна в Україні може 

спровокувати серію подій, які можуть поставити під загрозу Дейтонські мирні угоди 

1995 р. 

*** 

Jankowski, Hellin. Mariupol «unter Blockade», Labor in Tschernobyl angeblich 

zerstört [Маріуполь «під блокадою», нібито знищено чорнобильську лабораторію] / Н. 

Jankowski // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 23.03. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6102378/beschuss-mehrerer-grossstaedte-im-sueden-der-

ukraine?from_rss=. 

Українські військові повідомляють про обстріли в Харкові, а також 

катастрофічною є ситуація в портовому місті Маріуполь. У Луганській області 

домовлено про припинення вогню. Польща висилає з країни «45 російських 

шпигунів». 

*** 

Ukraiński wywiad ujawnia nowy plan Putina wobec Krymu [Українська розвідка 

оприлюднила новий план путіна щодо Криму] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 23.03. – 

Режим доступу : https://dorzeczy.pl/swiat/279436/putin-planuje-uniemozliwic-rosjanom-

opuszczenie-krymu.html. 

За даними української розвідки, путін планує не допустити виїзду росіян з 

Криму. Як повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на Головне управління 

розвідки Міністерства оборони України, у Криму російська гвардія готується 

перекрити міст, що веде в бік росії. Окупаційні війська також обмежують поромне 

сполучення та рейси з півострова до росії. Формальною причиною таких дій є 

боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим «терактам». За 

даними української розвідки, уряд путіна намагається відповісти на паніку серед 

громадян росії, які переїхали на півострів після незаконної анексії Криму в 2014 р. 

*** 

Guibert, Nathalie. Guerre en Ukraine : de l’offensive ratée au carnage, un mois de 

guerre de l’armée russe [Війна в Україні: від невдалого наступу до бійні, місяць війни 

для російської армії] / N. Guibert // Le Monde. – Paris, 2022. – 23.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/23/ukraine-de-l-offensive-ratee-au-

carnage-un-mois-de-guerre-de-l-armee-russe_6118697_3210.html. 

Автор вважає, що поки що рано підбивати підсумки війни росії в Україні, яка, 

окрім анексованого в 2014 р. Криму та сепаратистських районів Донбасу, вже 

завоювала додатково 49 тис. квадратних кілометрів української території. Але, після 

місяця війни, на думку автора статті, тактичні невдачі та добровільні паузи, 

прогнозують можливий провал російської армії. 

https://www.diepresse.com/6102378/beschuss-mehrerer-grossstaedte-im-sueden-der-ukraine?from_rss
https://www.diepresse.com/6102378/beschuss-mehrerer-grossstaedte-im-sueden-der-ukraine?from_rss
https://dorzeczy.pl/swiat/279436/putin-planuje-uniemozliwic-rosjanom-opuszczenie-krymu.html
https://dorzeczy.pl/swiat/279436/putin-planuje-uniemozliwic-rosjanom-opuszczenie-krymu.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/23/ukraine-de-l-offensive-ratee-au-carnage-un-mois-de-guerre-de-l-armee-russe_6118697_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/23/ukraine-de-l-offensive-ratee-au-carnage-un-mois-de-guerre-de-l-armee-russe_6118697_3210.html
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*** 

Heurtebise, Jean-Yves. «La guerre en Ukraine a sonné le réveil de l’Europe» [«Війна в 

Україні озвучила пробудження Європи»] / J.-Y. Heurtebise // Le Monde. – Paris, 2022. – 

23.03. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/23/la-guerre-en-

ukraine-a-sonne-le-reveil-de-l-europe_6118710_3232.html. 

Дослідник Ж.-І. Ертебіз, який проживає на Тайвані, зазначає, що російське 

вторгнення знаменує собою кінець «щасливої глобалізації» і підтверджує руйнування 

норм, що визначали міжнародний порядок після 1945 р. На його думку, війна росії 

проти України – це перший конфлікт, який провокує початок Третьої світової війни. 

*** 

Kaval, Allan. Volodymyr Zelensky : son tour du monde virtuel [Володимир 

Зеленський: його віртуальна кругосвітня подорож] / A. Kaval // Le Monde. – Paris, 2022. 

– 23.03. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/23/devant-

les-parlementaires-francais-volodymyr-zelensky-evoque-la-devise-de-la-republique-et-jean-

paul-belmondo_6118854_3210.html. 

Майже кожен день Президент України В. Зеленський спілкується у режимі 

відеоконференції з іноземними парламентаріями, щоб підтримати мобілізацію 

міжнародної спільноти навколо України. Перед французькими парламентаріями 

Президент України розповів про девіз країни «Свобода, рівність, братерство» перш 

ніж закликати французькі компанії «піти з російського ринку». 

*** 

Kaval, Allan. Pourquoi la Biélorussie n’a pas encore déployé de soldats en Ukraine 

[Чому Білорусь досі не перекинула солдатів в Україну] / A. Kaval // Le Monde. – Paris, 

2022. – 23.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/23/pourquoi-la-bielorussie-n-a-pas-

encore-deploye-de-soldats-en-ukraine_6118788_3210.html. 

На думку французького журналіста, що спеціалізується на Близькому Сході. А. 

Каваля, на даному етапі немає жодних підтверджень того, що кремль насправді 

підштовхує режим О. Лукашенка до відправлення військ безпосередньо до України. 

А. Коваль вважає, що через тотальну економічну та політичну залежність білоруський 

лідер уже надав москві велику тилову базу і білоруські військові аеродроми 

використовуються ВПС росії. 

*** 

Ukrainian civilians escape amid street gun battles, corpses as war drags on 

[Українські мирні жителі тікають серед вуличних перестрілок і трупів, оскільки війна 

затягується] // New York Post. – New York, 2022. – 23.03. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/03/23/russia-ukraine-war-civilians-escape-amid-street-gun-battles-

corpses-as-war-drags-on/. 

Битва за українські міста розгорілася у передмістях: українські військові 

заявили, що витіснили російські війська зі стратегічно важливого передмістя Києва 

тоді, як російські війська взяли частковий контроль над трьома північно-західними 

районами, де бої ведуться вже декілька тижнів. Російські кораблі цілу добу 

обстрілюють вже зруйноване південне портове місто Маріуполь. Тисячі мирних 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/23/la-guerre-en-ukraine-a-sonne-le-reveil-de-l-europe_6118710_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/23/la-guerre-en-ukraine-a-sonne-le-reveil-de-l-europe_6118710_3232.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/23/devant-les-parlementaires-francais-volodymyr-zelensky-evoque-la-devise-de-la-republique-et-jean-paul-belmondo_6118854_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/23/devant-les-parlementaires-francais-volodymyr-zelensky-evoque-la-devise-de-la-republique-et-jean-paul-belmondo_6118854_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/23/devant-les-parlementaires-francais-volodymyr-zelensky-evoque-la-devise-de-la-republique-et-jean-paul-belmondo_6118854_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/23/pourquoi-la-bielorussie-n-a-pas-encore-deploye-de-soldats-en-ukraine_6118788_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/23/pourquoi-la-bielorussie-n-a-pas-encore-deploye-de-soldats-en-ukraine_6118788_3210.html
https://nypost.com/2022/03/23/russia-ukraine-war-civilians-escape-amid-street-gun-battles-corpses-as-war-drags-on/
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жителів здійснили небезпечну втечу з Маріуполя. Деякі описували втечу серед 

вуличних перестрілок та повз трупи, коли російські війська не залишають надію 

підкорити місто. Літаки літали над головами «і скидали бомби всюди». Про 

дипломатичний прорив поки не має мови. Проте Президент України сказав про 

переговори з росією, що «крок за кроком, але вони йдуть вперед». 

*** 

Ukrayna’dan Çin beklentisi! Başkanlık ofisinden bildirildi [Очікування Китаю від 

України! Повідомили з Офісу Президента] // Star. – Istanbul, 2022. – 23.03. – Режим 

доступу : https://www.star.com.tr/dunya/ukraynadan-cin-beklentisi-baskanlik-ofisinden-

bildirildi-haber-1699793/. 

Очільник Офісу Президента України А. Єрмак заявив, що Китай має 

відігравати «значну» роль у зупиненні війни, яку росія розв’язала проти України. А. 

Єрмак наголосив, що очікують зустрічі Президента України В. Зеленського та 

президента Китаю Сі Цзіньпіна. 

*** 

Grierson, Jamie. Please don’t compare Ukraine to Brexit, Petro Poroshenko asks Boris 

Johnson [Будь ласка, не порівнюйте Україну з Brexit, просить П. Порошенко Б. 

Джонсона] / J. Grierson // The Guardian. – London, 2022. – 23.03. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/23/please-dont-compare-ukraine-to-brexit-

petro-poroshenko-asks-boris-johnson. 

Колишній Президент України П. Порошенко закликав прем’єр-міністра 

Великої Британії Б. Джонсона не порівнювати голосування за Brexit з боротьбою 

України проти росії, заявивши, що в результаті рішення Великобританії вийти з ЄС 

загинуло «нуль» людей. П. Порошенко сказав, що «тисячі» українців загинули, 

захищаючи свою країну від вторгнення путіна і закликав Б. Джонсона відвідати 

українську столицю разом з іншими західними лідерами в єдиному виступі проти 

путіна. 

*** 

Board, Editorial. Famine in Yemen [Голод в Ємені] / E. Board // The News. – 

Islamabad, 2022. – 23.03. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/943762-

famine-in-yemen. 

За даними агенцій ООН, з 31 тис. людей у Ємені, які цього року стикаються з 

майже голодною смертю, кількість, ймовірно, зросте до 161 тис. протягом 

найближчих місяців. ООН попередила, що зміна поставок продовольства, спричинена 

українсько-російською війною, матиме подальший вплив на Ємен, який імпортує 

більшу частину продовольства та отримує одну третину пшениці з України. У 

Ісламабаді триває зустріч Організації ісламського співробітництва і є надія, що 

ситуація в Ємені, яка на порядку денному, нарешті отримає належну увагу. 

*** 

‘Pakistan, China concerned over sanctions on Russia’ [«Пакистан і Китай 

стурбовані санкціями проти росії»] // The News. – Islamabad, 2022. – 23.03. – Режим 

доступу : https://www.thenews.com.pk/print/943818-pakistan-china-concerned-over-

sanctions-on-russia. 

https://www.star.com.tr/dunya/ukraynadan-cin-beklentisi-baskanlik-ofisinden-bildirildi-haber-1699793/
https://www.star.com.tr/dunya/ukraynadan-cin-beklentisi-baskanlik-ofisinden-bildirildi-haber-1699793/
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/23/please-dont-compare-ukraine-to-brexit-petro-poroshenko-asks-boris-johnson
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/23/please-dont-compare-ukraine-to-brexit-petro-poroshenko-asks-boris-johnson
https://www.thenews.com.pk/print/943762-famine-in-yemen
https://www.thenews.com.pk/print/943762-famine-in-yemen
https://www.thenews.com.pk/print/943818-pakistan-china-concerned-over-sanctions-on-russia
https://www.thenews.com.pk/print/943818-pakistan-china-concerned-over-sanctions-on-russia
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Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що Китай і Пакистан 

поділяють занепокоєння з приводу «поширення наслідків односторонніх санкцій» на 

росію через її війну проти України і закликають до припинення вогню та 

дипломатичного вирішення кризи. Китай і Пакистан утрималися від засудження росії 

через її напад на Україну 24 лютого. 

*** 

Зеленски: Још 100.000 људи у блокади у Мариупољу [В. Зеленський: Ще 100 

тисяч людей у блокаді Маріуполя] // Политика. – Belgrad, 2022. – 23.03. – Режим доступу 

: https://www.politika.rs/scc/clanak/502789/Zelenski-Jos-100-000-ljudi-u-blokadi-u-

Mariupolju. 

Президент України В. Зеленський заявив, що в місті Маріуполь, яке зазнає 

інтенсивних російських обстрілів, залишилося близько 100 тис. людей, і що складні 

мирні переговори з росією принесли певний прогрес. В. Зеленський заявив, що 

спроби врятувати мирне населення там через гуманітарні коридори були перервані 

російськими «обстрілами або навмисним терором». Попри всі труднощі, з міста 

вдалося врятувати 7026 жителів. 

*** 

Hansson, Wolfgang. Missnöjet som är farligast för Putin – så trolig är en palatskupp 

[Найнебезпечніше для путіна невдоволення – це палацовий переворот] / W. Hansson // 

Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 24.03. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/OrAPVl/interna-missnojet-kan-vara-

riskabelt-for-putin. 

Західні ЗМІ починають заповнюватися інформацією про те, що в оточенні 

путіна є невдоволення. Це також може бути відображенням мрій Заходу про те, що 

палацовий переворот проти путіна призведе до якнайшвидшого закінчення війни. На 

думку автора статті, палацовий переворот не є неможливим, але його майже не 

афішують західні ЗМІ. 

*** 

Yim, Noah. Russia unleashes hypersonic ‘dagger’ missiles in Ukraine [росія 

використала в Україні гіперзвукові ракети «Кинжал»] / N. Yim // Herald Sun. – 

Melbourne, 2022. – 24.03. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/world/russia-unleashes-hypersonic-dagger-missiles-in-

ukraine/news-story/1426fd04725ad9378d4aa6d27917d3a2. 

росія заявила, що протягом тижня двічі використала гіперзвукові ракети під час 

вторгнення в Україну. Гіперзвукові ракети «Кинжал», були використані для 

бомбування складу боєприпасів на заході України та складу пального на півдні. Це 

передові військові технології, якими володіють лише США, росія та Китай. Це 

перший раз, коли комплекс «Кинжал» був задіяний на війні. 

*** 

Harrison, Virginia. Ukraine war: Zelenskiy urges global protests ‘in the name of 

peace’ to mark month since invasion began [Війна в Україні: В. Зеленський закликає до 

глобальних протестів «в ім’я миру», відзначивши місяць від початку вторгнення] / V. 

Harrison // The Guardian. – London, 2022. – 24.03. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/502789/Zelenski-Jos-100-000-ljudi-u-blokadi-u-Mariupolju
https://www.politika.rs/scc/clanak/502789/Zelenski-Jos-100-000-ljudi-u-blokadi-u-Mariupolju
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/OrAPVl/interna-missnojet-kan-vara-riskabelt-for-putin
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/OrAPVl/interna-missnojet-kan-vara-riskabelt-for-putin
https://www.heraldsun.com.au/news/world/russia-unleashes-hypersonic-dagger-missiles-in-ukraine/news-story/1426fd04725ad9378d4aa6d27917d3a2
https://www.heraldsun.com.au/news/world/russia-unleashes-hypersonic-dagger-missiles-in-ukraine/news-story/1426fd04725ad9378d4aa6d27917d3a2
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https://www.theguardian.com/world/2022/mar/24/ukraine-war-zelenskiy-urges-global-

protests-in-the-name-of-peace-to-mark-month-since-invasion-began. 

Президент України В. Зеленський закликав громадян усього світу вийти на 

вулиці «в ім’я миру» та провести акції протесту проти кровопролитної війни росії. 

Заклик В. Зеленського пролунав у той час, коли світові лідери готуються провести 

серію екстрених самітів у Європі, метою яких є посилення тиску на президента росії 

путіна з метою припинення війни. Президент України просить Альянс надати Україні 

«ефективну та необмежену» підтримку, включаючи будь-яку зброю, необхідну країні 

для протистояння росії. 

*** 

Top Zelensky aide says Jerusalem could host talks, praises Israeli intel cooperation 

[Головний помічник Зеленського каже, що Єрусалим може бути організатором 

переговорів, високо оцінює співпрацю з ізраїльською розвідкою] // The Times of Israel. – 

Jerusalem, 2022. – 24.03. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/no-other-option-

israeli-ex-commandos-said-to-secretly-train-ukrainian-civilians/. 

Глава Офісу Президента України А. Єрмак вітає посередництво прем’єр-

міністра Ізраїлю Н. Беннета, зазначивши, що Україна вважає Єрусалим «одним із 

пріоритетних місць» зустрічі Президента України В. Зеленського та президента росії 

путіна. За словами автора, незважаючи на його похвалу посередницьким зусиллям 

Ізраїлю, А. Єрмак обережно ставився до окремого розгляду відмови Ізраїлю надати 

військову допомогу, заявивши, що Україна очікує «значно більшої підтримки з боку 

Ізраїлю в цій сфері». 

*** 

Зеленски призова хората по света: Излезте на улиците, покажете позицията си 

срещу русия [В. Зеленський закликав людей по всьому світу: Вийдіть на вулиці, 

покажіть свою позицію проти росії] // Факти. – Sofia, 2022. – 24.03. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/world/664229-zelenski-prizova-horata-po-sveta-izlezte-na-ulicite-pokajete-

poziciata-si-sreshtu-rusia. 

Президент України В. Зеленський попросив людей у всьому світі вийти на 

вулиці 24.03, щоб показати свою підтримку Україні проти російської військової 

агресії. За його словами, війна росії ведеться не тільки проти України, а й проти 

свободи людей всюди і світ повинен був зупинити військову агресію росії. Президент 

поякував всім, хто підтримує Україну. 

*** 

«Brak konsensusu w negocjacjach». Szef MSZ Ukrainy: Rosja trzyma się ultimatum 

[«Брак консенсусу в переговорах». Міністр закордонних справ України: росія 

тримається ультиматуму] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 25.03. – Режим доступу : 

https://dorzeczy.pl/opinie/280645/brak-konsensusu-kuleba-rosja-trzyma-sie-ultimatum.html. 

Міністр закордонних справ України Д. Кулеба дав оцінку переговорів з 

російською стороною щодо завершення війни. За його словами, щоб стимулювати 

більш конструктивний підхід, потрібні дві речі: більше санкцій і більше військової 

допомоги Україні. Президент України В. Зеленський заявив, що готовий зустрітися 

безпосередньо зі своїм російським колегою путіним.  

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/24/ukraine-war-zelenskiy-urges-global-protests-in-the-name-of-peace-to-mark-month-since-invasion-began
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/24/ukraine-war-zelenskiy-urges-global-protests-in-the-name-of-peace-to-mark-month-since-invasion-began
https://www.timesofisrael.com/no-other-option-israeli-ex-commandos-said-to-secretly-train-ukrainian-civilians/
https://www.timesofisrael.com/no-other-option-israeli-ex-commandos-said-to-secretly-train-ukrainian-civilians/
https://fakti.bg/world/664229-zelenski-prizova-horata-po-sveta-izlezte-na-ulicite-pokajete-poziciata-si-sreshtu-rusia
https://fakti.bg/world/664229-zelenski-prizova-horata-po-sveta-izlezte-na-ulicite-pokajete-poziciata-si-sreshtu-rusia
https://dorzeczy.pl/opinie/280645/brak-konsensusu-kuleba-rosja-trzyma-sie-ultimatum.html
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*** 

Burns, Robert. Putin’s war in Ukraine nearing possibly more dangerous phase [Війна 

путіна в Україні наближається, можливо, до більш небезпечної фази] / R. Burns // Japan 

Today. – Tokyo, 2022. – 25.03. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/putin’s-war-in-ukraine-nearing-possibly-more-

dangerous-phase. 

Автор статті вважає, що війна путіна в Україні наближається до нової, 

потенційно більш небезпечної фази після того, як протягом місяця боїв російські сили 

опинилися в безвиході через супротивника. Незважаючи на те, що йому не вдалося 

здобути швидку перемогу, путін не здається перед зростаючим міжнародним тиском, 

включаючи санкції, що вдарили по його економіці. Західний світ значною мірою 

налаштований проти путіна, але немає жодних ознак того, що він втрачає підтримку з 

боку більшості російського суспільства, яке переважно покладається на 

контрольоване державою телебачення для отримання інформації. 

*** 

Bloom, Mia. Ukraine’s women fighters reflect a cultural tradition of feminist 

independence [Українські жінки-борці відбивають культурну традицію феміністської 

незалежності] / M. Bloom // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 25.03. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/features/opinions/ukraine’s-women-fighters-reflect-a-

cultural-tradition-of-feminist-independence. 

Десятки тисяч українських жінок взяли до рук зброю під час війни, 

спровокованої вторгненням росії. Вони становлять від 15 до 17 % Збройних сил 

України. Науковий співробітник з міжнародної безпеки у Новій Америці доктор М. 

Блум вважає, що Україна пропонує унікальне уявлення про роль, яку жінки можуть 

грати у захисті нації. Українські жінки історично користувалися незалежністю, не 

характерною для інших частин земної кулі. Аналітик вважає, що українська війна 

показує, що за успіхами ЗСУ стоїть і армія українських жінок. 

*** 

Bedu, Cyrielle. Guerre en Ukraine: a-t-on surestimé l’armée russe? [Війна в Україні: 

чи ми не переоцінили російську армію?] / C. Bedu // Le Monde. – Paris, 2022. – 25.03. – 

Режим доступу : https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/03/25/guerre-en-ukraine-a-t-

on-surestime-l-armee-russe_6119046_5463015.html. 

ЗСУ вже місяць люто чинить опір російським загарбникам, а великі стратегічні 

міста, які росія мала намір захопити і зайняти, досі не перейшли під її контроль. Як 

пояснити, що російська армія, перевага якої вважалася переважною, не досягла своєї 

мети? Н. Гібер, фахівець із питань оборони, докладно розповідає «Le Monde» про 

перебіг наступу путіна. 

*** 

Kurkov, Andrey. Putin’s bombs and missiles rain down, but he will never destroy 

Ukraine’s culture [Бомби і ракети путіна падають, але він ніколи не знищить українську 

культуру] / А. Kurkov // The Guardian. – London, 2022. – 25.03. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/25/putin-bombs-missiles-culture-

ukraine-russia-war. 

https://japantoday.com/category/world/putin's-war-in-ukraine-nearing-possibly-more-dangerous-phase
https://japantoday.com/category/world/putin's-war-in-ukraine-nearing-possibly-more-dangerous-phase
https://japantoday.com/category/features/opinions/ukraine's-women-fighters-reflect-a-cultural-tradition-of-feminist-independence
https://japantoday.com/category/features/opinions/ukraine's-women-fighters-reflect-a-cultural-tradition-of-feminist-independence
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/03/25/guerre-en-ukraine-a-t-on-surestime-l-armee-russe_6119046_5463015.html
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/03/25/guerre-en-ukraine-a-t-on-surestime-l-armee-russe_6119046_5463015.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/25/putin-bombs-missiles-culture-ukraine-russia-war
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/25/putin-bombs-missiles-culture-ukraine-russia-war
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За останні кілька днів у Києві поховали відому театральну акторку О. Швець та 

соліста вітчизняної опери-балету А. Дацишина. Ці артисти загинули під час 

попадання балістичних ракет у Києві. У той же час російський бомбардувальник 

скидав півтонну бомбу на драмтеатр у Маріуполі, в якому переховувалися 1000 

громадян, у тому числі діти та люди похилого віку. 

*** 

Зеленски поручио ЕУ да је закаснила са санкцијама русији [В. Зеленський 

заявив, що ЄС запізнився із санкціями проти росії] // Политика. – Belgrad, 2022. – 25.03. 

– Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/503004/Zelenski-porucio-EU-da-je-

zakasnila-sa-sankcijama-Rusiji. 

Президент України В. Зеленський у зверненні через відеозв’язок до членів 

Європейської ради заявив країнам ЄС, що вони запізнилися із введенням санкцій 

проти росії. Президент наголосив, що якби санкції були введені раніше, росія могла б 

не вступити у війну. 

*** 

Руска војска потпуно опколила Чернигов [Російська армія повністю оточила 

Чернігів] // Политика. – Belgrad, 2022. – 25.03. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/503097/Ruska-vojska-potpuno-opkolila-Cernigov. 

Українська влада повідомила, що російські війська оточили місто Чернігів біля 

кордону з Білоруссю і бомбардували райони, де мешканці залишилися без світла, 

опалення та води. Чернігівський міський голова В. Атрошенко повідомив, що 

бомбардування знищило міст, який з’єднує місто зі столицею України на півдні, 

перервавши головну дорогу для надання гуманітарної допомоги та евакуації 

поранених. 

*** 

«Specjalna operacja wojskowa» Rosji na Ukrainie. Putin podpisał ustawę [«Військова 

спецоперація» росії в Україні. путін підписав закон] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 

26.03. – Режим доступу : https://dorzeczy.pl/swiat/280834/operacja-specjalna-na-ukrainie-

putin-podpisal-ustawe.html. 

Президент росії підписав закон про визнання учасників «спеціальної військової 

операції» в Україні ветеранами. Підписаний путіним закон був одноголосно 

ухвалений держдумою і схвалений радою федерації. Документ було розміщено на 

офіційному сайті правової інформації. Раніше повідомлялося, що учасники 

«спецоперації» в Україні отримають доступ до системи соціального захисту, якою 

користуються ветерани з Афганістану, Сирії та інших місць, де росіяни вели бойові 

дії. Ветерани мають отримати доплати від держави, податкові пільги, медичне 

обслуговування тощо. 

*** 

Russia signals less ambitious goals in Ukraine war [росія сигналізує про менш 

амбітні цілі в українській війні] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 26.03. – Режим 

доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/russia-signals-less-ambitious-

goals-in-ukraine-war/news-story/f277498a484591fb62b6d49cd9912af8. 

https://www.politika.rs/scc/clanak/503004/Zelenski-porucio-EU-da-je-zakasnila-sa-sankcijama-Rusiji
https://www.politika.rs/scc/clanak/503004/Zelenski-porucio-EU-da-je-zakasnila-sa-sankcijama-Rusiji
https://www.politika.rs/scc/clanak/503097/Ruska-vojska-potpuno-opkolila-Cernigov
https://dorzeczy.pl/swiat/280834/operacja-specjalna-na-ukrainie-putin-podpisal-ustawe.html
https://dorzeczy.pl/swiat/280834/operacja-specjalna-na-ukrainie-putin-podpisal-ustawe.html
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/russia-signals-less-ambitious-goals-in-ukraine-war/news-story/f277498a484591fb62b6d49cd9912af8
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/russia-signals-less-ambitious-goals-in-ukraine-war/news-story/f277498a484591fb62b6d49cd9912af8
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росія повідомила, що може відмовитися від своїх військових цілей, 

спрямованих на схід України, після того, як не змогла зламати опір української нації 

за місяць боїв і нападів на мирних жителів. Можливий перехід відбувся після того, як 

президент США Д. Байден відвідав елітні американські війська, які служать 

безпосередньо за кордоном у Польщі, а французький президент Е. Макрон 

запропонував евакуацію мирних жителів, які опинилися в пастці в Маріуполі, за 

підтримки міжнародної спільноти. російський генерал С. Рудський запропонував 

значно зменшити «головну мету» контролю над Донбасом, східним регіоном, який 

вже частково утримується російськими найманцями. 

*** 

McLeary, Paul. Russia’s Kyiv offensive stalls, as Ukrainians counterattack in the south 

[Наступ росії на Київ зупиняється, українці контратакують на півдні] / P. McLeary // 

POLITICO. – New York, 2022. – 26.03. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/nato-leaders-zelenskyy-ukraine-russia-europe-putin-biden-

macron-johnson/. 

російські та американські офіційні особи заявили, що російські війська 

перемикають свою увагу від столиці України Києва, оскільки готуються до оновлених 

зусиль щодо атак на Донбасі. Протягом кількох тижнів західні аналітики та урядовці 

заявляли, що очікують, що російські сили коригують свою тактику та стратегію перед 

обличчям запеклого українського опору навколо столиці, але визнання 

високопоставленого російського чиновника, що кремль змінює свої військові цілі, 

свідчить про важливий момент у війні. Зупинений Україною наступ росії на півночі 

та заході Києва був головним болем для кремля і призвів до того, що російські війська 

зайняли оборонні позиції, де вони сидять і чекають поповнення запасів і підтримки. У 

той час як російські командири шукають способи посилити свої війська, українці 

розпочали нову контратаку в південному портовому місті Херсон, який першим 

потрапив в оточення і був окупованим російськими військами у перші дні війни. 

*** 

Zelenskiy’den müzakereler için ‘‘adil şartlar’’ uyarısı [Попередження 

В. Зеленського про «чесні умови» для переговорів] // Star. – Istanbul, 2022. – 26.03. – 

Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/zelenskiyden-muzakereler-icin-adil-sartlar-

uyarisi-haber-1700543/. 

Президент України В. Зеленський заявив, що в переговорах з росією має бути 

гарантований суверенітет його країни та забезпечена її територіальна цілісність, 

умови мають бути справедливими, а інакше український народ це точно не прийме. У 

відеозверненні В. Зеленський заявив, що ЗСУ, які завдали великих втрат російській 

армії, продовжують боротьбу з ворожими атаками на Донбасі, у Харкові та Києві. 

*** 

Първанова, Антония. Изненадващо видеообръщение на Зеленски [Дивовижне 

відеозвернення В. Зеленського] / А. Първанова // Факти. – Sofia, 2022. – 26.03. – Режим 

доступу : https://fakti.bg/world/664873-iznenadvashto-videoobrashtenie-na-zelenski. 

Президент України В. Зеленський зробив «дивовижне» відеозвернення під час 

Форуму в Досі (Катар). У ньому він розкритикував триваючу війну росії проти його 

країни і закликав ООН й світові держави прийти йому на допомогу, порівнявши 

https://www.politico.eu/article/nato-leaders-zelenskyy-ukraine-russia-europe-putin-biden-macron-johnson/
https://www.politico.eu/article/nato-leaders-zelenskyy-ukraine-russia-europe-putin-biden-macron-johnson/
https://www.star.com.tr/dunya/zelenskiyden-muzakereler-icin-adil-sartlar-uyarisi-haber-1700543/
https://www.star.com.tr/dunya/zelenskiyden-muzakereler-icin-adil-sartlar-uyarisi-haber-1700543/
https://fakti.bg/world/664873-iznenadvashto-videoobrashtenie-na-zelenski
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знищення росією портового міста Маріуполь зі знищенням Алеппо під час війни в 

Сирії. 

*** 

Hällsten, Amanda. Överstelöjtnanten om attackerna mot Lviv [Підполковник про 

атаки на Львів] / A. Hällsten // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 27.03. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rEJJaR/joakim-paasikivi-om-attacker-mot-lviv-vill-

skapa-radsla. 

Підполковник Й. Паасіківі зі Шведського коледжу національної оборони каже, 

що заява міноборони росії, що головною метою є «звільнення Донбасу», може бути 

спробою росії замаскувати той факт, що їхній наступ в Україні поки що не вдався. 

Ініціатива у кількох великих містах належить Україні, а не росіянам. Але, на думку Й. 

Паасіківі, той факт, що російські війська зайняли оборонну позицію, не означає, що 

вони опосередковано відступлять, а навіть якщо вони спробують відступити, наземні 

бої продовжуватимуться, оскільки Україна сповнена рішучості боротися з 

російськими військами. 

*** 

Ruderstam, Jacob. Zelenskyj öppnar för diskussion om neutral status [Зеленський 

відкритий для обговорення нейтрального статусу] / J. Ruderstam // Aftonbladet. – 

Stockholm, 2022. – 27.03. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/z712OO/zelenskyj-oppnar-for-diskussion-om-neutral-

status. 

Під час інтерв’ю російським журналістам у рамках відеодзвінка, Президент 

України В. Зеленський сказав, що готовий обговорити нейтральний статус країни у 

рамках мирної угоди з росією. Президент наголосив, що домовленість актуальна лише 

у тому випадку, якщо путін виведе свої війська а можливий статус нейтралітету має 

гарантувати третя сторона і пройти через референдум. 

*** 

Fisch, Yesica. Ukrainians brace for attack on Odesa [Українці готуються до 

можливої атаки на Одесу] / Y. Fisch // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 27.03. – Режим 

доступу : https://japantoday.com/category/world/’my-personal-tragedy’-ukrainians-brace-

for-attack-on-odesa. 

Чорноморський порт Одеса мінує свої пляжі і поспішає захистити свою 

культурну спадщину від страшної долі в стилі Маріуполя перед лицем тривоги, що 

стратегічне місто може стати наступним, коли росія спробує позбавити Україну її 

берегової лінії. Одеса є найбільшим портом країни, який має вирішальне значення для 

експорту зерна та інших товарів і є штаб-квартирою ВМФ України. 

*** 

En Ukraine, une économie au service de la guerre [В Україні економіка на службі 

війни] // Le Monde. – Paris, 2022. – 27.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/03/27/en-ukraine-une-economie-au-service-de-

la-guerre_6119316_3234.html. 

З початком російського військового віторгнення росії Україна намагалася 

планувати виробництво та реорганізовувати логістику, забезпечуючи при цьому 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rEJJaR/joakim-paasikivi-om-attacker-mot-lviv-vill-skapa-radsla
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rEJJaR/joakim-paasikivi-om-attacker-mot-lviv-vill-skapa-radsla
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/z712OO/zelenskyj-oppnar-for-diskussion-om-neutral-status
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/z712OO/zelenskyj-oppnar-for-diskussion-om-neutral-status
https://japantoday.com/category/world/'my-personal-tragedy'-ukrainians-brace-for-attack-on-odesa
https://japantoday.com/category/world/'my-personal-tragedy'-ukrainians-brace-for-attack-on-odesa
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/03/27/en-ukraine-une-economie-au-service-de-la-guerre_6119316_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/03/27/en-ukraine-une-economie-au-service-de-la-guerre_6119316_3234.html
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виживання бізнесу та допомагаючи мешканцям фінансово. З початку російського 

військового наступу експорт з України контролювався, продаж основних продуктів 

харчування був нормований, а виробництво в плановому порядку. Сплата мит 

призупинена, щоб прискорити доставку деяких імпортних товарів. Керівниця KSE 

Institute, віцепрезидентка з політичних досліджень, членкиня Консультативної ради 

Центру вдосконалення закупівель Н. Шаповал пояснює, що три категорії товарів були 

визначені як основні: продукти харчування, ліки та паливо. 

*** 

Kuznetsov, Sergei. A Mariupol survivor’s story from the ‘darkest of hells’ [Історія 

маріупольця, який вижив в «найтемнішому пеклі»] / S. Kuznetsov // POLITICO. – 

Brussels, 2022. – 27.03. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/survivor-story-

darkest-hell-ukraine-mariupol/. 

Видання розповідає про жителя Маріуполя Андрія Марусова, який двічі ледь 

не був убитий після вторгнення росії в Україну. Ракета російського реактивного 

літака перетворила на руїни два верхніх поверхи дев’ятиповерхового житлового 

будинку, де жив А. Марусов. Місто з довоєнним населенням понад 400 тис. з початку 

березня повністю оточене російськими військами. Маріуполь без світла, 

водопостачання, опалення та газу. Мобільні мережі зруйновані, у багатьох районах 

точаться бої. МЗС України заявило, що деяких маріупольців, які пережили російські 

бомбардування та артилерійські обстріли, тепер «примусово депортують» до росії. 

*** 

Zelenski: Mariupol’ü geri almak imkansız [В. Зеленський: врятувати Маріуполь 

неможливо] // Star. – Istanbul, 2022. – 27.03. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/zelenskiy-natonun-ucak-ve-tanklarinin-sadece-yuzde-birini-

istediklerini-soyledi-haber-1700749/. 

Звертаючись до НАТО, Президент України В. Зеленський зазначив, що Україна 

не може вражати російські ракети з помпових гвинтівок або з кулеметів, які 

посилаються у великій кількості. Без достатньої кількості танків та іншої 

бронетехніки, а такж літаків повернути Маріуполь неможливо. Президент просить 

західні країни надіслати важке озброєння для захисту України від російського 

агресора. 

*** 

Отворено десет „зелених коридора” [Відкрилося десять «зелених коридорів»] // 

Политика. – Belgrad, 2022. – 27.03. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/503162/Otvoreno-deset-zelenih-koridora. 

На сторінках видання публікується інформація, що міноборони росії заявило, 

що першу фазу військової операції в Україні «загалом завершено» і тепер російські 

сили зосередяться на «звільненні» Донбасу. На шпальтах газети зазначано, що ЗСУ 

стверджує, що Донецьк перебуває під інтенсивним обстрілом і досягнуто 

домовленості про відкриття 10 «зелених коридорів», але евакуація з Маріуполя 

можлива лише на особистих автомобілях. 

*** 

https://www.politico.eu/article/survivor-story-darkest-hell-ukraine-mariupol/
https://www.politico.eu/article/survivor-story-darkest-hell-ukraine-mariupol/
https://www.star.com.tr/dunya/zelenskiy-natonun-ucak-ve-tanklarinin-sadece-yuzde-birini-istediklerini-soyledi-haber-1700749/
https://www.star.com.tr/dunya/zelenskiy-natonun-ucak-ve-tanklarinin-sadece-yuzde-birini-istediklerini-soyledi-haber-1700749/
https://www.politika.rs/scc/clanak/503162/Otvoreno-deset-zelenih-koridora
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Ефремова, Ани. Виталий Кличко: Като кмет на Киев и жител на този град, 

руските войници за нищо на света няма да влязат тук [Віталій Кличко: Як мер Києва і 

житель цього міста, я наголошує, що російські солдати ні за що в світі сюди не 

ввійдуть] / А. Ефремова // Факти. – Sofia, 2022. – 27.03. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/world/665042-vitalii-klichko-kato-kmet-na-kiev-i-jitel-na-tozi-grad-ruskite-

voinici-za-nishto-na-sveta-nama-da-vlazat-tuk. 

Мер Києва В. Кличко дав перше інтерв’ю болгарським ЗМІ. М. Цекова 

розмовляла з мером Києва, який заявив про довіру з боку киян до очільнника міста, 

які дали йому право захищати їхні інтереси. В інтерв’ю В. Кличко наголосив, що Київ 

готовий захищатися. 

*** 

Rolfe, Brooke. ‘Hello to Biden’: Russia strikes Ukraine’s ‘safe haven’ city Lviv 

[«Привіт Д. Байдену»: росія завдала удару по «безпечному» Львову] / В. Rolfe // Herald 

Sun. – Melbourne, 2022. – 28.03. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/world/hello-to-biden-russia-strikes-ukraines-safe-haven-

city-lviv/news-story/cafefbf2e1bc31d831c43524c9c08c16. 

Мер Львова А. Садовий вважає, що ракетами, якими бум обстріляний Львів, 

путін надіслав президенту США Д. Байдену «привіт» після його виступу в сусідній 

Польщі. Чотири ракети вдарили на схід від міста, поранивши щонайменше п’ятьох 

людей і спричинивши паніку в типовому спокійному місті. Невдовзі місто було 

оповито темним клубом диму, який, як повідомляється, залишався кілька годин і був 

помітний з околиць міста. Повідомляється, що ракети були випущені з Севастополя, 

що знаходиться на відстані понад 900 км. 

*** 

Gijs, Camille. Zelenskyy: Ukraine ready to discuss neutral status to reach Russia peace 

deal [В. Зеленський: Україна готова обговорювати нейтральний статус для досягнення 

мирної угоди з росією] / C. Gijs // POLITICO. – Brussels, 2022. – 28.03. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/ukraine-neutral-status-russia-peace-agreement-volodymyr-

zelenskyy/. 

В інтерв’ю кільком російським виданням Президент України В. Зеленський 

зазначив, що він відкритий для обговорення нейтрального статусу для своєї країни та 

«компромісу» щодо спірного Донбасу в рамках мирних переговорів з росією. 

В. Зеленський поставив жорсткі умови для можливих поступок: російські війська 

повинні відійти на позиції до 24 лютого, а будь-яка мирна угода була б винесена 

українському народу на референдум, на організацію якого може знадобитися до року. 

За словами В. Зеленського, референдум є суворою умовою, стверджуючи, що українці 

мають брати участь у будь-яких потенційних територіальних змінах, які потребують 

конституційного перегляду. 

*** 

Zelenskiy: ‘‘Türkiye’de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var’’ [Зеленський: 

«У Туреччині є можливість та необхідність очних зустрічей»] // Star. – Istanbul, 2022. – 

28.03. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/zelenskiy-turkiyede-yuz-yuze-

gorusme-icin-bir-firsat-ve-ihtiyac-var-haber-1700893/. 

https://fakti.bg/world/665042-vitalii-klichko-kato-kmet-na-kiev-i-jitel-na-tozi-grad-ruskite-voinici-za-nishto-na-sveta-nama-da-vlazat-tuk
https://fakti.bg/world/665042-vitalii-klichko-kato-kmet-na-kiev-i-jitel-na-tozi-grad-ruskite-voinici-za-nishto-na-sveta-nama-da-vlazat-tuk
https://www.heraldsun.com.au/news/world/hello-to-biden-russia-strikes-ukraines-safe-haven-city-lviv/news-story/cafefbf2e1bc31d831c43524c9c08c16
https://www.heraldsun.com.au/news/world/hello-to-biden-russia-strikes-ukraines-safe-haven-city-lviv/news-story/cafefbf2e1bc31d831c43524c9c08c16
https://www.politico.eu/article/ukraine-neutral-status-russia-peace-agreement-volodymyr-zelenskyy/
https://www.politico.eu/article/ukraine-neutral-status-russia-peace-agreement-volodymyr-zelenskyy/
https://www.star.com.tr/dunya/zelenskiy-turkiyede-yuz-yuze-gorusme-icin-bir-firsat-ve-ihtiyac-var-haber-1700893/
https://www.star.com.tr/dunya/zelenskiy-turkiyede-yuz-yuze-gorusme-icin-bir-firsat-ve-ihtiyac-var-haber-1700893/
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Президент України В. Зеленський у своєму відеозверненні, опублікованому в 

соцмережі, згадав про переговори, які відбудуться в Туреччині між переговорними 

делегаціями України та росії. В. Зеленський заявив, що вони прагнуть повернутися до 

нормального життя в його країні, додавши, що суверенітет і територіальна цілісність 

України є безперечними, а дієві гарантії безпеки є обов’язковими для його держави. 

*** 

Россия и Украина проведут новый раунд очных переговоров [росія та Україна 

проведуть новий раунд очних переговорів] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 28.03. – 

Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0328/c31519-10076470.html. 

Згідно з повідомленям члена української переговорної делегації Д. Арахамії, 

делегації росії та України проведуть новий раунд очних переговорів в Туреччині 28-

30 березня. 28 лютого делегації росії та України провели три раунди переговорів у 

очному форматі та подальшу серію обговорень у форматі відеозв’язку. Наразі відомо, 

що сторони так і не змогли досягти основної угоди. 

*** 

Silva, Emanuel. Efter fredsmötet: ”Tillräckliga framsteg” [Після мирної зустрічі: 

«Достатній прогрес»] / E. Silva // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 29.03. – Режим доступу 

: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/WjAw8d/efter-fredsmotet-tillrackliga-framsteg. 

Автор вважає, що в ході мирних переговорів у Стамбулі представники України 

та росії, мабуть, досягли такого великого прогресу, що, можливо, настав час 

зустрітися путіну та В. Зеленському. Це підтвердив головний переговорник росії В. 

Мединський, заявивши, що зустріч путіна та В. Зеленського може статися одночасно 

з підписанням мирної угоди. росія також заявляє, що радикально скоротить свою 

військову активність біля столиці України. 

*** 

Hansson, Wolfgang. Så försöker Putin rädda ansiktet [Так путін намагається 

зберегти обличчя] / W. Hansson // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 29.03. – Режим 

доступу : https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/5G47RE/wolfgang-hansson-

putin-kan-forsoka-radda-ansiktet-med-koreansk-losning. 

На думку оглядача найбільшої щоденної газети в Скандинавії, путін, можливо, 

знайшов спосіб покласти край війні, але зберегти обличчя. Розділивши Україну, він 

ще може проголосити якусь перемогу та заодно «покарати режим у Києві». Деякі 

військові аналітики вважають, що росіяни планують новий наступ на літо, коли земля 

підсохне і легше пересуватиметься за допомогою танків та іншої військової техніки, а 

те, що відбувається зараз, – це просто тактичний відступ. 

*** 

Qena, Nebi. Russia shifts focus to try to grind Ukraine’s army in east [росія зміщує 

акцент, щоб спробувати роздавити українську армію на сході] / N. Qena // Japan Today. 

– Tokyo, 2022. – 29.03. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/world/russia-

shifts-focus-to-try-to-grind-ukraine’s-army-in-east. 

У той час, як російські військові все більше уваги приділяють знекровленню 

українських військ на сході, вони продовжують використовувати свій арсенал 

крилатих ракет повітряного та морського базування для методичного обстрілу 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0328/c31519-10076470.html
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/WjAw8d/efter-fredsmotet-tillrackliga-framsteg
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/5G47RE/wolfgang-hansson-putin-kan-forsoka-radda-ansiktet-med-koreansk-losning
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/5G47RE/wolfgang-hansson-putin-kan-forsoka-radda-ansiktet-med-koreansk-losning
https://japantoday.com/category/world/russia-shifts-focus-to-try-to-grind-ukraine's-army-in-east
https://japantoday.com/category/world/russia-shifts-focus-to-try-to-grind-ukraine's-army-in-east
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паливних складів, військових арсеналів по всій країні. В аналізі, опублікованому 

Інститутом вивчення війни у Вашингтоні, наголошується, що припинення російського 

наступу на Київ може відображати «нездатність російських військ, а не будь-які 

зрушення з російською метою чи зусиллями в даний час». 

*** 

Untersinger, Martin. L’un des principaux fournisseurs ukrainiens d’accès à Internet 

victime d’une «puissante cyberattaque» [Один із основних українських інтернет-

провайдерів став жертвою «потужної кібератаки»] / M. Untersinger // Le Monde. – Paris, 

2022. – 29.03. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/03/29/l-un-des-

principaux-fournisseurs-ukrainiens-d-acces-a-internet-victime-d-une-puissante-

cyberattaque_6119630_4408996.html. 

Глава Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 

Ю. Щегол заявив, що зроблено потужну кібератаку на інфраструктуру 

«Укртелекому». Щоб зберегти свою інфраструктуру та продовжувати надавати свої 

послуги ЗСУ та її клієнтам, «Укртелеком» тимчасово призупинив свої послуги для 

більшості своїх приватних клієнтів. Незважаючи на російське вторгнення, мережа 

фіксованого та мобільного Інтернету в Україні продовжує функціонувати, навіть 

якщо руйнування, спричинені війною, порушують її роботу. 

*** 

Černiauskaitė, Agnė. Ką A. Anušauskas pamatė ir išgirdo Ukrainoje: internete 

paviešinta nuotrauka gali baigtis tragedija [Що побачив і почув А. Анушаускас в Україні: 

фото, опубліковане в Інтернеті, може закінчитися трагедією] / A. Černiauskaitė // 

Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 29.03. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/29/news/ka-a-anusauskas-pamate-ir-

isgirdo-ukrainoje-internete-paviesinta-nuotrauka-gali-baigtis-tragedija-22888683. 

Міністр національної оборони Литви А. Анушаускас, який відвідав Україну, 

заявив, що повернувся додому з оптимістичним настроєм. За його словами, українці, 

незважаючи на перевагу ворога, виграють у війні з росією. Міністр заявив, що 

підтримка населення Литви та інших країн – як зброєю, так і гуманітарною 

допомогою, або особистими контактами – «просто необхідна українцям». 

*** 

Gijs, Camille. Russia says it will reduce Kyiv offensive to ‘increase trust’ for future 

peace talks [росія заявляє, що призупинить наступ на Київ, щоб «підвищити довіру» до 

майбутніх мирних переговорів] / C. Gijs // POLITICO. – Brussels, 2022. – 29.03. – Режим 

доступу : https://www.politico.eu/article/russia-drastic-reduce-attack-ukraine-kyiv/. 

Заступник міністра оборони росії О. Фомін у Стамбулі після переговорів 

заявив, що москва різко скоротить свій військовий наступ поблизу столиці України 

Києва. Він повідомив журналістам, що прийнято рішення принципово скоротити 

військову активність також у наапрямі Чернігова. У свою чергу, радник путіна В. 

Мединський зазначив, що переговори були «конструктивними» і що російська 

делегація отримала письмові пропозиції від української сторони, які «підтверджують 

її бажання отримати нейтральний і без’ядерний статус», що включає заборону на 

розміщення в Україні іноземних військових баз і військ, а також на виробництво зброї 

масового знищення. 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/03/29/l-un-des-principaux-fournisseurs-ukrainiens-d-acces-a-internet-victime-d-une-puissante-cyberattaque_6119630_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/03/29/l-un-des-principaux-fournisseurs-ukrainiens-d-acces-a-internet-victime-d-une-puissante-cyberattaque_6119630_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/03/29/l-un-des-principaux-fournisseurs-ukrainiens-d-acces-a-internet-victime-d-une-puissante-cyberattaque_6119630_4408996.html
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/29/news/ka-a-anusauskas-pamate-ir-isgirdo-ukrainoje-internete-paviesinta-nuotrauka-gali-baigtis-tragedija-22888683
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/29/news/ka-a-anusauskas-pamate-ir-isgirdo-ukrainoje-internete-paviesinta-nuotrauka-gali-baigtis-tragedija-22888683
https://www.politico.eu/article/russia-drastic-reduce-attack-ukraine-kyiv/
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*** 

Dünya Türkiye’nin hamlelerini konuşuyor: Başkan Erdoğan’ın baskın rolü... [Світ 

говорить про кроки Туреччини: домінуюча роль президента Ердогана...] // Star. – 

Istanbul, 2022. – 29.03. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/politika/dunya-

turkiyenin-tarihi-hamlelerini-konusuyor-baskan-erdoganin-baskin-rolu-haber-1701141/. 

Видання наголошує, що від початку вторгнення росії в Україну Туреччина 

докладає великих зусиль для досягнення миру під керівництвом президента Р. Т. 

Ердогана. Перенесення мирних переговорів до Туреччини мав великий вплив у 

світовій пресі. Світові ЗМІ підкреслюють домінуючу роль президента Р. Т. Ердогана 

у цій війні. Туреччина, яка прийматиме російську та українську делегації, які 

зустрінуться в Стамбулі 28-30 березня, зробила важливі кроки на мирних 

переговорах. 

*** 

Russische Angriffe auf Tschernihiw und im Osten der Ukraine [Атаки росії на 

Чернігів і схід України] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 30.03. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6118752/entgegen-russischer-ankuendigung-ostukraine-unter-

beschuss?from_rss=. 

За даними українських джерел, всупереч анонсованим скороченням бойових 

дій на півночі України, Чернігів протягом ночі продовжували атакувати російські 

війська. Атаки здійснювали з артилерії та авіації. Також повідомлялося про потужні 

обстріли зі сходу України. 

*** 

«Bedrohung für Kiew nicht vorbei»: Zweifel an russischem Rückzug [«Загроза Києву 

не знята»: сумніви щодо відступу росії] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 30.03. – Режим 

доступу : https://www.diepresse.com/6118591/bedrohung-fuer-kiew-nicht-vorbei-zweifel-an-

russischem-rueckzug?from%20rss. 

Заява росії про часткову деескалацію війни в Україні зустрічається зі 

скептицизмом. Повідомлялося про атаки з Чернігова та з Лисичанська Луганської 

області. Американський та британський уряди бачать значні втрати та спробу 

перегрупування російської армії головною причиною оголошеного відходу росії на 

північний захід від столиці України Києва. Віцепрем’єр-міністр Великобританії Д. 

Рааб заявив, що росію «будуть судити за її дії, а не слова». 

*** 

Moreau, Anna. Ukraine: comment Vladimir Poutine réécrit l’histoire [Україна: як 

путін переписує історію] / A. Moreau // Le Monde. – Paris, 2022. – 30.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/03/30/ukraine-comment-vladimir-poutine-

reecrit-l-histoire_6119737_5463015.html#origin%20podcast_home. 

Викладач політології у Бургундському університеті, автор книги «Україна. Від 

незалежності до війни» О. Гужон, робить огляд історії України та складність її 

зв’язків із сусідньою росією, а також із Польщею. 

*** 

https://www.star.com.tr/politika/dunya-turkiyenin-tarihi-hamlelerini-konusuyor-baskan-erdoganin-baskin-rolu-haber-1701141/
https://www.star.com.tr/politika/dunya-turkiyenin-tarihi-hamlelerini-konusuyor-baskan-erdoganin-baskin-rolu-haber-1701141/
https://www.diepresse.com/6118752/entgegen-russischer-ankuendigung-ostukraine-unter-beschuss?from_rss
https://www.diepresse.com/6118752/entgegen-russischer-ankuendigung-ostukraine-unter-beschuss?from_rss
https://www.diepresse.com/6118591/bedrohung-fuer-kiew-nicht-vorbei-zweifel-an-russischem-rueckzug?from%20rss
https://www.diepresse.com/6118591/bedrohung-fuer-kiew-nicht-vorbei-zweifel-an-russischem-rueckzug?from%20rss
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/03/30/ukraine-comment-vladimir-poutine-reecrit-l-histoire_6119737_5463015.html#origin%20podcast_home
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/03/30/ukraine-comment-vladimir-poutine-reecrit-l-histoire_6119737_5463015.html#origin%20podcast_home
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Putin ile Zelenski görüşecek mi? Mahail Podolyak: Paket hazır! [Чи зустрінуться 

путін і В. Зеленський? Михайло Подоляк: Пакет готовий!] // Star. – Istanbul, 2022. – 

30.03. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/ukraynadan-beklenen-duyuru-

geldi-paket-hazir-haber-1701361/. 

Радник глави Офісу Президента України і член переговорної групи М. Подоляк 

заявив, що все підготовлено до зустрічі президента росії путіна і Президента України 

В. Зеленського і можна починати підготовку до зустрічі лідерів. 

*** 

Boffey, Daniel. Russia bombards Chernihiv hours after pledging to halt shelling [росія 

бомбардує Чернігів через кілька годин після того, як пообіцяла припинити обстріл] / D. 

Boffey // The Guardian. – London, 2022. – 30.03. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/30/ukraine-russia-bombards-chernihiv-hours-

after-pledging-to-halt-shelling. 

росія обстріляла місто Чернігів через кілька годин після того, як кремль заявив, 

що припинить штурм, оскільки проходять переговори в Туреччині. Мер міста В. 

Атрошенко сказав, що росіяни брешуть і завдають удари по Чернігову. Президент 

України В. Зеленський зазначив, що хоча були «позитивні» сповіщення з останніх 

переговорів, «вони не заглушають вибухи російських снарядів». 

*** 

Зеленски: Украјина верује само конкретном резултату преговора [В. Зеленський: 

Україна вірить лише в конкретний результат переговорів] // Политика. – Belgrad, 2022. 

– 30.03. – Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/503406/. 

Президент України В. Зеленський заявив, що сигнали щодо мирних 

переговорів з росією можна назвати позитивними, але додав, що вони «не придушили 

вибухів російських гармат». В. Зеленський заявив, що країна не бачить підстав вірити 

словам деяких російських представників і заявив, що Україна може вірити лише в 

конкретний результат переговорів. Президент також висловив застереження щодо 

обіцянок росії різко скоротити військові дії на окремих ділянках і заявив, що Україна 

не поступиться своїми оборонними зусиллями. 

*** 

Александрович: Само човек који је рат започео може одмах и да га заустави [О. 

Александрович: Тільки людина, яка розпочала війну, може її негайно зупинити] // 

Политика. – Belgrad, 2022. – 30.03. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/503437/. 

Посол України в Сербії О. Александрович подякував Сербії за пропозицію 

зробити Белград місцем для переговорів між Києвом і москвою. Посол зазначив, що 

головна суть переговорів полягає не в тому, в якій країні вони відбуваються. Посол 

також зазначив, що «лише людина, яка розпочала війну, може негайно зупинити її, а 

це президент путін». 

*** 

Farrer, Martin. Ukraine braces for fresh wave of attacks in east as Russia builds forces 

in Donbas [Україна готується до нової хвилі атак на сході, оскільки росія нарощує сили 

на Донбасі] / М. Farrer // The Guardian. – London, 2022. – 31.03. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/ukraynadan-beklenen-duyuru-geldi-paket-hazir-haber-1701361/
https://www.star.com.tr/dunya/ukraynadan-beklenen-duyuru-geldi-paket-hazir-haber-1701361/
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/30/ukraine-russia-bombards-chernihiv-hours-after-pledging-to-halt-shelling
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/30/ukraine-russia-bombards-chernihiv-hours-after-pledging-to-halt-shelling
https://www.politika.rs/scc/clanak/503406/
https://www.politika.rs/scc/clanak/503437/
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https://www.theguardian.com/world/2022/mar/31/ukraine-braces-for-fresh-wave-of-attacks-

as-russia-builds-forces-in-

donbas?utm_term%20Autofeed&CMP%20twt_gu&utm_medium&utm_source%20Twitter. 

Президент України В. Зеленський заявив, що росія нарощує свої сили на сході 

України в готовності до нової хвилі атак на Донбасі, незважаючи на заплановане 

відновлення мирних переговорів 31.03. Незважаючи на заяви про виведення військ, 

російські війська продовжують бомбардувати Чернігів і частину Києва. Доля 

Донбасу, який росія вимагає від України віддати сепаратистам, була темою 

обговорення на мирних переговорах у Туреччині. В. Зеленський сказав, що 

переговори не дали нічого «конкретного». 

*** 

У Мариупољу коначно прекид ватре под надзором УН [Перемир’я в Маріуполі 

під наглядом ООН] // Политика. – Belgrad, 2022. – 31.03. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/503541/. 

Видання пише, що 31.03 в українському порту Маріуполь має розпочатися 

локальне припинення вогню для евакуації мирного населення. У міноборони росії 

заявляють, що цей захід повинен дати можливість відкрити гуманітарний коридор до 

українського міста Запоріжжя. Для того, щоб гуманітарна операція була успішною, 

росія пропонує її провести за безпосередньої участі представників Верховного 

комісара ООН у справах біженців і Міжнародного комітету Червоного Хреста. 

Україна оцінила оголошення про припинення вогню як маніпуляцію і заявила, що не 

вірить в обіцянки росії зменшити свою військову присутність. 

  

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/31/ukraine-braces-for-fresh-wave-of-attacks-as-russia-builds-forces-in-donbas?utm_term%20Autofeed&CMP%20twt_gu&utm_medium&utm_source%20Twitter
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/31/ukraine-braces-for-fresh-wave-of-attacks-as-russia-builds-forces-in-donbas?utm_term%20Autofeed&CMP%20twt_gu&utm_medium&utm_source%20Twitter
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/31/ukraine-braces-for-fresh-wave-of-attacks-as-russia-builds-forces-in-donbas?utm_term%20Autofeed&CMP%20twt_gu&utm_medium&utm_source%20Twitter
https://www.politika.rs/scc/clanak/503541/
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РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ В 

УКРАЇНУ  

Iasevoli, Marco. Draghi: l’Italia non si volta dall’altra parte. Le Camere: sì armi a 

Kiev [Драґі: Італія не відвертається. Палати: так зброї Києву] / M. Iasevoli // Avvenire. – 

Milan, 2022. – 01.03. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/attualita/pagine/draghi-alle-

camere-si-cerca-unita-sul-sostegno-militare-a-kiev. 

Голова Ради міністрів Італії М. Драґі виступив перед Палатами представників 

парламенту. З його слів, «героїчний опір українського народу, Президента України 

В. Зеленського російському вторгненню, це нова реальність і вона змушує зробити 

вибір». Уряд прийняв рішення надати Україні зброю, проти росії застовована низка 

безпрецедентних санкцій також вивчається можливість зниження залежності від 

енергетики росії. Втім М. Драґі уточнив, що жодного протистояння російській нації 

та громадянам не буде.  

*** 

USA gegen Flugverbotszone über Ukraine [США проти безпольотної зони над 

Україною] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 01.03. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6105581/usa-gegen-flugverbotszone-ueber-ukraine?from%20rss. 

У Вашингтоні стверджують, що заборонена для польотів зона, яку вимагає 

Президент України В. Зеленський, вимагатиме розгортання збройних сил США і, 

таким чином, означатиме потенційну війну з росією. 

*** 

Alkalaj: BiH ostaje posvećena teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine 

[Алкалай: БіГ залишається відданою територіальній цілісності та суверенітету 

України] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 01.03. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/722081/alkalaj-bih-ostaje-posvecena-teritorijalnom-integritetu-i-

suverenitetu-ukrajine. 

Постійний представник Боснії та Герцеговини (БіГ) при ООН С. Алкалай на 

позачерговій сесії Генеральної Асамблеї ООН, присвяченій ситуації в Україні, сказав, 

що БіГ залишається відданою територіальній цілісності та суверенітету України. С. 

Алкалай сподівається, що ООН вживе всіх необхідних заходів, щоб зупинити 

жорстоке кровопролиття. Резолюції Генеральної Асамблеї не є обов’язковими, вони 

мають політичну вагу, але США та їхні союзники розглядають дії в ООН як 

можливість показати, наскільки ізольована росія через вторгнення в Україну. Як 

стало відомо з дипломатичних джерел в ООН, БіГ є головним ініціатором резолюції. 

*** 

Leithäuser, Johannes. Baerbock ruft die Welt zur Ächtung Russlands auf [Бербок 

закликає світ оголосити росію поза законом] / J. Leithäuser // Frankfurter Аlgemeine. – 

Frankfurt am Main, 2022. – 01.03. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/annalena-baerbock-ruft-die-welt-zur-aechtung-

russlands-auf-17844848.html. 

Міністерка закордонних справ Німеччини А. Бербок закликала міжнародне 

співтовариство оголосити поза законом напад росії на Україну. А. Бербок заявила 

Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, що атака росії спрямована не лише на 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/draghi-alle-camere-si-cerca-unita-sul-sostegno-militare-a-kiev
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/draghi-alle-camere-si-cerca-unita-sul-sostegno-militare-a-kiev
https://www.diepresse.com/6105581/usa-gegen-flugverbotszone-ueber-ukraine?from%20rss
https://avaz.ba/globus/svijet/722081/alkalaj-bih-ostaje-posvecena-teritorijalnom-integritetu-i-suverenitetu-ukrajine
https://avaz.ba/globus/svijet/722081/alkalaj-bih-ostaje-posvecena-teritorijalnom-integritetu-i-suverenitetu-ukrajine
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/annalena-baerbock-ruft-die-welt-zur-aechtung-russlands-auf-17844848.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/annalena-baerbock-ruft-die-welt-zur-aechtung-russlands-auf-17844848.html
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Україну, а й на весь світ. А. Бербок звинуватила лаврова у поширенні відвертої брехні 

про агресію його країни. Міністерка пояснила, що Німеччина, як і раніше, «глибоко 

усвідомлює» свою історичну відповідальність. Федеральний уряд ухвалив рішення 

надати Україні військову підтримку. 

*** 

McLeod, Catie. Australia commits $70m to support the Ukrainian resistance 

[Австралія виділяє 70 мільйонів доларів на підтримку українського опору] / С. McLeod 

// Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 01.03. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/australia-commits-50m-usd-for-ammunition-

to-support-ukraine/news-story/4a1db7e4f9e24fcc36782c246b797edc. 

Уряд С. Моррісона в Австралії надасть 70 млн дол. на постачання зброї в 

Україну, включаючи ракети та боєприпаси. С. Моррісон підтвердив зобов’язання 

щодо фінансування після засідання комітету з національної безпеки кабінету 

міністрів у зв’язку з продовженням війни в Україні. 

*** 

Murray, Duncan. Australia lights up national icon in solidarity with Ukraine 

[Австралія запалює національну ікону на знак солідарності з Україною] / D. Murray // 

Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 01.03. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/australia-lights-up-national-icon-in-solidarity-

with-ukraine/news-story/528ce0ca039907d544620899f2b5e693. 

Почуття безпорадності та гніву змусили сотні людей зібратися на Circular Quay 

в Сіднеї, щоб протестувати проти ескалації насильства в Україні. Вітрила Оперного 

театру були освітлені синьо-жовтим прапором України на знак солідарності Австралії 

з країною. Більшість із тих, хто взяли участь в акції, несли прапори України. Прем’єр-

міністр Нового Південного Уельсу Д. Перротет звернувся до присутніх, сказавши, що 

хоча австралійцям може бути важко зрозуміти причину конфлікту, країна рішуче 

засудила акти агресії росії. 

*** 

Filippetti, Aurélie. Aurélie Filippetti sur l’Ukraine : «La terrible horreur de la guerre 

à hauteur de smartphone» [Орелі Філіппетті про Україну: «Жахіття війни на висоті 

смартфонів»] / А. Filippetti // Le Monde. – Paris, 2022. – 01.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/01/ukraine-la-terrible-horreur-de-la-guerre-a-

hauteur-de-

smartphone_6115708_3232.html#:~:text%20GUERRE%20%20EN%20%20UKRAINE-

,Aur%20%C3%20%A9lie%20%20Filippetti,-

sur%20%20l%20%E2%20%80%20%99Ukraine%20%C2%20%A0%20%3A%20%20%20

%C2%20%AB%20%C2%20%A0La.. 

Ексмінстерка культури Франції О. Філіппетті розповідає в статті про жахіття 

війни в Україні. Зокрема, вона описує Харків після масованих бомбордувань 

російськими загарбниками. 

*** 

Dócza, Edith Krisztina. Ukrajna nem kap európai vadászgépeket az oroszok elleni 

harcban [Україна не отримає європейських винищувачів у боротьбі з росіянами] / Е. К. 

Dócza // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 01.03. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/australia-commits-50m-usd-for-ammunition-to-support-ukraine/news-story/4a1db7e4f9e24fcc36782c246b797edc
https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/australia-commits-50m-usd-for-ammunition-to-support-ukraine/news-story/4a1db7e4f9e24fcc36782c246b797edc
https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/australia-lights-up-national-icon-in-solidarity-with-ukraine/news-story/528ce0ca039907d544620899f2b5e693
https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/australia-lights-up-national-icon-in-solidarity-with-ukraine/news-story/528ce0ca039907d544620899f2b5e693
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/01/ukraine-la-terrible-horreur-de-la-guerre-a-hauteur-de-smartphone_6115708_3232.html#:~:text%20GUERRE%20%20EN%20%20UKRAINE-,Aur%20%C3%20%A9lie%20%20Filippetti,-sur%20%20l%20%E2%20%80%20%99Ukraine%20%C2%20%A0%20%3A%20%20%20%C2%20%AB%20%C2%20%A0La
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/01/ukraine-la-terrible-horreur-de-la-guerre-a-hauteur-de-smartphone_6115708_3232.html#:~:text%20GUERRE%20%20EN%20%20UKRAINE-,Aur%20%C3%20%A9lie%20%20Filippetti,-sur%20%20l%20%E2%20%80%20%99Ukraine%20%C2%20%A0%20%3A%20%20%20%C2%20%AB%20%C2%20%A0La
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/01/ukraine-la-terrible-horreur-de-la-guerre-a-hauteur-de-smartphone_6115708_3232.html#:~:text%20GUERRE%20%20EN%20%20UKRAINE-,Aur%20%C3%20%A9lie%20%20Filippetti,-sur%20%20l%20%E2%20%80%20%99Ukraine%20%C2%20%A0%20%3A%20%20%20%C2%20%AB%20%C2%20%A0La
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/01/ukraine-la-terrible-horreur-de-la-guerre-a-hauteur-de-smartphone_6115708_3232.html#:~:text%20GUERRE%20%20EN%20%20UKRAINE-,Aur%20%C3%20%A9lie%20%20Filippetti,-sur%20%20l%20%E2%20%80%20%99Ukraine%20%C2%20%A0%20%3A%20%20%20%C2%20%AB%20%C2%20%A0La
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/01/ukraine-la-terrible-horreur-de-la-guerre-a-hauteur-de-smartphone_6115708_3232.html#:~:text%20GUERRE%20%20EN%20%20UKRAINE-,Aur%20%C3%20%A9lie%20%20Filippetti,-sur%20%20l%20%E2%20%80%20%99Ukraine%20%C2%20%A0%20%3A%20%20%20%C2%20%AB%20%C2%20%A0La
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/01/ukraine-la-terrible-horreur-de-la-guerre-a-hauteur-de-smartphone_6115708_3232.html#:~:text%20GUERRE%20%20EN%20%20UKRAINE-,Aur%20%C3%20%A9lie%20%20Filippetti,-sur%20%20l%20%E2%20%80%20%99Ukraine%20%C2%20%A0%20%3A%20%20%20%C2%20%AB%20%C2%20%A0La
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https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/ukrajna-nem-kap-europai-vadaszgepeket-az-

oroszok-elleni-harcban. 

Уряди спростували заяву верховного представника ЄС із закордонних справ і 

політики безпеки Ж. Борреля про те, що Польща, Словаччина та Болгарія посилають 

винищувачі до українських ВПС. Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг 

зазначив, що блок не хоче брати участь у конфлікті, тому цього точно не станеться, 

оскільки такий захід означатиме військове втручання у війну між Україною та росією. 

Проте український парламент оголосив, що Польща, Болгарія та Словаччина 

передадуть Україні загалом 70 винищувачів, а також Польща дозволить українським 

льотчикам злітати зі своїх авіабаз на своїй території. За даними преси, українські 

льотчики вже прибули до Польщі, щоб забрати подаровані військові літаки. 

*** 

Tamás, Pilhál. Szörnyetegek kora [Епоха монстрів] / Р. Tamás // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 01.03. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/ahelyzet/2022/03/szornyetegek-kora. 

Автор жорстко критикує діяльність угорського опозиціонера П. Маркі-Зая, що 

заявляв, ніби Угорщина постачатиме зброю Україні, що заборонив робити прем’єр-

міністр Угорщини В. Орбан. Автор вважає, що подібними заявами П. Маркі-Зай 

«може втягнути Угорщину у війну». 

*** 

Filseth, Trevor. Elon Musk’s ‘Starlink’ Internet Service Is Now Active Over Ukraine 

[Інтернет-сервіс Ілона Маска «Starlink» тепер активний в Україні] / T. Filseth // The 

National Interest. – Washington, 2022. – 01.03. – Режим доступу : 

https://nationalinterest.org/search/node/Elon%20Musk%E2%80%99s%20%E2%80%98Star

link%E2%80%99%20Internet%20Service%20Is%20Now%20Active%20Over%20Ukraine. 

За словами журналіста з поточних та закордонних питань National Interest Т. 

Філсета, генеральний директор SpaceX і «техно-король» Tesla І. Маск надасть 

безкоштовний Інтернет в Україні через Starlink, проєкт SpaceX, який використовує 

супутники для надання доступу до Інтернет у райони без традиційних наземних 

інтернет-систем. І. Маск відгукнувся на запит України, яка має проблеми з доступом 

до Інтернету через пошкодження інфраструктури російськими атаками. 

*** 

Zhang, Minlu. China’s UN envoy calls for direct negotiations on Ukraine crisis 

[Представник Китаю в ООН закликав до прямих переговорів щодо кризи в Україні] / 

М. Zhang // Жэньминь жибао. – Пекин, 2022. – 01.03. – Режим доступу : 

http://en.people.cn/n3/2022/0301/c90000-9964193.html. 

Постійний представник Китаю в ООН закликав до зусиль щодо створення 

сприятливих умов для прямих переговорів щодо української кризи та застеріг від 

політизації гуманітарної допомоги східноєвропейській країні. Постійний представник 

Китаю при ООН Чжан Цзюнь на екстреній спеціальній сесії ООН заявив, що ситуація 

в Україні різко змінюється і «дійшла точки, яку Китай не бажає бачити». 

*** 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/ukrajna-nem-kap-europai-vadaszgepeket-az-oroszok-elleni-harcban
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/ukrajna-nem-kap-europai-vadaszgepeket-az-oroszok-elleni-harcban
https://magyarnemzet.hu/ahelyzet/2022/03/szornyetegek-kora
https://nationalinterest.org/search/node/Elon%20Musk%E2%80%99s%20%E2%80%98Starlink%E2%80%99%20Internet%20Service%20Is%20Now%20Active%20Over%20Ukraine
https://nationalinterest.org/search/node/Elon%20Musk%E2%80%99s%20%E2%80%98Starlink%E2%80%99%20Internet%20Service%20Is%20Now%20Active%20Over%20Ukraine
http://en.people.cn/n3/2022/0301/c90000-9964193.html
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Přijímání uprchlíků z Ukrajiny podporuje 85 procent Čechů. Domů by je vzala třetina 

[85 % чехів підтримують прийом біженців із України. Кожен третій відвезе їх до себе 

додому] // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 02.03. – Режим доступу : 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/prijimani-uprchliku-z-ukrajiny-podporuje-85-procent-

cechu/r~ab51fe2e9fb611ec8a24ac1f6b220ee8/. 

Переважна більшість чехів, а саме 85 %, сказали в ході опитування, що Чехія 

повинна приймати біженців з України. Близько 80 % людей також згодні з тим, що 

біженців має приймати їхній рідний регіон чи муніципалітет. Однак лише невелика 

частина чехів прийняла б біженців безпосередньо до своїх родин, менше 30 % 

респондентів. Чехи підтримують допомогу українцям, особливо матеріальну та 

фінансову, постачання зброї, а також економічні санкції проти росії. 

*** 

Iasevoli, Marco. Dai missili Stinger ai mortai, dall’Italia armi per 150 milioni 

all’Ucraina [Від ракет «Стінгер» до мінометів, озброєння на 150 мільйонів з Італії в 

Україну] / M. Iasevoli // Avvenire. – Milan, 2022. – 02.03. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/elenco-armi-italiane-inviate-a-ucraina-guerra-russia-

governo-draghi. 

Парламент Італії дав добро на продаж зброї Україні, але список зброї був і 

залишається «засекреченим». Загалом військові постачання Україні оцінюються у 

100-150 млн євро. Тим часом джерела в італійському парламенті підтверджують, що у 

списку озброєнь, які Італія відправить Україні, є 120-мм міномети та пов’язані з ними 

бомби, ракети «Стінгер», великокаліберні кулемети «Браунінг» та боєприпаси до них, 

легкі кулемети MG та кулі, протитанкові, пускові установки та пов’язані з ними 

боєприпаси, рації Motorola, шоломи та жилети. 

*** 

Bidens Rede zur Lage der Nation: «Wir stehen an der Seite des ukrainischen Volkes» 

[Звернення Д. Байдена про стан Союзу: «Ми підтримуємо український народ»] // Die 

Рresse. – Vienna, 2022. – 02.03. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6106122/bidens-rede-zur-lage-der-nation-wir-stehen-an-der-seite-

des-ukrainischen-volkes?from%20rss. 

Президент США Д. Байден оголосив, що після ЄС і Канади США також 

закриють свій повітряний простір для російських літаків. Д. Байден виступив із 

серйозним посланням до путіна після нападу росії на Україну. 

*** 

IWF und Weltbank stellen Ukraine Milliarden-Hilfen in Aussicht [МВФ і Світовий 

банк обіцяють мільярдну допомогу Україні] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 02.03. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6106239/iwf-und-weltbank-stellen-ukraine-

milliarden-hilfen-in-aussicht?from%20rss. 

Міжнародні фінансові організації такі, як МВФ і Світовий банк, пообіцяли 

Україні мільярдну допомогу в боротьбі з росією в найближчі місяці. МВФ оголосив, 

що рішення щодо екстреного фінансування можуть бути прийняті вже невдовзі. З 

Україною також ведуться переговори про програму допомоги, яка до кінця червня 

може додати додаткові 2,2 млрд дол. Світовий банк заявив, що в найближчі місяці 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/prijimani-uprchliku-z-ukrajiny-podporuje-85-procent-cechu/r~ab51fe2e9fb611ec8a24ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/prijimani-uprchliku-z-ukrajiny-podporuje-85-procent-cechu/r~ab51fe2e9fb611ec8a24ac1f6b220ee8/
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/elenco-armi-italiane-inviate-a-ucraina-guerra-russia-governo-draghi
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/elenco-armi-italiane-inviate-a-ucraina-guerra-russia-governo-draghi
https://www.diepresse.com/6106122/bidens-rede-zur-lage-der-nation-wir-stehen-an-der-seite-des-ukrainischen-volkes?from%20rss
https://www.diepresse.com/6106122/bidens-rede-zur-lage-der-nation-wir-stehen-an-der-seite-des-ukrainischen-volkes?from%20rss
https://www.diepresse.com/6106239/iwf-und-weltbank-stellen-ukraine-milliarden-hilfen-in-aussicht?from%20rss
https://www.diepresse.com/6106239/iwf-und-weltbank-stellen-ukraine-milliarden-hilfen-in-aussicht?from%20rss
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підготує пакет у розмірі 3 млрд дол. Очікується, що початкова виплата в розмірі 350 

млн дол. скоро надійде. 

*** 

Bundesheer schickt alte Helme an Ukraine und bekommt neue [Армія Австрії 

відправляє в Україну старі шоломи і отримує нові] // Die Рresse. – Viennа, 2022. – 02.03. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6106192/bundesheer-schickt-alte-helme-an-

ukraine-und-bekommt-neue?from%20rss 

Австрія надасть Україні шоломи та засоби захисту для цивільних сил, а також 

поставки палива. 10 тис. шоломів надійдуть із запасів армії Австрії. 

*** 

Tallinn, paneme ühele tänavale või väljakule nimeks Ukraina! [Таллінн, назвемо 

вулицю чи площу «Україна»!] // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 02.03. – Режим доступу 

: https://epl.delfi.ee/artikkel/96062283/juhtkiri-tallinn-paneme-uhele-tanavale-voi-valjakule-

nimeks-ukraina. 

Влада Естонії вважає, шо українці, захищаючи свою батьківщину, також 

захищають свободу Естонії та всієї Європи. Щоб підтримати Україну морально 

міська влада Таллінна на чолі з М. Килвартом, який також є одним із лідерів 

російської громади, заявила, що дасть назву площі чи вулиці у столиці «Україна». 

*** 

Chung, Frank. Heartbreaking moment Boris Johnson tells Ukraine journalist why 

West won’t enter the war [Б. Джонсон розповів, чому Захід не вступає у війну] / F. Chung 

// Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 02.03. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/world/heartbreaking-moment-ukrainian-journalist-

breaks-down-as-she-pleads-with-boris-johnson-for-help/news-

story/d3fb3a4af27596f15deb852b5786d2d5. 

Деякі активісти все частіше закликають Захід втрутитися та забезпечити «зону 

заборони для польотів». Але західні лідери, включно з президентом США 

Д. Байденом і прем’єр-міністром Великобританії Б. Джонсоном, категорично 

відкинули такий крок, оскільки це означало б пряму військову конфронтацію з росією 

і Третю світову війну. 

*** 

Tuffield, Rhiannon. Victoria’s Ukrainian refugee plan revealed as half a million flee 

war zone [У плані Вікторії щодо українських біженців зазначено, що півмільйона людей 

втекли із зони бойових дій] / R. Tuffield // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 02.03. – Режим 

доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/victorias-ukrainian-refugee-

plan-revealed-as-half-a-million-flee-war-zone/news-

story/796e0682c70f87d60a91eaa62c657235. 

Тисячі українських біженців, які рятуються від війни у своїй рідній країні, 

можуть бути переселені в новий карантинний об’єкт у Вікторії (Австралія) після того, 

як прем’єр Вікторії Д. Ендрюс заявив, що штат прийме переміщених осіб. Австралія 

надає перевагу візам для українців, які рятуються від війни. Оскільки Агентство ООН 

у справах біженців прогнозує, що близько 4 млн людей можуть стати переміщеними 

https://www.diepresse.com/6106192/bundesheer-schickt-alte-helme-an-ukraine-und-bekommt-neue?from%20rss
https://www.diepresse.com/6106192/bundesheer-schickt-alte-helme-an-ukraine-und-bekommt-neue?from%20rss
https://epl.delfi.ee/artikkel/96062283/juhtkiri-tallinn-paneme-uhele-tanavale-voi-valjakule-nimeks-ukraina
https://epl.delfi.ee/artikkel/96062283/juhtkiri-tallinn-paneme-uhele-tanavale-voi-valjakule-nimeks-ukraina
https://www.heraldsun.com.au/news/world/heartbreaking-moment-ukrainian-journalist-breaks-down-as-she-pleads-with-boris-johnson-for-help/news-story/d3fb3a4af27596f15deb852b5786d2d5
https://www.heraldsun.com.au/news/world/heartbreaking-moment-ukrainian-journalist-breaks-down-as-she-pleads-with-boris-johnson-for-help/news-story/d3fb3a4af27596f15deb852b5786d2d5
https://www.heraldsun.com.au/news/world/heartbreaking-moment-ukrainian-journalist-breaks-down-as-she-pleads-with-boris-johnson-for-help/news-story/d3fb3a4af27596f15deb852b5786d2d5
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/victorias-ukrainian-refugee-plan-revealed-as-half-a-million-flee-war-zone/news-story/796e0682c70f87d60a91eaa62c657235
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/victorias-ukrainian-refugee-plan-revealed-as-half-a-million-flee-war-zone/news-story/796e0682c70f87d60a91eaa62c657235
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/victorias-ukrainian-refugee-plan-revealed-as-half-a-million-flee-war-zone/news-story/796e0682c70f87d60a91eaa62c657235
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особами, Д. Ендрюс заявив, що новий заклад штату в Міклхемі може стати 

потенційним будинком для короткострокового перебування. 

*** 

Jégo, Marie. «Je me sens tellement impuissante» : l’écho de la guerre en Ukraine, sur 

le Bosphore [«Я відчуваю себе таким безпорадним»: відгомін війни в Україні на 

Босфорі] / М. Jégo // Le Monde. – Paris, 2022. – 02.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/02/je-me-sens-tellement-impuissante-

sur-le-bosphore-l-echo-de-la-guerre-en-ukraine_6115747_3210.html. 

Вторгнення росії в Україну шокувало українських громадян, які на початок 

війни відпочивали в Туреччині – всього 10 тис. людей перебували в Стамбулі, Анкарі, 

Анталії, Бурсі та інших містах по всій країні. 

*** 

Dassonville, Audе. «En tant que pigiste, on a le droit de vouloir raconter ce qui se 

passe» : la guerre en Ukraine attire de nombreux journalistes free-lance [«Як фрілансер, ти 

маєш право хотіти розповідати про те, що відбувається»: війна в Україні приваблює 

багатьох журналістів-фрілансерів] / А. Dassonville // Le Monde. – Paris, 2022. – 02.03. – 

Режим доступу : https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/03/14/en-tant-que-pigiste-on-

a-le-droit-de-vouloir-raconter-ce-qui-se-passe-la-guerre-en-ukraine-attire-de-nombreux-

journalistes-free-lance_6117433_3234.html. 

Сьогодні саме війна в Україні приваблює сотні молодих журналістів і 

фотографів-початківців, які прагнуть задокументувати цю війну та почати професійну 

кар’єру. Українська влада повідомила про понад 2 тис. акредитацій іноземним 

журналістам. Війна об’єднує співробітників більшості провідних європейських 

редакцій, репортерів з усього світу (індійців, тайців, китайців тощо) та безліч 

фрілансерів, які шукають роботу. 

*** 

Elek, Nikoletta. Humanitárius tanács alakult az ukrajnai menekültek megsegítésére 

[Створено гуманітарну раду для допомоги біженцям в Україні] / N. Elek // Magyar 

Nemzet. – Budapest, 2022. – 02.03. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/humanitarius-tanacs-alakult-az-ukrajnai-

menekultek-megsegitesere. 

Уряд Угорщини створив гуманітарну раду, щоб зробити роботу урядовців та 

великих благодійних організацій ще більш скоординованою та організованою для 

допомоги біженцям в Україні. За словами О. Сенткіралі, у раді, сформованій під 

головуванням Г. Гуляша, присутні також представники народної освіти, вищої освіти, 

соціального захисту та захисту дітей, охорони здоров’я, регіональної адміністрації, 

праці, національної політики та транспорту. 

*** 

Ternovácz, Áron. Az orosz–ukrán háború után új világrend következik [Після 

початку російсько-української війни настав новий світовий порядок] / А. Ternovácz // 

Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 02.03. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/az-orosz-ukran-haboru-utan-uj-vilagrend-

kovetkezik. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/02/je-me-sens-tellement-impuissante-sur-le-bosphore-l-echo-de-la-guerre-en-ukraine_6115747_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/02/je-me-sens-tellement-impuissante-sur-le-bosphore-l-echo-de-la-guerre-en-ukraine_6115747_3210.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/03/14/en-tant-que-pigiste-on-a-le-droit-de-vouloir-raconter-ce-qui-se-passe-la-guerre-en-ukraine-attire-de-nombreux-journalistes-free-lance_6117433_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/03/14/en-tant-que-pigiste-on-a-le-droit-de-vouloir-raconter-ce-qui-se-passe-la-guerre-en-ukraine-attire-de-nombreux-journalistes-free-lance_6117433_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/03/14/en-tant-que-pigiste-on-a-le-droit-de-vouloir-raconter-ce-qui-se-passe-la-guerre-en-ukraine-attire-de-nombreux-journalistes-free-lance_6117433_3234.html
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/humanitarius-tanacs-alakult-az-ukrajnai-menekultek-megsegitesere
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/humanitarius-tanacs-alakult-az-ukrajnai-menekultek-megsegitesere
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/az-orosz-ukran-haboru-utan-uj-vilagrend-kovetkezik
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/az-orosz-ukran-haboru-utan-uj-vilagrend-kovetkezik
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Голова комітету парламенту із закордонних справ Угорщини Ж. Немет в 

інтерв’ю виданню щодо російського вторгнення в Україну заявив, що росія вчинила 

військову агресію проти України і несе відповідальність за конфлікт. Угорщина ці дії 

росії однозначно засуджує. Він наголосив, що Україна може розраховувати на 

співчуття, солідарність і підтримку Угорщини в цьому серйозному геополітичному 

конфлікті, в якому вона стала жертвою військової агресії. Ж. Немет впевнений, що, 

коли «буде подолано цю ситуацію, ми більше не будемо жити у світі, в якому 

перебували десятиліттями». 

*** 

Torrance, Kelly Jane. ‘It means the end of Putin’: Former NATO Commander Wesley 

Clark explains Ukraine war [«Це означає кінець путіна»: колишній командувач НАТО 

Уеслі Кларк пояснює війну в Україні] / K. J. Torrance // New York Post. – New York, 

2022. – 02.03. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/03/02/former-nato-commander-

wesley-clark-urges-us-to-reconsider-no-fly-zone/. 

Редакторка газети К. Д. Торренс розмовляла з колишнім Верховним 

головнокомандувачем Об’єднаними силами НАТО У. Кларком. Він дав відповіді на 

питання, що може зробити США для України окрім санкцій прямо зараз, щоб 

захистити країну, зокрема наголосивши про необхідність визнання путіна військовим 

злочинцем. На його думку, це дає величезні дипломатичні важелі впливу та більший 

стимул для допомоги України. 

*** 

Bencharif, Sarah-Taïssir. WHO calls for humanitarian corridor to be opened to 

Ukraine [ВООЗ закликає відкрити гуманітарний коридор в Україні] / S.-T. Bencharif // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 02.03. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/who-

calls-for-humanitarian-corridor-to-be-opened-to-kyiv-ukraine/. 

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала відкрити гуманітарний 

коридор для України, заявивши, що її попередні постачання в столицю недоступні. 

Через тиждень після того, як російські війська вторглися в Україну, Київ перебуває 

під потужним бомбардуванням, зневірені місцеві жителі намагаються втекти на 

потягах, які все ще курсують, оскільки російські бронетанкові колони наближаються з 

півночі до столиці. На сході та півдні країни тривають інтенсивні бої, а міста, 

включно з містом Харків, піддаються потужним бомбардуванням. 

*** 

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ateşkes için Çin’den ara buluculuk talep etti 

[Міністр закордонних справ України Д. Кулеба звернувся до Китаю з проханням стати 

посередником щодо припинення вогню] // Star. – Istanbul, 2022. – 02.03. – Режим доступу 

: https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-ateskes-icin-cinden-ara-

buluculuk-talep-etti-haber-1694454/. 

Міністр закордонних справ України Д. Кулеба закликав Китай виступити 

посередником щодо припинення вогню у війні з росією. Згідно із заявою МЗС Китаю, 

міністр розмовляв по телефону зі своїм українським колегою Д. Кулебою на прохання 

іншої сторони. Китай закликає сторони вирішити проблему шляхом переговорів і 

підтримує всі конструктивні міжнародні зусилля, які сприятимуть політичному 

розв’язанню питання. 

https://nypost.com/2022/03/02/former-nato-commander-wesley-clark-urges-us-to-reconsider-no-fly-zone/
https://nypost.com/2022/03/02/former-nato-commander-wesley-clark-urges-us-to-reconsider-no-fly-zone/
https://www.politico.eu/article/who-calls-for-humanitarian-corridor-to-be-opened-to-kyiv-ukraine/
https://www.politico.eu/article/who-calls-for-humanitarian-corridor-to-be-opened-to-kyiv-ukraine/
https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-ateskes-icin-cinden-ara-buluculuk-talep-etti-haber-1694454/
https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-ateskes-icin-cinden-ara-buluculuk-talep-etti-haber-1694454/
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*** 

‘I’m playing for my country’: Ukraine’s Svitolina thrashes Russia’s Potapova [«Я 

граю за свою країну»: українка Е. Світоліна розгромила росіянку А. Потапову] // The 

Guardian. – London, 2022. – 02.03. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/sport/2022/mar/02/elina-svitolina-anastasia-potapova-ukraine-

russia-monterrey-open. 

Перша ракетка України Е. Світоліна розпочала турнір у Монтерреї з 

розгромної перемоги над росіянкою А. Потаповою. Матч у Монтерреї, де Е. Світоліна 

виступала під першим номером, тривав лише 62 хв. та завершився беззастережною 

капітуляцією А. Потапової – 2:6, 1:6. Е. Світоліна заявила, що пожертвує свою 

грошову винагороду від заходу українським військовим. 

*** 

Achakzai, Jamila. Ukraine envoy asks Pakistan to condemn Russian invasion 

[Представник України просить Пакистан засудити вторгнення росії] / J. Achakzai // The 

News. – Islamabad, 2022. – 02.03. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/937977-ukraine-envoy-asks-pakistan-to-condemn-russian-

invasion. 

Посол України в Пакистані М. Чучук підштовхнув пакистанське керівництво 

до засудження російського вторгнення в Україну. Український посол зазначив, що 

його країна пам’ятає щиру підтримку Пакистаном евакуації українських громадян з 

Афганістану в серпні 2021 р. і робить все можливе, щоб забезпечити безпечну та 

безперебійну евакуацію пакистанських студентів. Міністри закордонних справ 

України та Пакистану контактують для якнайшвидшого вирішення питання. 

*** 

Chinese, Ukrainian FMs hold phone talks over Ukrainian situation [Глави МЗС 

Китаю та України провели телефонні переговори щодо ситуації в Україні] // Жэньминь 

жибао. – Пекин, 2022. – 02.03. – Режим доступу : http://en.people.cn/n3/2022/0302/c90000-

9964589.html. 

Член Держради КНР, міністр закордонних справ І. Ван провів телефонну 

розмову на прохання міністра закордонних справ України Д. Кулеби. Д. Кулеба 

поінформував І. Вана про перший раунд українсько-російських переговорів, 

заявивши, що припинення бойових дій є головним пріоритетом для України. 

*** 

Добровољци из Јапана иду да се боре у Украјини [В Україні збираються воювати 

добровольці з Японії] // Политика. – Belgrad, 2022. – 02.03. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/500865/Sprecen-atentat-na-Zelenskog-Ceceni-

onesposobljeni. 

Президент України В. Зеленський закликав до формування «міжнародного 

легіону», що спонукало десятки добровольців з США та Канади піти воювати з 

російськими окупантами. Десятки японців відгукнулися на заклик України залучити 

іноземних добровольців для боротьби проти російських військ, які напали на Україну. 

Станом на 01.03 70 японців, у тому числі 50 колишніх військовослужбовців 

https://www.theguardian.com/sport/2022/mar/02/elina-svitolina-anastasia-potapova-ukraine-russia-monterrey-open
https://www.theguardian.com/sport/2022/mar/02/elina-svitolina-anastasia-potapova-ukraine-russia-monterrey-open
https://www.thenews.com.pk/print/937977-ukraine-envoy-asks-pakistan-to-condemn-russian-invasion
https://www.thenews.com.pk/print/937977-ukraine-envoy-asks-pakistan-to-condemn-russian-invasion
http://en.people.cn/n3/2022/0302/c90000-9964589.html
http://en.people.cn/n3/2022/0302/c90000-9964589.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/500865/Sprecen-atentat-na-Zelenskog-Ceceni-onesposobljeni
https://www.politika.rs/scc/clanak/500865/Sprecen-atentat-na-Zelenskog-Ceceni-onesposobljeni
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японських сил самооборони та двоє ветеранів французького легіону іноземців, подали 

заявки на участь у бойових діях на боці України. 

*** 

Sean Penn huye de Ucrania caminando hasta la frontera polaca [Шон Пенн залишив 

Україну пішки до польського кордону] // El Mundo. – Madrid, 2022. – 02.03. – Режим 

доступу : https://www.elmundo.es/loc/celebrities/2022/03/02/621f78effdddff12118b4576.html. 

Американський актор і режисер Ш. Пенн провів останній тиждень в Україні, 

знімаючи документальний фільм для студії Vice про російське вторгнення. Остання 

інформація, яку він надав через свої соціальні мережі, підтверджує, що він також є 

серед тисяч людей, які втекли з країни в пошуках безпечного місця. Голлівудській 

зірці довелося залишити транспортний засіб, в якому він їхав, застрягши в пробці, і в 

підсумку він пройшов кілька кілометрів з двома своїми супутниками, поки не досяг 

польського кордону. 

*** 

Pšenice kvůli válce na Ukrajině výrazně zdražila. Ovlivní to i ceny pečiva v Česku 

[Через війну в Україні пшениця значно подорожчала. Це також вплине на ціни на хліб 

у Чехії] // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 03.03. – Режим доступу : 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/psenice-kvuli-valce-na-ukrajine-zdrazila-o-32-procent-

promit/r~4a10c06c9ad111ec87d40cc47ab5f122/. 

Оптова ціна на пшеницю, одного із основних товарів, що постраждали від 

війни в Україні, зросла на 32 % до 11,2 дол. за бушель (27,4 кг). За словами аналітика 

Ш. Хайєка, на росію та Україну припадає третина світового експорту пшениці, хоча 

ці країни експортують пшеницю в основному до країн Азії та Північної Африки, ціна 

на світових фондових біржах може застосовуватися і до чеського ринку. За словами 

Ш. Хайєка, кінцева ціна хліба безпосередньо не відображатиме відсотковке 

збільшення ціни пшениці на світових ринках, а зросте максимум на одну третину. 

*** 

Locatelli, Andrea. Analisi. Le armi dell’Europa all’Ucraina: passo avanti o salto nel 

vuoto? [Аналіз. Зброя Європи Україні: крок вперед чи стрибок у порожнечу?] / A. 

Locatelli // Avvenire. – Milan, 2022. – 03.03. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/le-armi-delleuropa-allucraina-passo-avanti-o-salto-

nel-vuoto. 

За словами італійського політолога О. Локателлі, вторгнення росії в Україну 

ознаменувало провал багаторічної європейської зовнішньої політики, а саме 

примирливого підходу, що лежить в основі німецької та італійської зовнішньої 

політики стосовно президента путіна, що знайшов широкий консенсус на рівні ЄС. 

Багато хто в Європі сподівався запобігти цій можливості, пообіцявши російському 

лідеру незначні поступки. Політолог вважає, що війна підірвала довіру до ЄС як 

провідника безпеки в очах країн, які зазнали впливу росії. 

*** 

EU einig bei vorübergehendem Schutz für Flüchtlinge aus Ukraine [ЄС домовився 

про тимчасовий захист біженців з України] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 03.03. – Режим 

https://www.elmundo.es/loc/celebrities/2022/03/02/621f78effdddff12118b4576.html
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/psenice-kvuli-valce-na-ukrajine-zdrazila-o-32-procent-promit/r~4a10c06c9ad111ec87d40cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/psenice-kvuli-valce-na-ukrajine-zdrazila-o-32-procent-promit/r~4a10c06c9ad111ec87d40cc47ab5f122/
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/le-armi-delleuropa-allucraina-passo-avanti-o-salto-nel-vuoto
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/le-armi-delleuropa-allucraina-passo-avanti-o-salto-nel-vuoto
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доступу : https://www.diepresse.com/6107022/eu-einig-bei-voruebergehendem-schutz-fuer-

fluechtlinge-aus-ukraine?from%20rss. 

Країни ЄС погодилися швидко та легко приймати біженців від війни з України. 

Про це повідомила комісарка ЄС із внутрішніх справ І. Йоханссон. На прохання країн 

ЄС Комісія вперше запропонувала ввести в дію директиву про швидкий і 

небюрократичний захист українських біженців у разі «масового напливу» 

переміщених осіб. 

*** 

Schröders Russland-Verbindungen „sind keine Privatsache“ [Зв’язки Шредера з 

росією «не є приватною справою»] // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 

03.03. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/schroeders-russland-

verbindungen-sind-keine-privatsache-17850605.html. 

Канцлер Німеччини О. Шольц радить колишньому канцлеру Г. Шредеру піти у 

відставку з постів у російських державних компаніях. Колишнього канцлера вже 

давно критикують через зв’язок із росією. О. Шольц також пояснює, чому НАТО не 

братиме участі у війні в Україні, давши зрозуміти, що це «спричинить різке 

загострення ситуації в Україні». Німеччина та інші країни НАТО підтримують ЗСУ 

зброєю. Він також відкинув звинувачення у тому, що Німеччина надто довго 

відкладала постачання зброї Україні. 

*** 

ICC to start ‘active’ probe into war crimes in Ukraine [МКС розпочне «активне» 

розслідування військових злочинів в Україні] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 03.03. – 

Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/icc-to-start-active-

probe-into-war-crimes-in-ukraine/news-story/35e204d8302b9f1654df1af90ff109af. 

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду заявив, що активне 

розслідування можливих військових злочинів росії в Україні розпочнеться негайно 

після того, як його офіс отримає підтримку 39 країн. 

*** 

Germany begins slow move away from Russian gas after Ukraine invasion 

[Німеччина починає повільно відходити від російського газу після вторгнення росії в 

Україну] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 03.03. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/germany-begins-slow-move-away-from-

russian-gas-after-ukraine-invasion/news-story/0d69ecdf7fb56a78a0cb1d09f2cb88b3. 

Вторгнення росії в Україну різко послабило залежність Німеччини від 

російського газу, змусивши найбільшу економіку Європи терміново змінити свій 

енергетичний баланс. Як раніше немислимий крок для молодого уряду канцлера О. 

Шольца, через кризу політики навіть розглядають можливість відкласти заплановану 

відмову Німеччини від ядерної енергетики та вугілля. Це рішення є масштабною і 

дорогою зміною курсу для уряду, який зробив ставку на росію, щоб забезпечити свої 

потреби в енергії протягом останніх двох десятиліть. 

*** 

Studio Ghibli anime artist to sell artwork to support Ukraine [Художник студії Ghibli 

аніме продає роботи на підтримку України] // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 03.03. – 

https://www.diepresse.com/6107022/eu-einig-bei-voruebergehendem-schutz-fuer-fluechtlinge-aus-ukraine?from%20rss
https://www.diepresse.com/6107022/eu-einig-bei-voruebergehendem-schutz-fuer-fluechtlinge-aus-ukraine?from%20rss
https://www.faz.net/aktuell/politik/schroeders-russland-verbindungen-sind-keine-privatsache-17850605.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/schroeders-russland-verbindungen-sind-keine-privatsache-17850605.html
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/icc-to-start-active-probe-into-war-crimes-in-ukraine/news-story/35e204d8302b9f1654df1af90ff109af
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/icc-to-start-active-probe-into-war-crimes-in-ukraine/news-story/35e204d8302b9f1654df1af90ff109af
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/germany-begins-slow-move-away-from-russian-gas-after-ukraine-invasion/news-story/0d69ecdf7fb56a78a0cb1d09f2cb88b3
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/germany-begins-slow-move-away-from-russian-gas-after-ukraine-invasion/news-story/0d69ecdf7fb56a78a0cb1d09f2cb88b3
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Режим доступу : https://japantoday.com/category/entertainment/Studio-Ghibli-anime-artist-

to-sell-artwork-to-support-Ukraine. 

Як єдина країна в світі, яка пережила ядерний вибух – якщо бути точним- дві, 

Японія знає не з чуток, які величезні страждання може принести ядерна війна. Для 

японського аніматора Нізо Ямамото тема війни особливо актуальна, оскільки він 

родом із Нагасакі, одного з двох японських міст, іншого – Хіросіми, яке було 

бомбардоване в 1945 р. Художник пише, що він засуджує вторгнення росії в Україну і 

думає над тим, що може зробити для українського народу. «Я хотів би зробити 

особисту пожертву через ЮНІСЕФ і намалювати картинку для продажу, 

пожертвуючи всі кошти. Деталі повідомлю пізніше», – пише хужожник. 

*** 

Faris, Stephan. International Criminal Court to investigate war crimes in Ukraine 

[Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме військові злочини в Україні] / S. Faris 

// POLITICO. – Brussels, 2022. – 03.03. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/international-criminal-court-investigate-war-crimes-ukraine/. 

Головний прокурор К. Хан зявив, що Міжнародний кримінальний суд «негайно 

приступить» до розслідування можливих військових злочинів, злочинів проти 

людяності чи геноциду в Україні. Цей крок зроблений після того, як 39 країн, 

включаючи Францію, Італію, Польщу, Канаду та Велику Британію, передали позов до 

суду. Попередник К. Хана завершив попередню експертизу в грудні 2020 р., 

дійшовши висновку, що є «розумні підстави» вважати, що воєнні злочини та злочини 

проти людяності були вчинені в Україні 2014 р. Але назвав «обмеження потенціалу», 

«надмірні ресурси» та пандемію COVID-19 як перешкоди для проведення офіційного 

розслідування. 

*** 

de La Baume, Maïa. ‘Worst is yet to come’ in Ukraine, says French official after 

Macron-Putin call [«Найгірше ще попереду» в Україні, – каже французький чиновник 

після розмови Е. Макрона з путіним] / M. de La Baume // POLITICO. – Brussels, 2022. – 

03.03. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/france-ukraine-russia-macron-putin-

conflict/. 

путін сказав своєму французькому колезі Е. Макрону, що він буде 

продовжувати війну в Україні, не злякавшись міжнародного осуду. путін наполягав 

на тому, що «конфлікт буде безперервним у темпі, якого він бажає». Не надавши 

жодних доказів, путін звинуватив українських військових у злочинах і сказав, що 

Україна використовує живий щит і «поводиться як нацист». Україна та все більш 

об’єднаний західний світ стверджують, що зараз росія вдається до відвертої брехні, 

щоб виправдати війну за відновлення російської імперії. 

*** 

Savaş sonrası her şey değişti! En büyük ittifakta çatlak [Все змінилося після війни! 

Злам у найбільшому альянсі] // Star. – Istanbul, 2022. – 03.03. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/savas-sonrasi-her-sey-degisti-en-buyuk-ittifakta-catlak-haber-

1694739/. 

https://japantoday.com/category/entertainment/Studio-Ghibli-anime-artist-to-sell-artwork-to-support-Ukraine
https://japantoday.com/category/entertainment/Studio-Ghibli-anime-artist-to-sell-artwork-to-support-Ukraine
https://www.politico.eu/article/international-criminal-court-investigate-war-crimes-ukraine/
https://www.politico.eu/article/france-ukraine-russia-macron-putin-conflict/
https://www.politico.eu/article/france-ukraine-russia-macron-putin-conflict/
https://www.star.com.tr/dunya/savas-sonrasi-her-sey-degisti-en-buyuk-ittifakta-catlak-haber-1694739/
https://www.star.com.tr/dunya/savas-sonrasi-her-sey-degisti-en-buyuk-ittifakta-catlak-haber-1694739/
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Розпочавши війну з Україною, росія зараз у світі більш самотня, ніж будь-коли. 

Той факт, що Китай, важливий союзник росії, утримався від голосування в Раді 

Безпеки ООН із засудженням вторгнення в Україну, здивував світ. За кілька годин до 

того, як путін оголосив про свою «військову операцію» в Україні, США звинуватили 

москву і Пекін в об’єднанні для створення «не дуже ліберального» світового порядку.  

*** 

Pakistan presents three-point formula to solve Ukraine crisis [Пакистан пропонує 

формулу з трьох пунктів для вирішення кризи в Україні] // The News. – Islamabad, 2022. 

– 03.03. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/latest/938258-pakistan-presents-a-

three-point-formula-to-address-ukraine-crisis. 

Постійний представник Пакистану при ООН М. Акрам під час виступу на 

екстренній спеціальній сесії ГА ООН представив формулу з трьох пунктів для 

вирішення російсько-української війни. Він сказав, що потрібно «зробити три кроки 

для припинення війни: припинення вогню, переговори та виконання попередніх 

угод». Відповідаючи на питання про утримання Пакистану від голосування в ГА ООН 

під час резолюції щодо росії, він сказав, що Ісламабад прийняв це рішення через 

«національні інтереси». 

*** 

WTO chief calls for a peaceful and quick resolution to the Ukrainian crisis [Глава 

СОТ закликає до мирного та швидкого вирішення української кризи] // Жэньминь 

жибао. – Пекин, 2022. – 03.03. – Режим доступу : http://en.people.cn/n3/2022/0303/c90000-

9965139.html. 

Генеральна директорка Світової організації торгівлі (СОТ) Н. Оконджо-Івеала 

заявила, що глибоко засмучена тривалими стражданнями і загибеллю людей в Україні 

і закликала до мирного та швидкого врегулювання. Вона сказав, що СОТ також 

стурбована торговими наслідками конфлікту, особливо торгівлею 

сільськогосподарською продукцією та продуктами харчування, а також зростанням 

цін на енергоносії та їх впливом на постраждале населення. 

*** 

USA verhängen Sanktionen gegen russische Oligarchen [США ввели санкції проти 

російських олігархів] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 04.03. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6107161/usa-verhaengen-sanktionen-gegen-russische-

oligarchen?from%20rss. 

Сполучені Штати та Велика Британія вводять санкції проти більшої кількості 

російських олігархів через війну в Україні. Білий дім оголосив про фінансові санкції 

проти семи олігархів, у тому числі мультимільярдера А. Усманова та прессекретаря 

кремля пєскова. У той же час уряд США ввів заборону на в’їзд 19 олігархам і загалом 

47 членам сімей або довірених осіб. 

*** 

Vlada Kantona Sarajevo izdvojila 100.000 KM za pomoć Ukrajini [Уряд Кантону 

Сараєво виділив 100 000 км на допомогу Україні] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 04.03. 

– Режим доступу : https://avaz.ba/kantoni/sarajevo/723080/vlada-kantona-sarajevo-izdvojila-

100-000-km-za-pomoc-ukrajini. 

https://www.thenews.com.pk/latest/938258-pakistan-presents-a-three-point-formula-to-address-ukraine-crisis
https://www.thenews.com.pk/latest/938258-pakistan-presents-a-three-point-formula-to-address-ukraine-crisis
http://en.people.cn/n3/2022/0303/c90000-9965139.html
http://en.people.cn/n3/2022/0303/c90000-9965139.html
https://www.diepresse.com/6107161/usa-verhaengen-sanktionen-gegen-russische-oligarchen?from%20rss
https://www.diepresse.com/6107161/usa-verhaengen-sanktionen-gegen-russische-oligarchen?from%20rss
https://avaz.ba/kantoni/sarajevo/723080/vlada-kantona-sarajevo-izdvojila-100-000-km-za-pomoc-ukrajini
https://avaz.ba/kantoni/sarajevo/723080/vlada-kantona-sarajevo-izdvojila-100-000-km-za-pomoc-ukrajini
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Уряд Кантону Сараєво виділив з бюджету 100 тис. км (конвертовних марок) на 

допомогу Україні з метою пом’якшення гуманітарної кризи, а також руйнівних 

наслідків нападу агресора на цю країну. Уряд наголошує, що Кантон Сараєво 

солідарний з народом України, який переживає подібні страждання, як і народ Боснії 

та Герцеговини три десятиліття. Прем’єр-міністр Е. Форто заявив, що уряд знайде 

механізми для того, щоб терміново доставити гуманітарну допомогу в Україну. 

*** 

Wang, Jessica. ‘Use with caution’: Elon Musk issues warning over SpaceX’s Starlink 

system in Ukraine [«Використовуйте з обережністю»: Ілон Маск попередив щодо 

системи Starlink SpaceX в Україні] / J. Wang // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 04.03. – 

Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/technology/online/use-with-caution-elon-

musk-issues-warning-over-spacexs-starlink-system-in-ukraine/news-

story/6512b5bb8a7f4ba68c5ff46a40f1b5bd. 

Найбагатша людина світу І. Маск попередив українців, що системи SpaceX 

Starlink можуть стати ціллю російських військ. Це сталося після того, як І. Маск 

відповів на запити віцепрем’єр-міністра України М. Федорова, пожертвувавши тисячі 

супутників Starlink, щоб допомогти посилити комунікаційні можливості країни. 

Однак це також створило потенціал для російських військових націлювати на наземні 

станції та термінали за допомогою авіаударів, які можуть призвести до жертв серед 

цивільного населення. 

*** 

Bousenna, Youness. «L’Ukraine catalyse une crise au sein du monde orthodoxe entre 

Moscou et Constantinople» [«Україна каталізує кризу в православному світі між 

москвою та Константинополем»] / Y. Bousenna // Le Monde. – Paris, 2022. – 04.03. – 

Режим доступу : https://www.lemonde.fr/le-monde-des-religions/article/2022/03/04/l-ukraine-

catalyse-une-crise-au-sein-du-monde-orthodoxe-entre-moscou-et-

constantinople_6116091_6038514.html. 

Французький історик А. Аряковський вважає, що війна, яку росія веде в 

Україні, також є релігійною і пояснює, як цей конфлікт протиставляє патріарха 

московського, який став ідеологом кремлівського імперіалізму, проти Православної 

церкви України, яка звільнилася від російської опіки в 2019 р. 

*** 

Tamara, Judi. Vastapsot kapott Zelenszkij az Európai Parlamenttől [В. Зеленський 

отримав оплески від Європарламенту] / J. Tamara // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 

04.03. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/vastapsot-kapott-

zelenszkij-az-europai-parlamenttol. 

Президент України В. Зеленський та спікер ВРУ Р. Стефанчук виступили на 

позачергових дебатах у Європарламенті щодо українсько-російської війни. 

Відеозвернення В. Зеленського добре зустріли у залі – більшість депутатів одягнулися 

у кольори українського прапора та виготовили банери на знак солідарності з 

Україною. Була прийнята резолюція на підтримку України. 

*** 

https://www.heraldsun.com.au/technology/online/use-with-caution-elon-musk-issues-warning-over-spacexs-starlink-system-in-ukraine/news-story/6512b5bb8a7f4ba68c5ff46a40f1b5bd
https://www.heraldsun.com.au/technology/online/use-with-caution-elon-musk-issues-warning-over-spacexs-starlink-system-in-ukraine/news-story/6512b5bb8a7f4ba68c5ff46a40f1b5bd
https://www.heraldsun.com.au/technology/online/use-with-caution-elon-musk-issues-warning-over-spacexs-starlink-system-in-ukraine/news-story/6512b5bb8a7f4ba68c5ff46a40f1b5bd
https://www.lemonde.fr/le-monde-des-religions/article/2022/03/04/l-ukraine-catalyse-une-crise-au-sein-du-monde-orthodoxe-entre-moscou-et-constantinople_6116091_6038514.html
https://www.lemonde.fr/le-monde-des-religions/article/2022/03/04/l-ukraine-catalyse-une-crise-au-sein-du-monde-orthodoxe-entre-moscou-et-constantinople_6116091_6038514.html
https://www.lemonde.fr/le-monde-des-religions/article/2022/03/04/l-ukraine-catalyse-une-crise-au-sein-du-monde-orthodoxe-entre-moscou-et-constantinople_6116091_6038514.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/vastapsot-kapott-zelenszkij-az-europai-parlamenttol
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/vastapsot-kapott-zelenszkij-az-europai-parlamenttol
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Nem elég hatékony az ukrán menekülteket segítő brit program [Британська 

програма допомоги українським біженцям недостатньо ефективна] // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 04.03. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/nem-

eleg-hatekony-az-ukran-menekulteket-segito-brit-program. 

Міністерство внутрішніх справ Великобританії заявило, що українські родичі 

громадян ЄС, які проживають у Великобританії, можуть подати заяву на отримання 

дозволу на проживання у Великобританії за певних умов відповідно до Української 

сімейної схеми, запущеної Лондоном. За даними міністерства, участь у цій програмі 

можлива для громадян України, якщо родич, до якого вони хочуть приєднатися, є 

громадянином Великобританії або особою, яка має постійний дозвіл на проживання у 

Великій Британії. Однак є ті, хто каже, що британський уряд робить недостатньо, щоб 

полегшити ситуацію для українських біженців. Критика керівництва Британії 

пов’язана в основному з тим, що вони приймають шукачів притулку на більш 

жорстких умовах, ніж ЄС. Є наприклад, думка, що 18 місяців перебування у 

Великобританії, недостатньо, щоб відвезти брата і матір до Лондона в рамках 

програми. 

*** 

Tamara, Judi. Ursula von der Leyen: Messze még a konfliktus vége [У. фон дер Ляєн: 

Конфлікт далекий від завершення] / J. Tamara // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 

04.03. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/ursula-von-der-leyen-

messze-meg-a-konfliktus-vege. 

Президентка Європейської комісії У. фон дер Ляєн заявила, що ЄС усвідомлює, 

що війна в Україні далека від завершення. У короткому пресрелізі У. фон дер Ляєн 

нагадала, що у світлі війни в Україні Сполучені Штати та Європейський Союз 

скоординовано спланували, прийняли та запровадили санкції проти росії такі, як 

виключення російських банків із платіжної системи SWIFT. 

*** 

O’Neill, Jesse. Sen. Graham says it would be ‘a great service’ if a Kremlin official 

killed Putin [Сенатор Л. Грем каже, що було б «великою послугою», якби чиновник 

кремля вбив путіна] / J. O’Neill // New York Post. – New York, 2022. – 04.03. – Режим 

доступу : https://nypost.com/2022/03/04/lindsey-graham-says-it-would-be-a-great-service-if-a-

kremlin-official-killed-vladimir-putin/. 

Президент України В. Зеленський закликав Європу вжити «негайних дій» після 

того, як російські війська обстріляли Запорізьку АЕС. Сенатор США Л. Грем, 

республіканець з Південної Кароліни, закликав до дій, порівнюючи путіна з римським 

диктатором Ю. Цезарем і лідером нацистів А. Гітлером та закликав росіян вбити 

путіна. 

*** 

Hernandez, America. Ukraine urges energy and financial markets to ban Russia-

linked traders [Україна закликає енергетичні та фінансові ринки заблокувати 

пов’язаних з росією трейдерів] / A. Hernandez // POLITICO. – Brussels, 2022. – 04.03. – 

Режим доступу : https://www.politico.eu/article/ukraine-urges-energy-and-financial-

markets-to-ban-russia-linked-traders/. 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/nem-eleg-hatekony-az-ukran-menekulteket-segito-brit-program
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https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/ursula-von-der-leyen-messze-meg-a-konfliktus-vege
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Україна домагається обмежень на торгових майданчиках, оскільки західні 

уряди ухиляються від прямих санкцій щодо російських нафти та газу. Українська 

влада звертається безпосередньо до фінансових та енергетичних бірж із закликом 

заборонити пов’язаним з росією трейдерам доступ до своїх платформ. Заклик є 

спробою завдати більшого фінансового болю москві, враховуючи значну залежність 

росії від доходів від нафти та газу та небажання західних урядів вводити санкції 

проти енергетичного сектору. Міністерка економіки України Ю. Свириденко вважає, 

що ефект економічних санкцій вже завдає дискомфорту агресору, але, на жаль, для їх 

відчутного результату потрібен час. 

*** 

İsrail basını: Şimdiye kadar en büyük kazanan Erdoğan [Ізраїльська преса: Р. Т. 

Ердоган – найбільший переможець в історії] // Star. – Istanbul, 2022. – 04.03. – Режим 

доступу : https://www.star.com.tr/politika/israil-basini-simdiye-kadar-en-buyuk-kazanan-

erdogan-haber-1695103/. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган успішно збалансував свою роль між двома 

країнами у війні в Україні. Туреччина продовжує закликати до діалогу та 

дипломатичних зусиль для досягнення припинення вогню на лінії москва-Київ. 

Видання зазначає, що роль президента Р. Т. Ердогана, яка балансує між росією та 

Україною, була оцінена як москвою, так і Заходом. 

*** 

Cain, Sian. BBC website ‘blocked’ in Russia as shortwave radio brought back to cover 

Ukraine war [Вебсайт BBC «заблоковано» в росії, оскільки короткохвильове радіо 

висвітлювало війну в Україні] / S. Cain // The Guardian. – London, 2022. – 04.03. – Режим 

доступу : https://www.theguardian.com/media/2022/mar/04/bbc-website-blocked-in-russia-

as-shortwave-radio-brought-back-to-cover-ukraine-war. 

Як повідомляє газета «The Guardian», доступ до вебсайтів BBC був обмежений 

в росії через кілька годин після того, як корпорація повернула свою короткохвильову 

радіостанцію в Україні та росії, щоб забезпечити доступ цивільних осіб обох країн до 

новин під час вторгнення росії в Україну. 

*** 

Manso Chicote, Carlos. La guerra en Ucrania pone en riesgo 40,4 millones en 

exportaciones de vino [Війна в Україні ставить під загрозу експорт вина на 40,4 млн 

євро] / C. Manso Chicote // ABC. – Madrid, 2022. – 05.03. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/economia/abci-guerra-ucrania-pone-riesgo-404-millones-exportaciones-

vino-202203050127_noticia.html. 

Конфлікт між росією та Україною також впливає на іспанські вина. Через війну 

Іспанія може втратити до 40,4 млн євро від експорту вина в ці країни. За оцінками 

Іспанської обсерваторії винного ринку, минулого року на російську землю було 

експортовано вина на суму 24,2 млн євро (28,7 млн літрів), що на 2,1 % менше, ніж у 

2020 р., і далеко від історичного максимуму 2006 р., коли продажі досягли 203 млн 

євро. В Україну минулого року було експортовано вина на суму 16,2 млн євро. 

*** 

https://www.star.com.tr/politika/israil-basini-simdiye-kadar-en-buyuk-kazanan-erdogan-haber-1695103/
https://www.star.com.tr/politika/israil-basini-simdiye-kadar-en-buyuk-kazanan-erdogan-haber-1695103/
https://www.theguardian.com/media/2022/mar/04/bbc-website-blocked-in-russia-as-shortwave-radio-brought-back-to-cover-ukraine-war
https://www.theguardian.com/media/2022/mar/04/bbc-website-blocked-in-russia-as-shortwave-radio-brought-back-to-cover-ukraine-war
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HughesCon Ucrania, pero de lejos [З Україною, але здалеку] / Hughes // ABC. – 

Madrid, 2022. – 05.03. – Режим доступу : https://www.abc.es/opinion/abci-hughes-ucrania-

pero-lejos-202203042333_noticia.html. 

Автор наголошує, що українці матимуть сучасну зброю і моральну підтримку 

європейців, але небо їм не закриють і російські літаки продовжуватимуть 

бомбордувати. Автор зазначає, що путін хотів двох речей: «демілітаризувати», що 

європейці ще можуть зрозуміти, і «денацифікувати», що європейці розуміють 

набагато менше. Риторика путіна ототожнює український націоналізм і нацизм і це 

ототожнення може означати очищення того, що є суто українським, але незрозуміло 

на якому рівні: політичному, адміністративному, культурному. Автор зазначає, що 

хоча все це викликає занепокоєння, але європейці обов’язково надаватимуть зброю, 

солідарність та молитимуться за українців. 

*** 

Diskret und schnell: Westliche Waffenlieferungen für Kiew [Стримано та швидко: 

західні поставки зброї до Києва] // Die Рresse. – Tokyo, 2022. – 05.03. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6107869/diskret-und-schnell-westliche-waffenlieferungen-fuer-

kiew?from%20rss. 

На злітно-посадкову смугу поблизу України приземляється в середньому 14 

великих літаків за день: тонни військової допомоги швидко та непомітно 

доставляються з близько 20 західних країн, які обіцяли допомогу ЗСУ. Начальник 

штабу США М. Міллі оглянув цей аеродром, місцезнаходження якого тримається в 

секреті з міркувань безпеки. Всього залучено 22 країни, за координацію відповідають 

США. 

*** 

Selenskij per Live-Schaltung bei Demos in mehreren Städten [В. Зеленський у 

прямому ефірі на демонстраціях у кількох містах] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 05.03. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6107792/selenskij-per-live-schaltung-bei-demos-

in-mehreren-staedten?from%20rss. 

На тлі війни росії проти своєї країни Президент України В. Зеленський 

звернувся до учасників акції на підтримку України у кількох європейських містах у 

прямому ефірі. Він закликав людей, які зібралися у Франкфурті, Парижі, Братиславі, 

Вільнюсі, Празі та Тбілісі, вшанувати хвилиною мовчання загиблих в Україні. 

*** 

Tausende Menschen protestieren in Deutschland gegen Ukraine-Krieg [Тисячі людей 

протестують у Німеччині проти війни в Україні] // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt 

am Main, 2022. – 05.03. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/erneut-

proteste-und-solidaritaetskundgebungen-wegen-ukraine-krieg-17855019.html. 

Багато учасників акції заповнило вулицю перед Генеральним консульством 

України у Гамбурзі, протестуючи проти війни в Україні. У Гамбурзі їх було до 30 

тис., у тому числі Н. Кличко – дружина мера Києва. У багатьох містах Німеччини 

багато людей вийшли на вулиці на знак протесту проти нападу росії на Україну. За 

даними поліції, близько 2 тис. людей у Мюнхені вимагали припинення війни живим 

https://www.abc.es/opinion/abci-hughes-ucrania-pero-lejos-202203042333_noticia.html
https://www.abc.es/opinion/abci-hughes-ucrania-pero-lejos-202203042333_noticia.html
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ланцюгом від українського консульства до російського. Деякі учасники демонстрації 

вимагали, щоб путін відповів перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі. 

*** 

China pulls Premier League coverage over Ukraine support plans [Китай перервав 

висвітлення Прем’єр-ліги через можливий показ кадрів на підтримку України] // Japan 

Today. – Tokyo, 2022. – 05.03. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/sports/china-pulls-premier-league-coverage-over-ukraine-

support-plans. 

Згідно з розкладом, китайські правовласники англійської Прем’єр-ліги не 

транслюють свої футбольні матчі так, як і очікується, що ігри будуть демонструвати 

солідарність з Україною після вторгнення росії. Пекін дотримується обережної 

дипломатичної лінії щодо конфлікту, відмовляючись засуджувати дії свого близького 

партнера путіна. 

*** 

Evans, Zachary. Zelensky Requests Lethal Aid, Oil Sanctions in Call with U.S. 

Congress Members [В. Зеленський просить допомогу та нафтові санкції у розмові з 

членами Конгресу США] / Z. Evans // National Review. – New York, 2022. – 05.03. – Режим 

доступу : https://www.nationalreview.com/news/zelensky-requests-lethal-aid-oil-sanctions-in-

call-with-u-s-congress-members/. 

Як пише автор новин National Review З. Еванс, Президент України 

В. Зеленський подав запити щодо летальної зброї та додаткових санкцій проти росії 

під час розмови з членами Конгресу. В. Зеленський також закликав США заборонити 

імпорт російської нафти та заблокувати використання карт Visa і Mastercard в росії. 

Президент також обговорив питання заборони польотів над Україною. Однак НАТО 

вже відмовилася вводити заборонену для польотів зону. 

*** 

Ward, Alexander. White House weighs 3-way deal to get fighter jets to Ukraine [Білий 

дім зважує 3-х сторонню угоду, щоб поставити винищувачі в Україну] / A. Ward // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 05.03. – Режим доступу : 

https://www.politico.com/news/2022/03/05/white-house-deal-fighter-jets-ukraine-00014424. 

Сполучені Штати продовжують переговори з Польщею щодо потенційного 

заповнення їхнього парку винищувачів, якщо Варшава вирішить передати Україні 

свої вживані МіГ-29. Поточні переговори, коли Президент України В. Зеленський 

благає Конгрес США про допомогу, підкреслюють шалений поштовх до пошуку зброї 

для оснащення ЗСУ, оскільки вони продовжують відбиватися від масованого 

російського вторгнення. Польща, зважуючи чи відправити свої військові літаки в 

Україну, запитала Білий дім, чи може адміністрація Д. Байдена гарантувати, що 

надасть їм винищувачі американського виробництва, щоб заповнити цю прогалину. 

Білий дім заявив, що розгляне це питання. Обговорення між Варшавою та 

Вашингтоном все ще тривають, хоча дозвіл на поставку нових винищувачів у Польщу 

може зайняти багато часу. Кілька східноєвропейських країн таких, як Польща, 

Болгарія та Словаччина, зберігають десятки літаків російського виробництва в своїх 

інвентаризаціях і вагаються віддавати ці літаки без гарантій від США, що вони 

можуть їх замінити. 

https://japantoday.com/category/sports/china-pulls-premier-league-coverage-over-ukraine-support-plans
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*** 

ABD Ukrayna Büyükelçiliği, Rusya’nın Nükleer Santral saldırısını kınadı 

[Посольство США в Україні засудило напад росії на атомну електростанцію] // Star. – 

Istanbul, 2022. – 05.03. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/abd-ukrayna-

buyukelciligi-rusyanin-nukleer-santral-saldirisina-kinadi-haber-1695252/. 

Посольство США в Україні засудило напад російської армії на Запорізьку АЕС, 

найбільшу в Європі. У заяві посольства США напад росії на АЕС було розцінено як 

військовий злочин і зазначено, що «бомбардування президентом росії путіним 

найбільшої атомної електростанції в Європі робить панування терору ще на крок 

далі». Президент України В. Зеленський назвав дії росії «ядерним тероризмом» і 

закликав Раду Безпеки ООН вжити заходів для захисту ядерних об’єктів України, які 

перебувають під загрозою знищення. 

*** 

Cobham, Alex. UK’s vulnerability to corruption uncovered amid slow sanctions 

response [Уразливість Великобританії до корупції виявилася на тлі повільної реакції на 

санкції] / А. Cobham // The Guardian. – London, 2022. – 05.03. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/05/uks-vulnerability-to-corruption-

uncovered-amid-slow-sanctions-response. 

Уряд Великої Британії поки що ще не проявив серйозності щодо санкцій проти 

осіб, пов’язаних з режимом путіна в росії. А це показує загрозу, яку Велика Британія 

становить для ефективності міжнародної відповіді на вторгнення в Україну. Уряд 

Великобританії брав участь у міжнародній відповіді на вторгнення росії, підписавши 

з ЄС і США спільну заяву про «подальші обмежувальні заходи». 

*** 

Dracott, Edd. We feel abandoned by the West: Ukrainian MP condemns UK and US 

response to war [Ми відчуваємо себе покинутими Заходом: український депутат 

засуджує відповідь Великобританії та США щодо війни] / Е. Dracott // The Independent. 

– London, 2022. – 05.03. – Режим доступу : https://www.independent.co.uk/news/uk/antony-

blinken-vladimir-putin-kyiv-minister-boris-johnson-b2029113.html. 

Українська державна і громадська діячка, співзасновниця та колишня 

директорка аналітичного центру CEDOS І. Совсун зазначила, що введення санкцій 

проти росії відбувається «не так швидко, як поширення звірств війни». Українська 

депутатка сказала, що країна відчуває себе, «покинутою Заходом», засуджуючи 

реакцію Великобританії та США на вторгнення росії. 

*** 

Moscow blocks Facebook: Nato rejects Ukraine’s call for no-fly zone [москва 

заблокувала Facebook: НАТО відкидає заклик України створити заборонену для 

польотів зону] // The News. – Islamabad, 2022. – 05.03. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/938733-moscow-blocks-facebook-nato-rejects-ukraine-s-

call-for-no-fly-zone. 

Міністри закордонних справ провели екстрені зустрічі в НАТО та 

Європейському Союзі в Брюсселі. Керівництво України звернулося до Заходу з 

проханням допомогти зупинити російські літаки. Але НАТО відхилило прохання 

https://www.star.com.tr/dunya/abd-ukrayna-buyukelciligi-rusyanin-nukleer-santral-saldirisina-kinadi-haber-1695252/
https://www.star.com.tr/dunya/abd-ukrayna-buyukelciligi-rusyanin-nukleer-santral-saldirisina-kinadi-haber-1695252/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/05/uks-vulnerability-to-corruption-uncovered-amid-slow-sanctions-response
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/05/uks-vulnerability-to-corruption-uncovered-amid-slow-sanctions-response
https://www.independent.co.uk/news/uk/antony-blinken-vladimir-putin-kyiv-minister-boris-johnson-b2029113.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/antony-blinken-vladimir-putin-kyiv-minister-boris-johnson-b2029113.html
https://www.thenews.com.pk/print/938733-moscow-blocks-facebook-nato-rejects-ukraine-s-call-for-no-fly-zone
https://www.thenews.com.pk/print/938733-moscow-blocks-facebook-nato-rejects-ukraine-s-call-for-no-fly-zone
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України ввести заборонену для польотів зону, щоб зупинити російські 

бомбардування. Західні союзники заявили, що очікують введення нових санкцій 

проти росії, оскільки вона продовжує війну в Україні. 

*** 

Прокурорът към Международния наказателен съд незабавно да разследва Путин 

[Прокурор Міжнародного кримінального суду негайно розслідує дії путіна] // Дневник. 

– Sofia, 2022. – 05.03. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/05/4320005_prokurorut_kum_mejd

unarodniia_nakazatelen_sud/. 

Газета «Дневник» опублікувала заяву Ради адвокатів і правових товариств 

Європи (CCBE) щодо вторгнення путіна в Україну. Вища рада адвокатів Болгарії, як 

повноправний та активний член CCBE, рішуче підтримує цю заяву та рішуче 

засуджує вторгнення росії в Україну. 

*** 

UN official calls on parties to work with IAEA to ensure safety of Ukraine’s nuclear 

sites [Чиновник ООН закликає сторони співпрацювати з МАГАТЕ для забезпечення 

безпеки ядерних об’єктів України] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2022. – 05.03. – Режим 

доступу : http://en.people.cn/n3/2022/0305/c90000-9966619.html. 

Генеральний секретарь ООН з політичних питань та питань миробудування Р. 

ДіКарло на брифінгу закликав усі сторони співпрацювати з Міжнародним агентством 

з атомної енергії для забезпечення безпеки ядерних об’єктів України, висловивши 

стурбованість боями біля Запорізької АЕС. 

*** 

Vera, Miquel. Brigadistas ‘milenial’: los jóvenes españoles seducidos por luchar en 

Ucrania [Бригадири-міленіали: молоді іспанці спокушені воювати в Україні] / M. Vera // 

ABC. – Madrid, 2022. – 06.03. – Режим доступу : https://www.abc.es/internacional/abci-

brigadistas-milenial-jovenes-espanoles-seducidos-luchar-ucrania-202203050254_noticia.html. 

Генеральне консульство України в Барселоні невпинно підтримує українців 

після російського вторгнення. З тих пір, як український уряд створив свій іноземний 

легіон, осередки волонтерів-міленіалів стали постійними в багатьох містах Іспанії. 

Молоді люди наголошують, що вони хочуть допомагати Україні, адже те, що 

відбувається є дуже великою несправедливістю. Однак, більшість молодих людей, які 

хочуть вступити нині в українське ополчення, не мають досвіду бойових дій і ніколи 

не володіли зброєю. 

*** 

Stoupá zájem Čechů bojovat po boku Ukrajinců. Ministerstvo obrany má už 284 

žádostí [Інтерес чехів воювати на боці українців. У Міноборони вже є 284 заявки] // 

Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 06.03. – Режим доступу : 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/na-obranu-prislo-temer-300-zadosti-s-prosbou-pomoci-

ukrajine/r~acd8a8d69d5b11ec94760cc47ab5f122/. 

Після того, як Президент України В. Зеленський закликав іноземців допомогти 

Україні, багато чехів хочуть воювати за Україну. Міноборони України зареєструвало 

284 заяви про прийом до лав ЗСУ. Порівняно з опублікованими даними міністерства, 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/05/4320005_prokurorut_kum_mejdunarodniia_nakazatelen_sud/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/05/4320005_prokurorut_kum_mejdunarodniia_nakazatelen_sud/
http://en.people.cn/n3/2022/0305/c90000-9966619.html
https://www.abc.es/internacional/abci-brigadistas-milenial-jovenes-espanoles-seducidos-luchar-ucrania-202203050254_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-brigadistas-milenial-jovenes-espanoles-seducidos-luchar-ucrania-202203050254_noticia.html
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/na-obranu-prislo-temer-300-zadosti-s-prosbou-pomoci-ukrajine/r~acd8a8d69d5b11ec94760cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/na-obranu-prislo-temer-300-zadosti-s-prosbou-pomoci-ukrajine/r~acd8a8d69d5b11ec94760cc47ab5f122/


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

98 

інтерес зріс утричі. Приблизно така ж кількість людей звернулася до президенської 

резиденції – Празького Граду. На нараді прем’єр-міністр П. Фіала домовився з 

президентом М. Земаном, що вони можуть гарантувати безкарність людям, які їдуть 

воювати за Україну. 

*** 

Maltez, João. Preços dos alimentos disparam à boleia da guerra na Ucrânia [Ціни на 

продукти харчування зростають на фоні війни в Україні] / J. Maltez // Correio da Manhã. 

– Lisboa, 2022. – 06.03. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-

cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/precos-dos-alimentos-disparam-a-boleia-da-guerra-

na-ucrania?ref%20Pesquisa_Destaques. 

Згідно з останньою доповіддю Організації Об’єднаних Націй, ціни на продукти 

харчування, якими торгують в усьому світі, досягли рекордного рівня в лютому, в 

основному через рослинні олії, злаки і молочні продукти. Цьому сприяло збільшення 

цін на енергетику і аналітики попереджають, що війна в Україні матиме ще більший 

вплив на вартість продовольства. 

*** 

Miranda, Charles. Russia-Ukraine war live updates: Vladimir Putin threatens 

Ukraine’s statehood as bombs continue [Оновлення російсько-української війни: В. путін 

загрожує державності України] / С. Miranda // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 06.03. – 

Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/world/russiaukraine-war-live-updates-

russia-declares-partial-ceasefire-as-chemical-weapons-threat-looms/news-

story/d6d2b040a2cd4ed6b39987f8999364d4. 

путін поставив під загрозу існування української державності, оскільки 

вторгнення його армії стикається з жорстким опором, а його економіка дедалі більше 

задихається від санкцій. Під час останніх спроб видалити росію зі світової економіки 

американські гіганти карткових платежів Visa і Mastercard оголосили, що припиняють 

операції в росії тоді, як світові лідери пообіцяли діяти через посилення натиску. 

*** 

Charities struggle to deliver humanitarian aid into Ukraine [Благодійні організації 

намагаються доставити гуманітарну допомогу в Україну] // Japan Today. – Tokyo, 2022. 

– 06.03. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/world/charities-struggle-to-

deliver-humanitarian-aid-into-ukraine. 

Міжнародний комітет Червоного Хреста висловив стурбованість тим, що 

російські напади, які здійснюються в густонаселених районах, загрожують дітям, 

хворим і літнім людям. В ООН зазначають, що значна частина гуманітарних зусиль 

зараз базується в сусідніх країнах для підтримки приблизно 1,2 мільйона українців, 

які втекли з країни, переважно до Польщі, Угорщини та Румунії. Але благодійні 

організації також працюють над тим, щоб надіслати допомогу в Україну. 

*** 

Papa: Savaş bir çılgınlık, durdurun lütfen [Папа: Війна – це божевілля, будь ласка, 

припиніть] // Star. – Islamabad, 2022. – 06.03. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/papa-savas-bir-cilginlik-durdurun-lutfen-haber-1695587/. 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/precos-dos-alimentos-disparam-a-boleia-da-guerra-na-ucrania?ref%20Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/precos-dos-alimentos-disparam-a-boleia-da-guerra-na-ucrania?ref%20Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/precos-dos-alimentos-disparam-a-boleia-da-guerra-na-ucrania?ref%20Pesquisa_Destaques
https://www.heraldsun.com.au/news/world/russiaukraine-war-live-updates-russia-declares-partial-ceasefire-as-chemical-weapons-threat-looms/news-story/d6d2b040a2cd4ed6b39987f8999364d4
https://www.heraldsun.com.au/news/world/russiaukraine-war-live-updates-russia-declares-partial-ceasefire-as-chemical-weapons-threat-looms/news-story/d6d2b040a2cd4ed6b39987f8999364d4
https://www.heraldsun.com.au/news/world/russiaukraine-war-live-updates-russia-declares-partial-ceasefire-as-chemical-weapons-threat-looms/news-story/d6d2b040a2cd4ed6b39987f8999364d4
https://japantoday.com/category/world/charities-struggle-to-deliver-humanitarian-aid-into-ukraine
https://japantoday.com/category/world/charities-struggle-to-deliver-humanitarian-aid-into-ukraine
https://www.star.com.tr/dunya/papa-savas-bir-cilginlik-durdurun-lutfen-haber-1695587/
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У своїй традиційній недільній молитві 06.03 Папа Франциск, духовний лідер 

католиків, закликав припинити війну в Україні. Зокрема, два кардинали поїхали в 

Україну, щоб допомогти людям. «Війна – це божевілля, будь ласка, зупиніться», – 

наголосив Папа в промові. 

*** 

Antony Blinken, Kuleba ile görüştü [Ентоні Блінкен зустрічає Дмитра Кулебу] // 

Star. – Islamabad, 2022. – 06.03. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/antony-

blinken-kuleba-ile-gorustu-haber-1695468/. 

Держсекретар США Е. Блінкен зустрівся у Польщі з міністром закордонних 

справ України Д. Кулебою. Е. Блінкен прибув у регіон, щоб виявити солідарність з 

Україною. Дипломати обговорили посилення міжнародного тиску на росію за 

рахунок додаткової допомоги Україні зброєю. 

*** 

Tisdall, Simon. The more Ukraine resists, the greater the danger to Nato. It should act 

now to stop the slaughter [Чим більше Україна чинить опір, тим більша небезпека для 

НАТО. Треба діяти зараз, щоб зупинити бійню] / S. Tisdall // The Guardian. – London, 

2022. – 06.03. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/06/the-more-ukraine-resists-the-

greater-the-danger-to-nato-it-should-act-now-to-stop-the-slaughter. 

Як пише оглядач видання С. Тісдалл, чим більше Україна чинить опір, тим 

більша небезпека для НАТО. На його думку, слід діяти зараз, щоб зупинити війну, 

адже Захід теж буде втягнений в цей конфлікт. Він наголошує, що настав час 

погрожувати путіну «закриттям неба» над Україною. 

*** 

Baabar, Mariana. Pakistan says Russia-Ukraine conflict matter of concern [Пакистан 

вважає, що конфлікт росії та України викликає занепокоєння] / М. Baabar // The News. 

– Islamabad, 2022. – 06.03. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/939135-

pakistan-says-russia-ukraine-conflict-matter-of-concern. 

Під час телефонної розмови між міністром закордонних справ Пакистану Ш. 

Куреші та його російським колегою лавровим, Ш. Куреші висловив «занепокоєння» 

ситуацією в Україні та підкреслив на необхідності дипломатичного вирішення 

ситуації. Пакистан, до великого роздратування західних столиць, відмовився стати на 

якусь сторону в цьому європейському конфлікті, а також відступив від засудження 

росії. Але було висловлене Пакистаном сподівання, що розпочаті переговори між 

росією та Україною знайдуть дипломатичне рішення. 

*** 

Ahmad, Mansoor. How the war in Ukraine can impact us [Як війна в Україні може 

вплинути на нас] / M. Ahmad // The News. – Islamabad, 2022. – 06.03. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/tns/detail/938929-how-the-war-in-ukraine-can-impact-us. 

За словами автора, якщо війна в Україні триватиме і вплине на міжнародну 

торгівлю, Пакистану доведеться шукати в інших місцях свої потреби в пшениці. 

Автор вважає, що якщо «росія анексує Україну, то її пшениця буде доступна 

Пакистану», проте, якщо Україна збереже свою незалежність, немає впевненості, що 

https://www.star.com.tr/dunya/antony-blinken-kuleba-ile-gorustu-haber-1695468/
https://www.star.com.tr/dunya/antony-blinken-kuleba-ile-gorustu-haber-1695468/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/06/the-more-ukraine-resists-the-greater-the-danger-to-nato-it-should-act-now-to-stop-the-slaughter
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/06/the-more-ukraine-resists-the-greater-the-danger-to-nato-it-should-act-now-to-stop-the-slaughter
https://www.thenews.com.pk/print/939135-pakistan-says-russia-ukraine-conflict-matter-of-concern
https://www.thenews.com.pk/print/939135-pakistan-says-russia-ukraine-conflict-matter-of-concern
https://www.thenews.com.pk/tns/detail/938929-how-the-war-in-ukraine-can-impact-us
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ця торгівля триватиме. Крім пшениці, основний імпорт сталі в Пакистан також 

надходив з України, вугілля є ще одним товаром, який пакистанська промисловість 

імпортує з України.  

*** 

Петров, Ангел. САЩ работят с Полша и «съюзници в НАТО» за пращане на 

изтребители в Украйна, натискът от Киев расте [США співпрацюють з Польщею та 

«союзниками по НАТО», щоб відправити винищувачі в Україну, тиск з боку Києва 

зростає] / А. Петров // Дневник. – Sofia, 2022. – 06.03. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/03/06/4320325_sasht_rabotiat_s_polsha_i_sujuznici_v_nat

o_za/. 

США ведуть переговори з Польщею та консультуються з іншими союзниками 

по НАТО щодо надання Україні винищувачів російського виробництва. Ідея полягає в 

тому, щоб Польща отримала американський F-16 в обмін на літак, який вона надасть. 

Однак залишаються невирішеними складні питання: наприклад, згідно з заявами 

Білого дому, «як насправді перекинути літаки з Польщі в Україну», чи не буде путін 

інтерпретувати їх відправку як реальний вступ НАТО в конфлікт з росією. 

*** 

Русија ће обуставити војну операцију само ако украјинска страна прекине ватру 

[росія призупинить військову операцію лише за умови припинення вогню українською 

стороною] // Политика. – Belgrad, 2022. – 06.03. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/501221/Rusija-ce-obustaviti-vojnu-operaciju-samo-ako-

ukrajinska-strana-prekine-vatru. 

путін заявив, що російські війська припинять військову операцію в Україні 

лише за умови припинення вогню українською стороною і що росія готова до діалогу 

з Україною та іноземними партнерами. Після годинної телефонної розмови з 

президентом Туреччини Р. Т. Ердоганом В. путін заявив, що російська військова 

операція буде припинена, якщо вимоги москви будуть задоволені. Р. Т. Ердоган 

закликав путіна оголосити припинення вогню, відкрити гуманітарні коридори та 

підписати мирну угоду. 

*** 

Ковачев, Павел. Българският олимпийски комитет предложи помощ на 

украинските спортисти [Олімпійський комітет Болгарії запропонував допомогу 

українським спортсменам] / П. Ковачев // Факти. – Sofia, 2022. – 06.03. – Режим доступу 

: https://fakti.bg/sport/659006-balgarskiat-olimpiiski-komitet-predloji-pomosht-na-

ukrainskite-sportisti. 

Олімпійський комітет Болгарії запропонував допомогу українським 

спортсменам. Це сталося після телефонної розмови голови комітету С. Костадінової з 

її колегою президентом НОК України С. Бубкою. Запропоновано допомогу в 

організації тренувальних зборів для українських спортсменів у Болгарії. 

*** 

Al-Dewany, Zina. Så länge vi köper gas kan Putin kriga vidare [Поки ми купуємо газ, 

путін може продовжувати воювати] / Z. Al-Dewany // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/03/06/4320325_sasht_rabotiat_s_polsha_i_sujuznici_v_nato_za/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/03/06/4320325_sasht_rabotiat_s_polsha_i_sujuznici_v_nato_za/
https://www.politika.rs/scc/clanak/501221/Rusija-ce-obustaviti-vojnu-operaciju-samo-ako-ukrajinska-strana-prekine-vatru
https://www.politika.rs/scc/clanak/501221/Rusija-ce-obustaviti-vojnu-operaciju-samo-ako-ukrajinska-strana-prekine-vatru
https://fakti.bg/sport/659006-balgarskiat-olimpiiski-komitet-predloji-pomosht-na-ukrainskite-sportisti
https://fakti.bg/sport/659006-balgarskiat-olimpiiski-komitet-predloji-pomosht-na-ukrainskite-sportisti
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07.03. – Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/ledare/a/XqBJEn/sa-lange-vi-koper-gas-

kan-putin-kriga-vidare. 

З одного боку, Швеція запроваджує санкції проти росії та озброює Україну. З 

іншого боку, вона купує газ, на який припадає 40 % ВВП росії. Гроші 

використовуються саме для воєнних дій в Україні. Сьогодні інвестиції фондів 

становлять 16 млрд шведських крон. 

*** 

Na sbírky pro Ukrajinu lidé v Česku přispěli více než 1,5 miliardy, nejvíc v historii 

[Жителі Чехії пожертвували понад 1,5 мільярда доларів для України, найбільше в 

історії] // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 07.03. – Режим доступу : 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/na-sbirky-pro-ukrajinu-lide-prispeli-vice-nez-1-5-

miliardy/r~25750bc29e0611ec8d900cc47ab5f122/. 

Вторгнення російської армії в Україну викликало безпрецедентну хвилю 

солідарності в Чехії. Гуманітарні організації зібрали понад 1,5 млрд крон тільки у 

вигляді фінансових зборів, і щодня додаються мільйони. Це найбільша сума, яка була 

зібрана в Чеській Республіці для допомоги людям, які постраждали від стихійного 

лиха. Ще майже півмільярда крон зібрало посольство України у Празі. У Чехії 

перебуває понад 100 тис. біженців з України, а деякі центри допомоги переповнені. 

*** 

JAV mano, kad sankcijos Rusijai jau turi dramatišką poveikį, bet Lietuva nesutinka: 

turime uždaryti visas spragas [США вважають, що санкції щодо росії вже дають 

драматичний ефект, але Литва не згодна: треба закрити всі недоліки] // Lietuvos rytas. – 

Vilniaus, 2022. – 07.03. – Режим доступу : https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-

pulsas/2022/03/07/news/jav-mano-kad-sankcijos-rusijai-jau-turi-dramatiska-poveiki-bet-

lietuva-nesutinka-turime-uzdaryti-visas-spragas-22635345. 

Держсекретар США Е. Блінкен заявив, що санкції Заходу щодо росії у зв’язку 

із вторгненням в Україну безпрецедентні і вже істотно діють. Проте міністр 

закордонних справ Литви Ґ. Ландсбергіс каже, що очікує ще більшого економічного 

тиску на кремль, що економічна блокада росії ще не досягла рівня «повної ізоляції» і 

що банки, які ще не стикаються з перешкодами, використовуються для обходу 

санкцій. Він вкотре закликав Захід відмовитися від імпорту енергоресурсів із росії. 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Szef BBN o wojnie na Ukrainie: To wciąż nie jest konflikt 

światowy [Голова БНБ про війну в Україні: Це все ще не глобальний конфлікт] / A. 

Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 07.03. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art35816081-szef-bbn-o-wojnie-na-ukrainie-to-wciaz-nie-

jest-konflikt-swiatowy. 

За словами глави Бюро національної безпеки П. Солоха, наразі Польща та 

НАТО роблять те, що можуть для безпеки України, але також наголошує, що бачить 

потенційну ескалацію конфлікту в Україні в бік світового. П. Солох зазначив, що не 

приймає жодних рішень без консультацій з НАТО. 

*** 

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/XqBJEn/sa-lange-vi-koper-gas-kan-putin-kriga-vidare
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/XqBJEn/sa-lange-vi-koper-gas-kan-putin-kriga-vidare
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/na-sbirky-pro-ukrajinu-lide-prispeli-vice-nez-1-5-miliardy/r~25750bc29e0611ec8d900cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/na-sbirky-pro-ukrajinu-lide-prispeli-vice-nez-1-5-miliardy/r~25750bc29e0611ec8d900cc47ab5f122/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/03/07/news/jav-mano-kad-sankcijos-rusijai-jau-turi-dramatiska-poveiki-bet-lietuva-nesutinka-turime-uzdaryti-visas-spragas-22635345
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/03/07/news/jav-mano-kad-sankcijos-rusijai-jau-turi-dramatiska-poveiki-bet-lietuva-nesutinka-turime-uzdaryti-visas-spragas-22635345
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/03/07/news/jav-mano-kad-sankcijos-rusijai-jau-turi-dramatiska-poveiki-bet-lietuva-nesutinka-turime-uzdaryti-visas-spragas-22635345
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art35816081-szef-bbn-o-wojnie-na-ukrainie-to-wciaz-nie-jest-konflikt-swiatowy
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art35816081-szef-bbn-o-wojnie-na-ukrainie-to-wciaz-nie-jest-konflikt-swiatowy


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

102 

Kazimierczuk, Agnieszka. Ponad 70 proc. Rosjan popiera «operację» w Ukrainie 

[Понад 70 % росіян підтримують «операцію» в Україні] / A. Kazimierczuk // 

Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 07.03. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art35816091-ponad-70-proc-rosjan-popiera-operacje-w-

ukrainie. 

Згідно опитування всеросійського центру вивчення громадської думки, на 

запитання, чи підтримують росіяни «спецоперацію російських військ» – бо саме так в 

офіційних заявах називають агресію проти України – 71 % з опитаних росіян 

відповіли ствердно. Кожен п’ятий – 21 % вважає, що це «скоріше не на користь», 8 % 

думки немає. 

*** 

Frydrykiewicz, Filip. Światowa branża turystyczna z Ukrainą. Pomagają Booking, 

Uber, biura podróży [Світова індустрія туризму з Україною. Допомагають Booking, Uber 

та туристичні агентства] / F. Frydrykiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 07.03. – 

Режим доступу : https://turystyka.rp.pl/nowe-trendy/art35816261-swiatowa-branza-

turystyczna-z-ukraina-pomagaja-booking-uber-biura-podrozy. 

Світова туристична індустрія солідарна з атакованою росією Україною, а 

підприємці жертвують гроші на допомогу біженцям. Голова німецької туристичної 

агенції Schauinsland-Reisen пожертвував на допомогу Україні 50 тис. євро, 

Booking.com передав мільйон доларів Червоному Хресту, а німецька технологічна 

компанія Traffics відправила автобуси на польсько-український кордон дя 

перевезення 250 українських жінок і дітей до Берліна. Крім того, кожен біженець 

отримав готівкою по 60 євро, а компанія оплачувала ніч в готелі. 

*** 

Adamski, Mateusz. 1200 zł miesięcznie za przyjęcie uchodźcy z Ukrainy [1200 злотих 

на місяць за прийняття біженця з України] / M. Adamski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 

2022. – 07.03. – Режим доступу : https://www.rp.pl/prawo-dla-ciebie/art35816791-1200-zl-

miesiecznie-za-przyjecie-uchodzcy-z-ukrainy. 

Польські прикордонники повідомили, що до Польщі вже прибув мільйон 

біженців з України. Уряд та представники місцевого самоврядування готуються 

приймати нові групи біженців. Прессекретар уряду П. Мюллер повідомив, що 

запропонований спеціальний закон передбачає «системну підтримку» для всіх людей, 

які приймають біженців з України. Щоб частково рефінансувати ці витрати, 

передбачається, виплачувати 1200 злотих на місяць на кожого біженця. 

*** 

Keller-Lynn, Carrie. Ukraine envoy thanks Bennett for shuttle diplomacy, pleads for 

helmets, flak jackets [Представник України дякує Беннету за човникову дипломатію, 

просить шоломи, бронежилети] / C. Keller-Lynn // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 

07.03. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/ukraine-envoy-thanks-bennett-for-

shuttle-diplomacy-says-jerusalem-could-host-talks/. 

Посол України в Ізраїлі Є. Корнійчук заявив, що він високо оцінює зусилля 

прем’єр-міністра М. Беннета з налагодження контактів з президентом росії путіним 

після того, як М. Беннет несподівано прибув до москви, щоб спробувати виступити 

посередником у переговорах про припинення вогню. Він також сказав, що Київ 

https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art35816091-ponad-70-proc-rosjan-popiera-operacje-w-ukrainie
https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art35816091-ponad-70-proc-rosjan-popiera-operacje-w-ukrainie
https://turystyka.rp.pl/nowe-trendy/art35816261-swiatowa-branza-turystyczna-z-ukraina-pomagaja-booking-uber-biura-podrozy
https://turystyka.rp.pl/nowe-trendy/art35816261-swiatowa-branza-turystyczna-z-ukraina-pomagaja-booking-uber-biura-podrozy
https://www.rp.pl/prawo-dla-ciebie/art35816791-1200-zl-miesiecznie-za-przyjecie-uchodzcy-z-ukrainy
https://www.rp.pl/prawo-dla-ciebie/art35816791-1200-zl-miesiecznie-za-przyjecie-uchodzcy-z-ukrainy
https://www.timesofisrael.com/ukraine-envoy-thanks-bennett-for-shuttle-diplomacy-says-jerusalem-could-host-talks/
https://www.timesofisrael.com/ukraine-envoy-thanks-bennett-for-shuttle-diplomacy-says-jerusalem-could-host-talks/
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розглядає Єрусалим як потенційне місце проведення переговорів між росією та 

Україною та висловив розуміння щодо небажання Ізраїлю продавати наступальне 

озброєння. 

*** 

China calls for preventing large-scale humanitarian crises in Ukraine: FM [Китай 

закликає не допускати великомасштабних гуманітарних криз в Україні – глава МЗС] // 

Жэньминь жибао. – Пекин, 2022. – 07.03. – Режим доступу : 

http://en.people.cn/n3/2022/0307/c90000-9967347.html. 

Член Держради КНР, міністр закордонних справ І. Ван в кулуарах щорічної 

законодавчої сесії Китаю закликав запобігти великомасштабній гуманітарній кризі в 

Україні. На його думку, запобігання такій кризі є одним із двох пріоритетів, над 

вирішенням яких міжнародна спільнота має постійно працювати. 

*** 

Завршено саслушање по тужби Украјине против Русије [Завершилося слухання 

за позовом України проти росії] // Политика. – Belgrad, 2022. – 07.03. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/501301/Zavrseno-saslusanje-po-tuzbi-Ukrajine-protiv-

Rusije. 

Міжнародний суд в Гаазі розпочав слухання щодо запиту України про те, щоб 

росія припинила атаку. Україна представила свої аргументи 07.03, а росія має 

можливість навести аргументи на захист наступного дня. Слухання завершилося на 

день раніше запланованого, оскільки росія повідомила суд, що не направлятиме 

делегацію на усне слухання. 

*** 

ЕУ почела разматрање кандидатура за чланство Украјине, Грузије и Молдавије 

[ЄС почав розглядати кандидатури на членство України, Грузії та Молдови] // 

Политика. – Belgrad, 2022. – 07.03. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/501333/EU-pocela-razmatranje-kandidatura-za-clanstvo-

Ukrajine-Gruzije-i-Moldavije. 

ЄС розпочав процедуру розгляду заявок на членство України, Грузії та 

Молдови. Три країни подали заявку на членство після початку російського 

вторгнення в Україну. Європейська комісія має висловити свою офіційну думку та 

вирішити чи надавати статус кандидата на членство. Отримання статусу кандидата 

відкриває тривалі та складні переговори. Україна хоче, щоб її заявка на членство в ЄС 

розглядалася окремо від заявки Грузії та Молдови. 

*** 

Belver, Marta. La Embajada de Ucrania pide a los españoles que boicoteen los 

productos rusos [Посольство України просить іспанців бойкотувати російську 

продукцію] / M. Belver // El Mundo. – Madrid, 2022. – 07.03. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/03/07/6225e548fdddff8b418b45be.html. 

Посольство України звернулося до іспанців з проханням бойкотувати 

закупівлю «всіх товарів» з росії. Представник українського посольства в Іспанії 

Дмитро Матющенко наголосив, що будь-який сплачений цент за російські товари 

http://en.people.cn/n3/2022/0307/c90000-9967347.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/501301/Zavrseno-saslusanje-po-tuzbi-Ukrajine-protiv-Rusije
https://www.politika.rs/scc/clanak/501301/Zavrseno-saslusanje-po-tuzbi-Ukrajine-protiv-Rusije
https://www.politika.rs/scc/clanak/501333/EU-pocela-razmatranje-kandidatura-za-clanstvo-Ukrajine-Gruzije-i-Moldavije
https://www.politika.rs/scc/clanak/501333/EU-pocela-razmatranje-kandidatura-za-clanstvo-Ukrajine-Gruzije-i-Moldavije
https://www.elmundo.es/internacional/2022/03/07/6225e548fdddff8b418b45be.html
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направляється в бюджети, які кремль використовує для закупівлі зброї, направленої 

на вбивства мирного населення України. 

*** 

Hauser, Jan. Warum Deutschland ohne russisches Öl und Gas auskommen könnte 

[Чому Німеччина може обійтися без російської нафти та газу] / J. Hauser // Frankfurter 

Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 08.03. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/konflikt-mit-russland-wie-ein-gas-embargo-fuer-

deutschland-verkraftbar-sein-koennte-17862066.html. 

Через війну в Україні зростає занепокоєння щодо постачання енергоносіїв до 

Німеччини та Європи. Вчені сходяться на думці: для Німеччини короткострокова 

зупинка постачання нафти і газу з росії була б «керованою». Але уряд все ще 

вагається. Економісти досліджували економічні наслідки Німеччини. Їх висновок: 

вони вважають вплив суттєвим, але керованим. 

*** 

Maiden, Samantha. Russia to sanction Australia after ‘unfriendly’ response to Ukraine 

invasion [росія введе санкції проти Австралії після «недружньої» відповіді на 

вторгнення в Україну] / S. Maiden // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 08.03. – Режим 

доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/russia-to-sanction-australia-after-unfriendly-

response-to-ukraine-invasion/news-story/07c493ede696d2067d5d312b2c8def2f. 

Президент росії путін вніс Австралію до списку країн, які здійснюють 

«недружні дії проти росії», дозволяючи кредиторам погасити будь-які борги в рублях. 

Австралія засудила жорстоке, неспровоковане і неприйнятне вторгнення росії в 

Україну як грубе порушення міжнародного права. Прем’єр-міністр С. Моррісон 

звинуватив росію в агресії проти України. 

*** 

L’invasion de l’Ukraine ravive les débats sur l’armement nucléaire du Japon 

[Вторгнення в Україну відновлює дебати щодо ядерного озброєння Японії] // Le Monde. 

– Paris, 2022. – 08.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/08/l-invasion-de-l-ukraine-ravive-les-

debats-sur-l-armement-nucleaire-du-japon_6116594_3210.html. 

Вторгнення росії в Україну пожвавлює дебати в Японії щодо її ставлення до 

ядерної зброї. Суперечки посилюються через нещодавні телефонні розмови кількох 

політиків, які пропонують поділитися ядерною зброєю США між союзниками за 

зразком того, що НАТО робить у Європі. Реакція була швидкою: під час 

пресконференції Ш. Танака, який пережив атомне бомбардування Нагасакі і 

співпрезидент Японської конфедерації жертв атомних і водородних бомб Н. Хіданкйо 

висловив своє «глибоке обурення». Він бачить у цих пропозиціях «ризик знищення 

зусиль тих, хто допустив набуття чинності договору ООН про заборону ядерної 

зброї». 

*** 

Tual, Morgane. Election présidentielle : la guerre en Ukraine fait bouger les lignes 

[Президентські вибори: війна в Україні вносить зміни] / М. Tual // Le Monde. – Paris, 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/konflikt-mit-russland-wie-ein-gas-embargo-fuer-deutschland-verkraftbar-sein-koennte-17862066.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/konflikt-mit-russland-wie-ein-gas-embargo-fuer-deutschland-verkraftbar-sein-koennte-17862066.html
https://www.heraldsun.com.au/news/russia-to-sanction-australia-after-unfriendly-response-to-ukraine-invasion/news-story/07c493ede696d2067d5d312b2c8def2f
https://www.heraldsun.com.au/news/russia-to-sanction-australia-after-unfriendly-response-to-ukraine-invasion/news-story/07c493ede696d2067d5d312b2c8def2f
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/08/l-invasion-de-l-ukraine-ravive-les-debats-sur-l-armement-nucleaire-du-japon_6116594_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/08/l-invasion-de-l-ukraine-ravive-les-debats-sur-l-armement-nucleaire-du-japon_6116594_3210.html
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2022. – 08.03. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/03/08/election-

presidentielle-la-guerre-en-ukraine-fait-bouger-les-lignes_6116540_5463015.html. 

Вибух війни в Україні змінили карти, поставивши пропутінських кандидатів у 

труднощі та зміцнивши президентський статус Е. Макрона. За місяць до першого 

туру президентських виборів війна в Україні зруйнувала виборчу кампанію. 

Пояснення в подкасті з політичним журналістом Абелем Местре. 

*** 

Türk diplomasisinin büyük başarısı... Putin, Başkan Erdoğan’la görüşmesinden sonra 

talimat verdi [Великий успіх турецької дипломатії... путін дав доручення після зустрічі з 

президентом Р. Т. Ердоганом] // Star. – Istanbul, 2022. – 08.03. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/politika/turk-diplomasisinin-buyuk-basarisi-putin-baskan-erdoganla-

gorusmesinden-sonra-talimat-verdi-haber-1696013/. 

Туреччина зробила найважливіший крок, який породив надію на мир. Міністр 

закордонних справ Туреччини М. Чавушоглу повідомив, що 10 березня в Анталії 

відбудеться тристоронній саміт за участю міністрів закордонних справ росії та 

України. Рішення тристороннього саміту прийнято за пропозицією президента Р. Т. 

Ердогана. 

*** 

Ni, Vincen. ‘It came too late’: Chinese students who fled Ukraine criticise embassy 

response [«Це стало занадто пізно»: китайські студенти, які втекли з України, 

критикують відповідь посольства] / V. Ni // The Guardian. – London, 2022. – 08.03. – 

Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/mar/08/chinese-students-fled-

ukraine-condemn-embassy-response. 

Майже за два тижні до того, як росія вжила заходів, названих китайськими ЗМІ 

«спеціальною військовою операцією», країни, зокрема Великобританія та Канада, 

порадили своїм громадянам покинути Україну. Але у випадку з Китаєм, який мав 

майже 6 тис. громадян у країні, лише на наступний день після початку війни 

посольство порадило своїм громадянам виїхати. Китай заявив, що більшість 

китайських громадян покинули Україну. 

*** 

EU wants Pakistan’s role as mediator in Russia-Ukraine conflict: Fawad Chaudhry 

[ЄС хоче, щоб Пакистан був посередником у російсько-українському конфлікті: Фавад 

Чаудрі] // The News. – Islamabad, 2022. – 08.03. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/939694-eu-wants-pakistan-s-role-as-mediator-in-russia-

ukraine-conflict-fawad. 

Прем’єр-міністр Пакистану І. Хан розмовляв із головою Ради Європейського 

Союзу Ш. Мішелем про ситуацію в Україні та наголосив на невідкладній 

необхідності припинення вогню та деескалації. Пакистан відіграє роль посередника в 

українсько-російській війні. Прем’єр-міністр зазначив, що уряд завершує проєкти 

дешевого житла в першочерговому порядку і зазначив, що Пакистан також може 

прийняти біженців. 

*** 

https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/03/08/election-presidentielle-la-guerre-en-ukraine-fait-bouger-les-lignes_6116540_5463015.html
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/03/08/election-presidentielle-la-guerre-en-ukraine-fait-bouger-les-lignes_6116540_5463015.html
https://www.star.com.tr/politika/turk-diplomasisinin-buyuk-basarisi-putin-baskan-erdoganla-gorusmesinden-sonra-talimat-verdi-haber-1696013/
https://www.star.com.tr/politika/turk-diplomasisinin-buyuk-basarisi-putin-baskan-erdoganla-gorusmesinden-sonra-talimat-verdi-haber-1696013/
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/08/chinese-students-fled-ukraine-condemn-embassy-response
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/08/chinese-students-fled-ukraine-condemn-embassy-response
https://www.thenews.com.pk/print/939694-eu-wants-pakistan-s-role-as-mediator-in-russia-ukraine-conflict-fawad
https://www.thenews.com.pk/print/939694-eu-wants-pakistan-s-role-as-mediator-in-russia-ukraine-conflict-fawad
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Петров, Ангел. «Безгранично приятелство»? Путин затрудни Китай с войната в 

Украйна [«Безмежна дружба»? путін ускладнив стосунки з Китаєм через війну в 

Україні] / А. Петров // Дневник. – Sofia, 2022. – 08.03. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/08/4319999_bezgranichno_priiatelst

vo_putin_zatrudni_kitai_s/. 

Китайські ЗМІ хвалять росію та її війну, як і соціальні мережі. Китай не руйнує 

ділові зв’язки з росією, а ставить на паузу. Він не засуджує російське вторгнення, але 

політично показує, що не обов’язково його підтримує. Пекін не буде прямо 

протидіяти росії або припиняти співпрацю з нею, але він сигналізує про те, що 

підтримка його дій не є беззастережною і що це несе ризики – особливо, оскільки 

ізоляція москви на міжнародній арені продовжує поглиблюватися. 

*** 

Evropski parlamentarac: Dodik koristi rat u Ukrajini kako bi unapređivao svoje 

proruske politike [Євродепутат: Додік використовує війну в Україні для просування 

своєї проросійської політики] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 09.03. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/vijesti/bih/724178/evropski-parlamentarac-dodik-koristi-rat-u-ukrajini-kako-

bi-unapredivao-svoje-proruske-politike. 

Парламентарій Д. Костер у своїй промові перед Європарламентом заявив, що 

сербський член Президії Боснії та Герцеговини (БіГ) М. Додік і його прихильники 

бойкотують державні інституції. Д. Костер сказав, що М. Додік виступає за нібито 

нейтральну позицію, що означає не що інше, як згоду з війною путіна, використовує 

війну в Україні, щоб просувати свою проросійську політику та сприяти розпаду БіГ. 

*** 

Satler odgovorio Ruskoj ambasadi: Svijet vidi šta se dešava u Ukrajini [Сатлер 

відповів російському посольству: «Світ бачить, що відбувається в Україні»] // Dnevni 

avaz. – Sarajevo, 2022. – 09.03. – Режим доступу : https://avaz.ba/vijesti/bih/724388/satler-

odgovorio-ruskoj-ambasadi-svijet-vidi-sta-se-desava-u-ukrajini. 

Посол росії в Боснії та Герцеговині (БіГ) демонстративно покинув церемонію в 

Брчко з нагоди 22-ї річниці проголошення округу Брчко у БіГ, коли посол Євросоюзу 

Й. Заттлер заговорив про російську агресію проти України. Посольство росії в БіГ 

повідомило, що голова представництва ЄС Й. Саттлер у своєму виступі допустив 

висловлювання у неприйнятних та провокаційних формулюваннях. Педставництво 

ЄС у БіГ відповіло, що вони підтримують Україну. 

*** 

Scholz spricht sich gegen Lieferung von Kampfflugzeugen aus [Шольц висловився 

проти постачання бойових літаків] // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. 

– 09.03. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/scholz-spricht-sich-gegen-

lieferung-von-kampfflugzeugen-aus-17865076.html. 

Канцлер Німеччині О. Шольц виступає проти надання Україні бойових літаків 

МіГ-29, наданих Польщею, через американську базу ВПС Рамштайн у Німеччині. 

Після зустрічі з прем’єр-міністром Канади Д. Трюдо в Берліні О. Шольц заявив, що 

федеральний уряд продовжить думати про постачання озброєнь, але «це точно не 

включає бойові літаки». 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/08/4319999_bezgranichno_priiatelstvo_putin_zatrudni_kitai_s/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/08/4319999_bezgranichno_priiatelstvo_putin_zatrudni_kitai_s/
https://avaz.ba/vijesti/bih/724178/evropski-parlamentarac-dodik-koristi-rat-u-ukrajini-kako-bi-unapredivao-svoje-proruske-politike
https://avaz.ba/vijesti/bih/724178/evropski-parlamentarac-dodik-koristi-rat-u-ukrajini-kako-bi-unapredivao-svoje-proruske-politike
https://avaz.ba/vijesti/bih/724388/satler-odgovorio-ruskoj-ambasadi-svijet-vidi-sta-se-desava-u-ukrajini
https://avaz.ba/vijesti/bih/724388/satler-odgovorio-ruskoj-ambasadi-svijet-vidi-sta-se-desava-u-ukrajini
https://www.faz.net/aktuell/politik/scholz-spricht-sich-gegen-lieferung-von-kampfflugzeugen-aus-17865076.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/scholz-spricht-sich-gegen-lieferung-von-kampfflugzeugen-aus-17865076.html
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*** 

Vincent, Elise. Ni neutres ni cobelligérants : l’équilibrisme des Occidentaux dans la 

guerre en Ukraine [Ні нейтральний, ні співвойовничий: західний баланс у війні в 

Україні] / E. Vincent // Le Monde. – Paris, 2022. – 09.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/10/ni-neutres-ni-cobelligerants-l-

equilibrisme-des-occidentaux-dans-la-guerre-en-ukraine_6116850_3210.html. 

Автор пише, що ідентичність агресора – росії – не може бути запереченою, а 

також відсутність будь-якого достовірного гуманітарного чи безпекового 

виправдання її руйнівних дій. З іншого боку, проблема виникає, коли йдеться про 

оцінку характеру втручання союзників на користь України. Є принципи і їх 

тлумачення, закон і мораль. Існують також «червоні лінії», які проводяться публічно, 

і нечіткість, яка зберігається в їх реалізації. 

*** 

Untersinger, Martin. En Ukraine, les fantassins de la guerre de l’information portent 

le message du gouvernement [В Україні піхотинці інформаційного супротиву несуть 

послання уряду] / M. Untersinger // Le Monde. – Paris, 2022. – 09.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/03/09/en-ukraine-les-fantassins-de-la-guerre-de-l-

information-portent-le-message-du-gouvernement_6116813_4408996.html. 

Маючи майже 200 тис. передплатників у Telegram, інтернет-канал ЗСУ є 

флагманом цього цивільного контингенту, розгорнутого в інформаційну війну. Його 

стратегія зрозуміла: продовжувати тиск на союзників України, щоб посилити 

допомогу, яка надається країні, і ще більше ізолювати росію на міжнародній арені. 

Його метод простий: опублікувати якомога більше коментарів, попередньо 

перекладених і готових до копіювання та вставлення, на акаунтах різних «мішеней» у 

соціальних мережах, чи то для підвищення обізнаності, чи для того, щоб вони 

припинили вести бізнес в росії. 

*** 

Smith, Kyle. Do Americans Suddenly Want to Pay More for Gas? [Американці 

раптом захочуть платити більше за газ?] / К. Smith // National Review. – New York, 2022. 

– 09.03. – Режим доступу : https://www.nationalreview.com/corner/do-americans-suddenly-

want-to-pay-more-for-gas/. 

Як пише К. Сміт, співробітник National Review, близько 74 % американців 

заявили, що підтримують ідею співпраці США з НАТО над створенням забороненої 

для польотів зони над Україною. путін сказав, що це буде початком Третьої світової 

війни. Але те саме опитування також свідчить, що «Америка хоче розпочати Третю 

світову війну», але більшість виступала проти ідеї введення американських військ в 

Україну. 

*** 

Dünyanın gözü kulağı Türkiye’de olacak! Aynı masaya oturacaklar [Очі і вуха світу 

будуть прикуті до Туреччини! Вони сядуть за один стіл] // Star. – Istanbul, 2022. – 09.03. – 

Режим доступу : https://www.star.com.tr/politika/dunyanin-gozu-kulagi-turkiyede-olacak-

ayni-masaya-oturacaklar-haber-1696263/. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/10/ni-neutres-ni-cobelligerants-l-equilibrisme-des-occidentaux-dans-la-guerre-en-ukraine_6116850_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/10/ni-neutres-ni-cobelligerants-l-equilibrisme-des-occidentaux-dans-la-guerre-en-ukraine_6116850_3210.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/03/09/en-ukraine-les-fantassins-de-la-guerre-de-l-information-portent-le-message-du-gouvernement_6116813_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/03/09/en-ukraine-les-fantassins-de-la-guerre-de-l-information-portent-le-message-du-gouvernement_6116813_4408996.html
https://www.nationalreview.com/corner/do-americans-suddenly-want-to-pay-more-for-gas/
https://www.nationalreview.com/corner/do-americans-suddenly-want-to-pay-more-for-gas/
https://www.star.com.tr/politika/dunyanin-gozu-kulagi-turkiyede-olacak-ayni-masaya-oturacaklar-haber-1696263/
https://www.star.com.tr/politika/dunyanin-gozu-kulagi-turkiyede-olacak-ayni-masaya-oturacaklar-haber-1696263/
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Пульс дипломатії буде битися на форумі дипломатії в Анталії. У рамках 

форуму, який офіційно відкриється 11.03, відбудеться тристороння зустріч, яка 

створює надію на мир через російсько-українську війну. Міністр закардонних справ 

Туреччини М. Чавушоглу сяде за один стіл зі своїми російським та українським 

колегами. В Анталійському дипломатичному форумі візьмуть участь 20 глав держав і 

урядів, понад 70 міністрів, переважно міністрів закордонних справ, а також 

представники близько 50 міжнародних організацій, включаючи генеральних 

секретарів НАТО, Ради Європи та ОБСЄ. 

*** 

Xi urges ‘maximum restraint’ [Сі закликає до «максимальної стриманості»] // The 

News. – Islamabad, 2022. – 09.03. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/939841-xi-urges-maximum-restraint. 

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав до «максимальної стриманості» щодо 

України, назвавши кризу «глибоким занепокоєнням» на відеосамміті зі своїми 

французькими та німецькими колегами Е. Макроном та О. Шольцом. Пекін 

відмовився засуджувати вторгнення свого партнера росії, і Ц. Сі заявив, що хоче, щоб 

«дві сторони зберегли імпульс переговорів, подолали труднощі та продовжили 

переговори для досягнення результатів». Китай також заявив, що направить 

гуманітарну допомогу Україні. Міністр закордонних справ Китаю заявив 

журналістам, що Пекін готовий допомогти встановити мир. 

*** 

Shah, Murtaza. UK-Pakistan relations hit a new low over Ukraine [Відносини 

Великобританії та Пакистану впали на новий мінімум через позицію щодо України] / 

M. Shah // The News. – Islamabad, 2022. – 09.03. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/939959-uk-pakistan-relations-hit-a-new-low-over-ukraine. 

Дипломатичні відносини між Великою Британією та Пакистаном охололи 

настільки, що уряд Великобританії скасував два важливих візити після того, як 

прем’єр-міністр Пакистану І. Хан зустрівся з президентом росії путіним. росія 

розпочала напад на Україну, а через п’ять днів прем’єр-міністр І. Хан виступив із 

бурхливою промовою, в якій сказав, що західні дипломати ставляться до Пакистану 

як до «рабів», домагаючись більш жорсткої позиції щодо росії. Пакистан повідомив 

Великобританії, що він дотримується нейтральної позиції у російсько-українській 

війні і утримався від засудження росії через її війну в Україні. 

*** 

Israel said to believe Ukraine now faces critical choice: Capitulation or calamity 

[Ізраїль заявив, що вважає, що Україна зараз стоїть перед критичним вибором: 

капітуляція чи лихо] // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 09.03. – Режим доступу : 

https://www.timesofisrael.com/israel-said-to-believe-ukraine-now-faces-critical-choice-

capitulation-or-calamity/. 

Президент України В. Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Ізраїлю М. 

Беннета, закликавши його використати робочі відносини Ізраїлю з Києвом та 

москвою для посередництва між сторонами. Прем’єр-міністр відвідав москву для 

зустрічі з путіним, намагаючись допомогти у припиненні війни. М. Беннет намагався 

це зробити, але його небажання безпосередньо критикувати москву за її вторгнення – 

https://www.thenews.com.pk/print/939841-xi-urges-maximum-restraint
https://www.thenews.com.pk/print/939959-uk-pakistan-relations-hit-a-new-low-over-ukraine
https://www.timesofisrael.com/israel-said-to-believe-ukraine-now-faces-critical-choice-capitulation-or-calamity/
https://www.timesofisrael.com/israel-said-to-believe-ukraine-now-faces-critical-choice-capitulation-or-calamity/
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частково через те, що росія контролює небо над Сирією вздовж північного кордону 

Ізраїлю – розлютило Україну. 

*** 

MacCharles, Tonda. Putin will pay for ‘war crimes he’s committed in Ukraine,’ Justin 

Trudeau says [путін заплатить за «військові злочини, вчинені ним в Україні», – заявив 

Джастін Трюдо] / T. MacCharles // Toronto Star. – Toronto, 2022. – 09.03. – Режим доступу 

: https://www.thestar.com/politics/federal/2022/03/09/trudeau-talks-to-zelenskyy-promises-

more-surveillance-help.html. 

Після виступу в Берліні із зовнішньополітичною промовою прем’єр-міністр 

Канади Д. Трюдо заявив, що президента росії путіна буде притягнуто до 

відповідальності Міжнародним кримінальним судом за «військові злочини, скоєні 

ним в Україні». Лідери Канади та Європи засудили бомбардування росією 

українського пологового будинку у Маріуполі як «звірство». 

*** 

Interview: Negotiations, not sanctions, are the only way out of Ukraine crisis, says Thai 

official [Переговори, а не санкції – єдиний вихід з української кризи, каже тайський 

чиновник] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2022. – 09.03. – Режим доступу : 

http://en.people.cn/n3/2022/0309/c90000-9968740.html. 

Голова Консультативного комітету прем’єр-міністра Таїланду з питань безпеки 

Панітан Ваттанаягорн заявив, що санкції часто не працюють належним чином і в 

певних випадках можуть спричинити руйнівні наслідки тоді, як переговори є єдиним 

виходом із кризи в Україні. За його словами, європейські країни постраждають від 

конфлікту найбільше через їхню взаємозалежність від росії з точки зору енергетики, 

промисловості, сільськогосподарської продукції та туризму. 

*** 

Джамбазов, Денис. МВФ одобри 1,4 милиарда долара извънредна помощ за 

Украйна [МВФ схвалив 1,4 млрд дол. на екстрену допомогу Україні] / Д. Джамбазов // 

Факти. – Sofia, 2022. – 09.03. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/659983-mvf-odobri-

14-miliarda-dolara-izvanredna-pomosht-za-ukraina. 

Міжнародний валютний фонд схвалив 1,4 млрд дол. на екстрену допомогу 

Україні, щоб допомогти країні профінансувати свої витрати та зміцнити платіжний 

баланс. Про це заявив голова Національного банку України К. Шевченко. 

*** 

Sanmartín, Olga R.. España se prepara para acoger a decenas de miles de refugiados 

ucranianos [Іспанія готується прийняти десятки тисяч українських біженців] / O. R. 

Sanmartín // El Mundo. – Madrid, 2022. – 09.03. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/03/09/6227a491e4d4d89c138b45de.html. 

Вторгнення в Україну породило почуття солідарності, яке об’єднало автономні 

громади. На відміну від інших випадків із прибуттям неповнолітніх іноземців без 

супроводу з Марокко та Алжиру, цього разу всі регіональні уряди запропонували 

радо зустрічати українців на своїх територіях. Навіть Канарські острови, які 

страждають від інтенсивного міграційного тиску, готові зробити все можливе, щоб 

протягнути руку допомоги біженцям з України. 

https://www.thestar.com/politics/federal/2022/03/09/trudeau-talks-to-zelenskyy-promises-more-surveillance-help.html
https://www.thestar.com/politics/federal/2022/03/09/trudeau-talks-to-zelenskyy-promises-more-surveillance-help.html
http://en.people.cn/n3/2022/0309/c90000-9968740.html
https://fakti.bg/world/659983-mvf-odobri-14-miliarda-dolara-izvanredna-pomosht-za-ukraina
https://fakti.bg/world/659983-mvf-odobri-14-miliarda-dolara-izvanredna-pomosht-za-ukraina
https://www.elmundo.es/espana/2022/03/09/6227a491e4d4d89c138b45de.html
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*** 

Los lanzagranadas C-90 enviados por España ya están en manos de los soldados 

ucranianos [Гранатомети С-90, надіслані Іспанією, вже в руках українських військових] 

// El Mundo. – Madrid, 2022. – 09.03. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/03/09/62285d40e4d4d82b718b4596.html. 

Перший літак з іспанською зброєю був відправлений в Україну, щоб українські 

солдати могли воювати проти російської армії. Зокрема, перша партія складалася з 

1370 гранатометів і 700 тис. гвинтівкових і кулеметних патронів, як оголосила міністр 

оборони М. Роблес. І, судячи з усього, зброя вже в руках українців, адже український 

військовий опублікував у соцмережах відео, на якому він позує поруч із іспанським 

гранатометом С-90. 

*** 

Sima, Jonna. Låna Ukraina pengar till att köpa flygplan [Позичте Україні гроші на 

придбання літаків] / J. Sima // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 10.03. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/lVk8r9/lana-ukraina-pengar-till-att-kopa-flygplan. 

Шведський уряд оголосив, що асигнування на оборону передбачається 

збільшити до 2 % ВВП «якнайшвидше». Військовий обов’язок та цивільна оборона 

також будуть розширені. Інвестиції Швеції абсолютно правильні, адже Україна 

потребує допомоги вже зараз. 

*** 

McLeod, Catie. Top Ukrainian official reveals one demand of Australia 

[Високопоставлений український чиновник озвучив одну вимогу Австралії] / С. 

McLeod // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 10.03. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/top-ukrainian-officials-reveals-one-demand-of-

australia/news-story/cd3887ebc84c4a519412d397b06a5958. 

Головний дипломат України в Канберрі заявив, що російського посла потрібно 

«вислати» з Австралії. Тимчасовий повірений у справах України В. Шалківський 

заявляє, що хотів би, щоб уряд С. Моррісона зайняв дипломатичну позицію проти 

російського посла О. Павловського, щоб передати послання путіну. 

*** 

Turner-Cohen, Alex. Australian mortgage holders could be facing a major interest 

rate rise earlier than expected because of Russia’s invasion of Ukraine. [Австралійські 

іпотечні власники попереджають, що російсько-українська війна може призвести до 

підвищення відсоткових ставок] / А. Turner-Cohen // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 

10.03. – Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/business/australian-mortgage-

holders-warned-that-russiaukraine-war-could-prompt-higher-interest-rates/news-

story/64be41385fabeea523785236c476d068. 

Австралійські іпотечні власники можуть зіткнутися з серйозним підвищенням 

відсоткової ставки раніше, ніж очікувалося, через вторгнення росії в Україну. На 

бізнес-самміті AFR голова Резервного банку Австралії Ф. Лоу попередив, що 

проблеми ланцюга поставок, спричинені війною в Україні, можуть спровокувати 

хвилю інфляції. Це, у свою чергу, може змусити банк підвищити відсоткову ставку 

раніше, ніж він планував. 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/03/09/62285d40e4d4d82b718b4596.html
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/lVk8r9/lana-ukraina-pengar-till-att-kopa-flygplan
https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/top-ukrainian-officials-reveals-one-demand-of-australia/news-story/cd3887ebc84c4a519412d397b06a5958
https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/top-ukrainian-officials-reveals-one-demand-of-australia/news-story/cd3887ebc84c4a519412d397b06a5958
https://www.heraldsun.com.au/business/australian-mortgage-holders-warned-that-russiaukraine-war-could-prompt-higher-interest-rates/news-story/64be41385fabeea523785236c476d068
https://www.heraldsun.com.au/business/australian-mortgage-holders-warned-that-russiaukraine-war-could-prompt-higher-interest-rates/news-story/64be41385fabeea523785236c476d068
https://www.heraldsun.com.au/business/australian-mortgage-holders-warned-that-russiaukraine-war-could-prompt-higher-interest-rates/news-story/64be41385fabeea523785236c476d068
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*** 

Gera, Vanessa. Pentagon rejects NATO nations providing jets to Ukraine [Пентагон 

відмовив країнам НАТО надавати Україні літаки] / V. Gera // Japan Today. – Tokyo, 

2022. – 10.03. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/world/Pentagon-rejects-

NATO-nations-providing-jets-to-Ukraine. 

Прессекретар Пентагону Д. Кірбі заявив, що заява Польщі про те, що вона має 

намір доставити 28 літаків на американську авіабазу Рамштайн у Німеччині, 

викликала занепокоєння, що військові літаки вилетять з бази США та НАТО для 

польотів у повітряний простір України. Пентагон відхилив несподіване оголошення 

Польщі про те, що вона передасть Сполученим Штатам свої винищувачі МіГ-29 для 

використання в Україні, що є рідкісним проявом дисгармонії з боку союзників по 

НАТО. 

*** 

Cartarescu, Mircea. «La guerre de Poutine n’est pas menée contre l’Ukraine, mais 

contre chacun d’entre nous» [«Війна путіна не проти України, а проти всіх нас»] / М. 

Cartarescu // Le Monde. – Paris, 2022. – 10.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/livres/article/2022/03/10/mircea-cartarescu-la-guerre-de-poutine-

contre-toi-et-contre-moi_6116988_3260.html. 

Автор пише, що сьогодні путін об’єднує Європу та весь світ проти своїх 

намірів більше, ніж будь-який інший фактор, економічний, соціологічний чи 

культурний. Авто статті підкреслює, що імперія путіна – яку не можна ототожнити з 

російським народом, який першим опинився під ярмом – це імперія раболепства, 

правління грубою силою, як у колишньому Радянському Союзі. 

*** 

Černiauskaitė, Agnė. Dėl Ukrainos narystės ES – griežta I. Šimonytės žinutė 

Vakarams: tikiuosi, kad neapsiribos dvejomis muilinomis eilutėmis [Щодо членства 

України в ЄС – сильний меседж І. Шимоніте Заходу: сподіваюся, що він не обмежиться 

двома «мильними» рядками] / A. Černiauskaitė // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 10.03. 

– Режим доступу : https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/10/news/del-

ukrainos-narystes-es-griezta-i-simonytes-zinute-vakarams-tikiuosi-kad-neapsiribos-dvejomis-

muilinomis-eilutemis-22667535. 

Прем’єр-міністерка Литви І. Шимоніте підтримує прагнення України стати 

членом ЄС та сподівається, що засідання Європейської ради «не обмежиться двома 

мильними рядками». Прем’єр-міністерка зазначила, що з моменту окупації східних 

територій України Литва завжди послідовно виступала за вступ українців до ЄС, хоча 

поки що ця перспектива «туманна». Спікер Сейму В. Чміліте-Нільсен вважає, що для 

вступу до ЄС України, яка зіткнулася з російською агресією, необхідно сформувати 

«пришвидшений шлях». Міністр закордонних справ Ґ. Ландсбергіс наголосив, що 

«Україна зробила більше, ніж будь-яка інша країна, що вступила до ЄС», і нині 

бореться за свій європейський шлях. 

*** 

Caulcutt, Clea. What the hell does Emmanuel Macron think he’s playing at with 

Vladimir Putin? [Якого біса Емманюель Макрон думає, що він грає з путіним?] / C. 

https://japantoday.com/category/world/Pentagon-rejects-NATO-nations-providing-jets-to-Ukraine
https://japantoday.com/category/world/Pentagon-rejects-NATO-nations-providing-jets-to-Ukraine
https://www.lemonde.fr/livres/article/2022/03/10/mircea-cartarescu-la-guerre-de-poutine-contre-toi-et-contre-moi_6116988_3260.html
https://www.lemonde.fr/livres/article/2022/03/10/mircea-cartarescu-la-guerre-de-poutine-contre-toi-et-contre-moi_6116988_3260.html
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/10/news/del-ukrainos-narystes-es-griezta-i-simonytes-zinute-vakarams-tikiuosi-kad-neapsiribos-dvejomis-muilinomis-eilutemis-22667535
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/10/news/del-ukrainos-narystes-es-griezta-i-simonytes-zinute-vakarams-tikiuosi-kad-neapsiribos-dvejomis-muilinomis-eilutemis-22667535
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/10/news/del-ukrainos-narystes-es-griezta-i-simonytes-zinute-vakarams-tikiuosi-kad-neapsiribos-dvejomis-muilinomis-eilutemis-22667535
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Caulcutt // POLITICO. – Brussels, 2022. – 10.03. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/macron-putins-last-open-line-to-the-west/. 

Жоден інший лідер не витрачає стільки часу на розмови з путіним, як Е. 

Макрон. Вони не тільки розмовляли 11 разів за останній місяць – одного разу двічі в 

один і той же день – але, порушуючи свою традицію розсудливості, Єлисейський 

палац дав покроковий звіт про ці розмови, пропонуючи уявлення про їхні стосунки. Е. 

Макрон, можливо, зумів зберегти лінію спілкування відкритою. Чого він не зміг 

зробити, так це продемонструвати будь-які ознаки впливу на поведінку путіна. У 

лютому, коли російські війська зібралися на кордоні України, Е. Макрон прилетів до 

москви, де сів за дуже довгий стіл і намагався переконати путіна проявити 

стриманість. Через пару тижнів росія почала вторгнення. 3 березня путін ініціював 

розмову з Е. Макроном, щоб повідомити йому, що операції в Україні розгортаються 

«за планом». 

*** 

Zelenskiy ile Al Sani telefonda Ukrayna’daki gelişmeleri görüştü [В. Зеленський і 

Аль Сані по телефону обговорили події в Україні] // Star. – Istanbul, 2022. – 10.03. – 

Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/zelenskiy-ile-al-sani-telefonda-ukraynadaki-

gelismeleri-gorustu-haber-1696501/. 

Президент України В. Зеленський та емір Катару шейх Тамім бін Хамед Аль 

Сані обговорили останні події в Україні. Під час зустрічі обговорювалося мирне 

вирішення кризи, а також регіональні та міжнародні питання, пов’язані з війною. Це 

вже третя їх зустріч від початку українсько-російської війни. 

*** 

Allegretti, Aubrey. UK troops to help process refugees in Poland – but not France 

[Британські війська будуть допомагагати біженцям у Польщі, але не у Франції] / А. 

Allegretti // The Guardian. – London, 2022. – 10.03. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/10/uk-troops-to-help-process-refugees-in-

poland-but-not-france. 

Британські війська будуть направлені, щоб допомогти прискорити оформлення 

віз для українських біженців у Польщі, але не у Франції. Міністерство внутрішніх 

справ «переглядає» поточні плани щодо перевірки понад 20 тис. людей, які втекли з 

України, і сподіваються приєднатися до членів сімей у Великобританії. 

*** 

Suciu, Peter. Russia’s Invasion of Ukraine Prompts Poland to Raise Defense Budget 

[Вторгнення росії в Україну спонукало Польщу збільшити оборонний бюджет] / Р. Suciu 

// The National Interest. – Washington, 2022. – 10.03. – Режим доступу : 

https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-invasion-ukraine-prompts-poland-raise-defense-

budget-201065. 

Польща оголосила про збільшення витрат на оборону наприкінці 2021 р., але 

минулого тижня оголосила про збільшення запланованих витрат після вторгнення 

росії в Україну. Польща також могла б отримати користь від угоди з США, яка 

передбачала б потенційну передачу польських літаків Україні. Тривають дискусії 

щодо потенційної передачі Україні польських літаків МіГ-29. 

https://www.politico.eu/article/macron-putins-last-open-line-to-the-west/
https://www.star.com.tr/dunya/zelenskiy-ile-al-sani-telefonda-ukraynadaki-gelismeleri-gorustu-haber-1696501/
https://www.star.com.tr/dunya/zelenskiy-ile-al-sani-telefonda-ukraynadaki-gelismeleri-gorustu-haber-1696501/
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/10/uk-troops-to-help-process-refugees-in-poland-but-not-france
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/10/uk-troops-to-help-process-refugees-in-poland-but-not-france
https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-invasion-ukraine-prompts-poland-raise-defense-budget-201065
https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-invasion-ukraine-prompts-poland-raise-defense-budget-201065
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*** 

Prince William, Kate Middleton are ‘behind Ukraine’, confess feeling ‘useless’ [Принц 

Вільям і Кейт Міддлтон вболівають «за Україну» і зізнаються, що почуваються «не 

корисними»] // The News. – Islamabad, 2022. – 10.03. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/latest/940245-prince-william-kate-middleton-confess-their-

children-are-talking-about-ukraine. 

Герцог і герцогиня Кембриджські прибули до Українського культурного 

центру в Голланд-Парку на заході Лондона і поговорили з волонтерами про війну в 

Україні. Вільям зізнався, що війна незвичайна для британців, які часто бачили 

конфлікти в Африці та Азії, а не в Європі. На знак солідарності з українцями пара 

вдяглася в жовто-блакитні вбрання. Під час візиту пара також зустрілася з послом 

України В. Пристайком та його дружиною Інною. 

*** 

Природозащитници предупреждават: войната в Украйна ни дава печален урок 

за рисковете от АЕЦ [Екологи попереджають: війна в Україні дає нам сумний урок про 

ризики ядерної енергетики] // Дневник. – Sofia, 2022. – 10.03. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/03/09/4322072_prirodozashtitnici_preduprejdavat_voinat

a_v_ukraina_ni/. 

Болгарська екологічна організація «За Землю» повідомила, що із 

занепокоєнням стежить за розвитком війни в Україні та окупацією району 

Чорнобильської та Запорізької АЕС. Зазначається, що небезпека для людей та 

навколишнього середовища від військових дій у районах атомних електростанцій та 

сховищ радіоактивних ядерних відходів величезна. 

*** 

African Union calls for «lasting ceasefire» in Ukraine in call with Putin 

[Африканський Союз закликає до «тривалого припинення вогню» в Україні у розмові з 

путіним] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2022. – 10.03. – Режим доступу : 

http://en.people.cn/n3/2022/0310/c90000-9969470.html. 

Президент Сенегалу та нинішній голова Африканського союзу (АС) М. Салл 

провів телефонну розмову щодо забезпечення «тривалого припинення вогню» в 

Україні. Пізніше М. Салл написав у Твіттері, що як президент АС він у захваті від 

своєї розмови з путіним щодо «тривалого припинення вогню». Він також привітав 

«готовність» свого російського колеги «підтримувати діалог для вирішення конфлікту 

шляхом переговорів». 

*** 

Без договора о прекиду ватре у Украјини [Угоди про припинення вогню в 

Україні немає] // Политика. – Belgrad, 2022. – 10.03. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/501631/Bez-dogovora-o-prekidu-vatre-u-Ukrajini. 

Глави дипломатії росії та України лавров і Д. Кулеба зустрілися 10.03 в Анталії 

за посередництва Туреччини, але питання припинення вогню так і не було узгоджене. 

Міністр ЗСУ Д. Кулеба зазначив, що Україна на поступки росії не піде. А лавров 

сказав, що «росія ніколи не хотіла війни і досі не хоче її і хоче її закінчити». Д. 

https://www.thenews.com.pk/latest/940245-prince-william-kate-middleton-confess-their-children-are-talking-about-ukraine
https://www.thenews.com.pk/latest/940245-prince-william-kate-middleton-confess-their-children-are-talking-about-ukraine
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/03/09/4322072_prirodozashtitnici_preduprejdavat_voinata_v_ukraina_ni/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/03/09/4322072_prirodozashtitnici_preduprejdavat_voinata_v_ukraina_ni/
http://en.people.cn/n3/2022/0310/c90000-9969470.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/501631/Bez-dogovora-o-prekidu-vatre-u-Ukrajini


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

114 

Кулеба зазначив, що переговори з росією можуть бути продовжені в тому форматі, в 

якому вони пройшли в Анталії. 

*** 

Ингилизова, Светослава. Президентът: България ще окаже подкрепа на търсещи 

спасение от войната в Украйна [Президент: Болгарія підтримає тих, хто шукає 

порятунку від війни в Україні] / С. Ингилизова // Факти. – Sofia, 2022. – 10.03. – Режим 

доступу : https://fakti.bg/bulgaria/660338-prezidentat-balgaria-shte-okaje-podkrepa-na-

tarseshti-spasenie-ot-voinata-v-ukraina. 

Болгарія надасть підтримку дітям та сім’ям, які шукають притулку від 

військового конфлікту в Україні. Про це заявив президент Р. Радєв. Глава держави 

наголосив на готовності Болгарії надати гуманітарну допомогу біженцям з України, 

створюючи при цьому можливість для українських дітей продовжити навчання в 

болгарських школах і садочках, а їхніх літніх родичів включити на ринок праці 

країни. Президент висловив подяку болгарам, які відкрили свої домівки для 

співвітчизників з України та громадян України. 

*** 

López Pavón, Teresa. Una treintena de niños con cáncer de Ucrania llega este viernes a 

Madrid en un avión del ejército para seguir su tratamiento en España [Близько тридцяти 

онкохворих дітей з України прибули до Мадрида на армійському літаку, щоб 

продовжити лікування в Іспанії] / T. López Pavón // El Mundo. – Madrid, 2022. – 10.03. – 

Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/03/10/6229ece021efa046688b456d.html. 

Іспанське товариство дитячої гематології та онкології мобілізувалося для 

надання медичної допомоги та житла неповнолітнім онкохворим дітям з України та 

їхнім родинам, які прибули до Мадрида на армійському літаку, щоб продовжити 

лікування в Іспанії. Їм буде надана допомога на час їхнього перебування в країні. 

Українських дітей доставлять для лікування в лікарні Мадрида, Барселони, Валенсії, 

Аліканте та Севільї. 

*** 

Evropští lídři se dohodli na ukončení závislosti na ruském plynu, ropě i uhlí 

[Європейські лідери домовилися покінчити із залежністю від російського газу, нафти та 

вугілля] // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 11.03. – Режим доступу : 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropsti-lidri-se-dohodli-na-ukonceni-zavislosti-na-

ruskem-p/r~9180f500a15411ec9136ac1f6b220ee8/. 

На Версальському саміті лідери країн-членів Євросоюзу закликали до 

поступової відмови від залежності від газу, нафти та вугілля з росії, також у ЄС 

звучить заклик до негайного припинення постачання газу чи нафти. У спільній заяві 

йдеться, що треба враховувати «національні обставини» та вибір енергетичного 

балансу окремими країнами. Для прем’єр-міністр Чехії П. Фіала важливо право 

приймати рішення про власні джерела енергії у зв’язку з зусиллями Чеської 

Республіки щодо зміцнення ядерної енергетики. 

*** 

https://fakti.bg/bulgaria/660338-prezidentat-balgaria-shte-okaje-podkrepa-na-tarseshti-spasenie-ot-voinata-v-ukraina
https://fakti.bg/bulgaria/660338-prezidentat-balgaria-shte-okaje-podkrepa-na-tarseshti-spasenie-ot-voinata-v-ukraina
https://www.elmundo.es/espana/2022/03/10/6229ece021efa046688b456d.html
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropsti-lidri-se-dohodli-na-ukonceni-zavislosti-na-ruskem-p/r~9180f500a15411ec9136ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropsti-lidri-se-dohodli-na-ukonceni-zavislosti-na-ruskem-p/r~9180f500a15411ec9136ac1f6b220ee8/
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Novalić se sastao sa otpravnikom poslova Ambasade Ukrajine u BiH [Новаліч 

зустрівся з тимчасовим повіреним у справах Посольства України в БіГ] // Dnevni avaz. – 

Sarajevo, 2022. – 11.03. – Режим доступу : https://avaz.ba/vijesti/bih/725084/novalic-se-

sastao-sa-otpravnikom-poslova-ambasade-ukrajine-u-bih. 

Прем’єр-міністр Боснії та Герцеговини (БіГ) Ф. Новаліч в резиденції уряду в 

Сараєво зустрівся з тимчасовим повіреним у справах Посольства України в БіГ С. 

Міняйлом. Зустріч відбулася на фоні зроблених заяв у Палатах парламенту БіГ, в 

яких засуджується військова агресія росії проти України. Прем’єр-міністр зазначив, 

що його країна щиро співчуває громадянам України і через те, що вони самі 

пережили під час агресії з 1992 по 1995 рр., він дуже добре розуміє, що переживають 

українці. Він також пообіцяв провести консультації з колегами в уряді БіГ щодо 

конкретної допомоги українським біженцям. 

*** 

Werden Lebensmittel teurer? [Їжа дорожчає?] // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt 

am Main, 2022. – 11.03. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ukraine-

konflikt-wird-lebensmittel-preise-in-die-hoehe-treiben-17869586.html. 

Федеральний міністр сільського господарства Д. Оздемір закликав до 

міжнародного співробітництва у відповідь на майбутні перебої з постачанням 

продовольства у всьому світі через війну в Україні. Ситуацію хочуть обговорити 

міністри сільського господарства країн G7, зокрема Німеччини, Канади, Франції, 

Італії, Японії, США та Великої Британії. Німеччина, як країна-голова G7, організує 

відеоконференцію, в якій також очікується участь міністра аграрної політики та 

продовольства України Р. Лещенка та міжнародних організацій. Федеральне 

міністерство сільського господарства оголосило, що після консультацій G7 також 

мають бути представлені перші заходи щодо підтримки сільського господарства в 

Німеччині. 

*** 

lee, Matthew. Putin’s endgame elusive as West tries to force Russia out of Ukraine 

[Ендшпіль путіна невловимий, оскільки Захід намагається витіснити росію з України] / 

М. lee // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 11.03. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/endgame-elusive-as-west-tries-to-force-russia-out-of-

ukraine. 

Санкції та військова допомога могли ефективно сповільнити просування військ 

росії в Україні та, можливо, відбити у путіна бажання нападати на інші країни. Вони 

можуть бути попередженням для інших могутніх країн, схильних націлюватися на 

слабкіших сусідів. 

*** 

Malingre, Virginie. Réunis à Versailles, les Vingt-Sept tentent de faire front, alors que 

la guerre s’aggrave en Ukraine [Зібравшись у Версалі, 27 лідерів ЄС намагаються 

вприйняти рішення, поки в Україні загострюється війна] / V. Malingre // Le Monde. – 

Paris, 2022. – 11.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/11/reunis-a-versailles-les-vingt-sept-

tentent-de-faire-front-alors-que-la-guerre-s-aggrave-en-ukraine_6117038_3210.html. 

https://avaz.ba/vijesti/bih/725084/novalic-se-sastao-sa-otpravnikom-poslova-ambasade-ukrajine-u-bih
https://avaz.ba/vijesti/bih/725084/novalic-se-sastao-sa-otpravnikom-poslova-ambasade-ukrajine-u-bih
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ukraine-konflikt-wird-lebensmittel-preise-in-die-hoehe-treiben-17869586.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ukraine-konflikt-wird-lebensmittel-preise-in-die-hoehe-treiben-17869586.html
https://japantoday.com/category/world/endgame-elusive-as-west-tries-to-force-russia-out-of-ukraine
https://japantoday.com/category/world/endgame-elusive-as-west-tries-to-force-russia-out-of-ukraine
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/11/reunis-a-versailles-les-vingt-sept-tentent-de-faire-front-alors-que-la-guerre-s-aggrave-en-ukraine_6117038_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/11/reunis-a-versailles-les-vingt-sept-tentent-de-faire-front-alors-que-la-guerre-s-aggrave-en-ukraine_6117038_3210.html
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Лідери Європейського Союзу зібралися на саміт G7 у Франції 10 березня, щоб 

знайти шляхи термінового вирішення наслідків нового вторгнення росії в Україну. Це 

неформальна подія Європейської ради у Версалі, ініційована французьким 

головуванням. 

*** 

Leca, Antoine. «L’Ukraine est aussi étrangère à la Russie que l’Autriche peut l’être à 

l’Allemagne» [«Україна настільки ж чужа для росії, як Австрія для Німеччини»] / А. 

Leca // Le Monde. – Paris, 2022. – 11.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/11/histoire-l-ukraine-est-aussi-etrangere-a-la-

russie-que-l-autriche-peut-l-etre-a-l-allemagne_6117028_3232.html. 

Французький правознавець Антуан Лекас вважає, що на відміну від того, що 

путін заявив під час свого телевізійного виступу 21 лютого, щоб виправдати свою 

політику щодо України, розкол між Україною та росією давній і не є «творінням» 

СРСР. путін обґрунтував свою політику щодо України у телевізійній промові 21 

лютого 2022 р., заперечивши легітимність цієї держави та існування в ній окремої 

нації. Однак історик доводить зворотнє. 

*** 

Bouissou, Julien. Le transport maritime mondial subit les conséquences de la guerre en 

Ukraine [Світове судноплавство переживає наслідки війни в Україні] / J. Bouissou // Le 

Monde. – Paris, 2022. – 11.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/03/11/le-transport-maritime-mondial-subit-les-

consequences-de-la-guerre-en-ukraine_6117014_3234.html. 

Балкер Banglar-Samriddhi готувався завантажити вантаж кераміки, перш ніж 

відправитися в Італію, коли 2 березня в українському порту Миколаїв його вразила 

ракета, в результаті чого загинув один з двадцяти дев’яти членів екіпажу Бангладеш. 

Через кілька годин шістьом морякам вдалося втекти зі свого естонського корабля 

перед тим, як він затонув біля Одеси після вибуху. На узбережжі, що тягнеться 

вздовж Чорного моря, на півдні України заблоковано щонайменше 70 кораблів, а 

кілька сотень моряків чекають на евакуацію. 

*** 

Caramel, Laurence. La guerre en Ukraine risque d’aggraver l’insécurité alimentaire 

en Afrique de l’Ouest [Війна в Україні ризикує погіршити продовольчу безпеку в 

Західній Африці] / L. Caramel // Le Monde. – Paris, 2022. – 11.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/03/11/la-guerre-en-ukraine-risque-d-aggraver-l-

insecurite-alimentaire-en-afrique-de-l-ouest_6117139_3212.html. 

З початку війни в Україні ціни на пшеницю перевищили пік. Ризики 

вважаються особливо високими в Західній Африці, де ситуація дуже погіршена. 

Продовольча криза безпрецедентного масштабу за останні десять років уже тут: 26 

мільйонів людей перебувають у надзвичайному стані та потребують допомоги, згідно 

з оцінками агенцій ООН, створених наприкінці 2021 р. для 19 країн від Сенегалу до 

Центральноафрикансьої Республіки. 

*** 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/11/histoire-l-ukraine-est-aussi-etrangere-a-la-russie-que-l-autriche-peut-l-etre-a-l-allemagne_6117028_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/11/histoire-l-ukraine-est-aussi-etrangere-a-la-russie-que-l-autriche-peut-l-etre-a-l-allemagne_6117028_3232.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/03/11/le-transport-maritime-mondial-subit-les-consequences-de-la-guerre-en-ukraine_6117014_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/03/11/le-transport-maritime-mondial-subit-les-consequences-de-la-guerre-en-ukraine_6117014_3234.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/03/11/la-guerre-en-ukraine-risque-d-aggraver-l-insecurite-alimentaire-en-afrique-de-l-ouest_6117139_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/03/11/la-guerre-en-ukraine-risque-d-aggraver-l-insecurite-alimentaire-en-afrique-de-l-ouest_6117139_3212.html
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Naureckaitė, Indrė. Norintiems tarnauti legione Ukrainoje – VRM žinia: leidimo 

nereikia, bet savanoriai įspėja, kam geriau nevykti [Для охочих служити в іноземному 

легіоні в Україні – повідомлення МВС: дозвіл не потрібен, але волонтери 

попереджають, кому краще не їхати] / I. Naureckaitė // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 

11.03. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/11/news/norintiems-tarnauti-legione-

ukrainoje-vrm-zinia-leidimo-nereikia-bet-savanoriai-ispeja-kam-geriau-nevykti-22674294. 

Сотні литовців виявили бажання приєднатися до ЗСУ. Представники 

Міністерства внутрішніх справ Литви заявили, що литовцям, які бажають вступити до 

утвореного українцями Міжнародного легіону іноземців, не потрібен дозвіл від 

литовських установ – бажаючим для цього необхідно звернутися до посольства 

України в Литві та заповнити заявку. Але бажаючих попереджають, що в Україні 

потрібні люди з досвідом, які не були б тягарем. 

*** 

O’Neill, Jesse. Senate approves $1.5 trillion budget containing emergency Ukraine aid 

[Сенат затвердив бюджет у розмірі 1,5 трильйона доларів, який містить надзвичайну 

допомогу Україні] / J. O’Neill // New York Post. – New York, 2022. – 11.03. – Режим 

доступу : https://nypost.com/2022/03/11/senate-passes-1-5-trillion-budget-containing-

emergency-ukraine-aid/. 

Сенат США схвалив двопартійний законопроєкт про витрати на 1,5 трлн дол., 

який передбачає допомогу Україні в розмірі 14 млрд дол. 

*** 

FAO: Ukrayna savaşı uluslararası gıda ve yem fiyatlarını arttırabilir [ФАО: Війна в 

Україні може підвищити міжнародні ціни на продукти харчування та корми] // Star. – 

Istanbul, 2022. – 11.03. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/ekonomi/fao-ukrayna-

savasi-uluslararasi-gida-ve-yem-fiyatlarini-arttirabilir-haber-1696979/. 

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) повідомила, що 

міжнародні ціни на продукти харчування та корми можуть зрости на 8-20 % через 

розрив пропозиції, який виникне через війну в Україні. ФАО опублікувала попередню 

оцінку важливості росії та України для глобального сільського господарства та 

впливу війни між двома країнами на ринок сільськогосподарської продукції. 

Незрозуміло, чи зможе Україна, один із провідних світових експортерів зерна, зібрати 

зернові в умовах тривалого конфлікту. 

*** 

Allegretti, Aubrey. UK announces sanctions against 386 members of Russian 

parliament [Велика Британія оголосила про санкції проти 386 депутатів російського 

парламенту] / А. Allegretti // The Guardian. – London, 2022. – 11.03. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/11/uk-announces-sanctions-against-386-

members-of-russian-parliament-ukraine. 

Міністерка закордонних справ Великобританії Л. Трасс 11.03 санкціонувала 

386 депутатів держдуми, нижньої палати російського парламенту, за їх підтримку 

сепаратиських республік ЛНР і ДНР. Нові санкції заборонять тим, хто зазначений у 

списку, подорожувати до Великобританії, отримувати доступ до активів, що 

зберігаються у Великій Британії, і вести тут бізнес. 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/11/news/norintiems-tarnauti-legione-ukrainoje-vrm-zinia-leidimo-nereikia-bet-savanoriai-ispeja-kam-geriau-nevykti-22674294
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/11/news/norintiems-tarnauti-legione-ukrainoje-vrm-zinia-leidimo-nereikia-bet-savanoriai-ispeja-kam-geriau-nevykti-22674294
https://nypost.com/2022/03/11/senate-passes-1-5-trillion-budget-containing-emergency-ukraine-aid/
https://nypost.com/2022/03/11/senate-passes-1-5-trillion-budget-containing-emergency-ukraine-aid/
https://www.star.com.tr/ekonomi/fao-ukrayna-savasi-uluslararasi-gida-ve-yem-fiyatlarini-arttirabilir-haber-1696979/
https://www.star.com.tr/ekonomi/fao-ukrayna-savasi-uluslararasi-gida-ve-yem-fiyatlarini-arttirabilir-haber-1696979/
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/11/uk-announces-sanctions-against-386-members-of-russian-parliament-ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/11/uk-announces-sanctions-against-386-members-of-russian-parliament-ukraine
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*** 

‘Utterly heartbreaking’: What it’s like at the Romanian-Ukraine border for 

emergency response workers [«Дуже душевно»: як це виглядає на румунсько-

українському кордоні для працівників служби реагування на надзвичайні ситуації] // 

The Independent. – London, 2022. – 11.03. – Режим доступу : 

https://www.independent.co.uk/life-style/ukraine-refugees-romania-border-aid-

b2033754.html. 

За перший тиждень після того, як 24.02 росія розпочала своє неспровоковане 

вторгнення в Україну, кількість людей, які залишили свої домівки в країні, 

перевищила мільйон. Польща, яка межує з Україною на заході, прийняла понад 1,2 

мільйона людей, а інші прикордонні держави, включаючи Молдову, Угорщину та 

Румунію, також приймають велику кількість біженців. 

*** 

Misra, Amalendu. The Costs of Foreign Volunteers Fighting in Ukraine [Вартість 

бойових дій іноземних добровольців в Україні] / А. Misra // The National Interest. – 

Washington, 2022. – 11.03. – Режим доступу : https://nationalinterest.org/feature/costs-

foreign-volunteers-fighting-ukraine-201156. 

Звернення України щодо залучення іноземних добровольців для участі в 

бойових діях не є незвичайним. Подібні запрошення від суверенних держав 

траплялися багато разів протягом історії, і добровольці регулярно воювали та 

ризикували своїм життям за інші країни. З тих пір, як Президент України 

В. Зеленський представив ідею «Міжнародного легіону» для захисту України, інтерес 

до проєкту зріс у всьому світі. За словами міністра закордонних справ України Д. 

Кулеби, станом на початок березня до проєкту приєднались близько 20 тис. 

волонтерів із п’ятдесяти двох країн. 

*** 

MacCharles, Tonda. Canada sanctions Abramovich and others, considers airlift of 

Ukrainian refugees [Канада вводить санкції проти Абрамовича та інших, розглядає 

можливість перекидання українських біженців повітрям] / T. MacCharles // Toronto 

Star. – Toronto, 2022. – 11.03. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/politics/federal/2022/03/11/canada-sanctions-abramovich-and-

others-considers-airlift-of-ukrainian-refugees.html. 

Ліберальний уряд Канади запроваджує санкції щодо п’яти високопоставлених 

російських чиновників, олігархів і союзників путіна, включаючи мільярдера Р. 

Абрамовича. Прем’єр-міністр Канади Д. Трюдо сказав, що його уряд розгляне всі 

способи швидшої допомоги у переміщенні більш ніж 2 мільйонів українських 

біженців, які хочуть приїхати до Канади у тому числі повітрям. 

*** 

Benzie, Robert. Canadian auto parts firms say they have jobs for Ukrainian refugees 

[Канадські фірми автозапчастин кажуть, що мають роботу для українських біженців] / 

R. Benzie // Toronto Star. – Toronto, 2022. – 11.03. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/politics/provincial/2022/03/11/canadian-auto-parts-firms-say-they-

have-jobs-for-ukrainian-refugees.html. 

https://www.independent.co.uk/life-style/ukraine-refugees-romania-border-aid-b2033754.html
https://www.independent.co.uk/life-style/ukraine-refugees-romania-border-aid-b2033754.html
https://nationalinterest.org/feature/costs-foreign-volunteers-fighting-ukraine-201156
https://nationalinterest.org/feature/costs-foreign-volunteers-fighting-ukraine-201156
https://www.thestar.com/politics/federal/2022/03/11/canada-sanctions-abramovich-and-others-considers-airlift-of-ukrainian-refugees.html
https://www.thestar.com/politics/federal/2022/03/11/canada-sanctions-abramovich-and-others-considers-airlift-of-ukrainian-refugees.html
https://www.thestar.com/politics/provincial/2022/03/11/canadian-auto-parts-firms-say-they-have-jobs-for-ukrainian-refugees.html
https://www.thestar.com/politics/provincial/2022/03/11/canadian-auto-parts-firms-say-they-have-jobs-for-ukrainian-refugees.html
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Канадські автомобільні компанії готові найняти сотні українських біженців, які 

рятуються від російського вторгнення. Ф. Вольпе, президент Асоціації виробників 

автозапчастин, заявив, що фірми «ймовірно могли б розмістити 500 осіб», якщо 

Оттава допоможе їм дістатися до Канади. 

*** 

Георгиев, Андриян. Радев настоя приемът на бежанците от Украйна да бъде част 

от демографската политика на България [Р. Радев наполягає, щоб прийом біженців з 

України був частиною демографічної політики Болгарії] / А. Георгиев // Дневник. – 

Sofia, 2022. – 11.03. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/03/11/4322726_radev_nastoia_priemut_na_bejancite_o

t_ukraina_da_bude/. 

Президент Болгарії Р. Радев відвідав тимчасовий пункт пропуску на 

прикордонному пункті пропуску «Дунайський міст», звідки в’їжджають біженці з 

України. Він сказав, що держава терміново розробить алгоритм, який дозволить 

максимально чітко зрозуміти, який розподіл обов’язків між центральними та 

місцевими органами влади щодо біженців. За словами глави держави, Болгарія має 

підстави претендувати на те, щоб бути місцем для переговорів між президентами 

росії та України щодо досягнення миру, але це необхідно робити у координації з ЄС. 

*** 

Коприщенова, Симона. Възможно ли е Путин и Зеленски да се срещнат в 

Анкара? [Чи можлива зустріч путіна і В. Зеленського в Анкарі?] / С. Коприщенова // 

Факти. – Sofia, 2022. – 11.03. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/660680-vazmojno-li-

e-putin-i-zelenski-da-se-sreshtnat-v-ankara. 

Речник президента Туреччини І. Каллан заявив, що найближчим часом 

можлива організація зустрічі президентів росії та України в Анкарі. Міністр 

закордонних справ росії лавров заявив, що путін без вагань зустрінеться з 

В. Зеленським і це «хороший знак». Є підстави вважати, що така зустріч відбудеться, 

ймовірно, найближчим часом. Туреччина на даному етапі не має наміру 

приєднуватися до санкцій проти росії. Президент Туреччини Р. Т. Ердоган має хороші 

стосунки з обома лідерами і він не вперше пропонує своє посередництво. 

*** 

Michelucci, Riccardo. Ucraina, il messaggio di Zelensky da Kiev alla piazza di pacifisti 

a Firenze [Україна, послання Зеленського з Києва на пацифістську площу у Флоренції] / 

R. Michelucci // Avvenire. – Milan, 2022. – 12.03. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-zelensky-pacifisti-firenze. 

Послання Президента України В. Зеленського із Києва демонструвалося на 

площі у Флоренції Санта-Кроче на мегаекрані, яку послухати прийшло 20 тис. людей, 

щоб продемонструвати солідарність з українським народом. Акцію «Міста стоять 

разом з Україною» просуває мер Флоренції Д. Нарделла, як президент асоціації 

Eurocities, що об’єднує 200 європейських міст. Подібні ініціативи проходили 

одночасно у сотні інших міст Італії. 

*** 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/03/11/4322726_radev_nastoia_priemut_na_bejancite_ot_ukraina_da_bude/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/03/11/4322726_radev_nastoia_priemut_na_bejancite_ot_ukraina_da_bude/
https://fakti.bg/world/660680-vazmojno-li-e-putin-i-zelenski-da-se-sreshtnat-v-ankara
https://fakti.bg/world/660680-vazmojno-li-e-putin-i-zelenski-da-se-sreshtnat-v-ankara
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-zelensky-pacifisti-firenze
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Kirjanen, Raul. Raul Kirjanen: julgeolekupoliitiline kobarkäkk – peame otsustama, 

kas toetame Venemaad või Ukrainat [Рауль Кірьянен: Кластер політики безпеки – Ми 

маємо вирішити: підтримуємо ми росію чи Україну] / R. Kirjanen // Eesti Päevaleht. – 

Tallinn, 2022. – 12.03. – Режим доступу : https://epl.delfi.ee/artikkel/96141685/raul-kirjanen-

julgeolekupoliitiline-kobarkakk-peame-otsustama-kas-toetame-venemaad-voi-ukrainat. 

Голова правління Graanul Invest Р. Кірьянен, прочитавши заяву прем’єр-

міністра Естонії про те, що вже виділено допомогу Україні на 200 млн євро, оцінив це 

дуже позитивно. Але в грудні 2021 р. Естонія заплатила росії за газ понад 85 млн 

євро, також оплачує дуже велику частину зростаючих рахунків за електроенергію, і 

це, за словами автора, треба міняти, кожен кубометр газу – це гроші в кишені 

агресора.  

*** 

People in Japan donate ¥2 bil to relief fund for Ukraine [Жителі Японії жертвують 2 

мільярди йєн до фонду допомоги Україні] // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 12.03. – Режим 

доступу : https://japantoday.com/category/national/people-in-japan-donate-17-mil.-to-relief-

fund-for-ukraine. 

Мешканці Японії пожертвували близько 2 млрд ієн (17 млн дол.) до фонду 

допомоги Україні після вторгнення росії в країну. Про це заявив посол України С. 

Корсунський, який зустрівся з головою головної опозиційної Конституційно-

демократичної партії Японії Кентою Ідзумі. Посол подякував людям в країні та її 

уряду за підтримку. Понад 60 тис. жителів Японії зробили пожертви на банківський 

рахунок, відкритий посольством України. 

*** 

Rally for Ukraine [Мітинг за Україну] // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 12.03. – 

Режим доступу : https://japantoday.com/category/picture-of-the-day/rally-for-ukraine. 

В Токіо відбувся мітинг на підтримку України та проти вторгнення росії. 

Протестувальники тримали банери під час мітингу із закликом виввести війська росії 

з України. 

*** 

Japan to spend ¥8.8 bil on humanitarian aid for Ukraine [Японія витратить 8,8 

мільярдів ієн на гуманітарну допомогу Україні] // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 12.03. – 

Режим доступу : https://japantoday.com/category/national/Japan-to-spend-%C2%A58.8-bil-

on-humanitarian-aid-for-Ukraine. 

Уряд Японії вирішив виділити 8,8 млрд ієн (75,3 млн дол.) із резервних фондів 

на 2021 фінансовий рік на гуманітарну допомогу Україні після її вторгнення росії. 

Японія запропонує допомогу відповідним міжнародним організаціям, зокрема 

Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців і допоможе фінансувати 

діяльність японських неурядових організацій, які допомагають Україні. 

*** 

Hivert, Anne-Françoise. Ukraine : la peur de la guerre gagne l’est et le nord de 

l’Europe [Україна: страх війни поширюється на Східну та Північну Європу] / A.-F. 

Hivert // Le Monde. – Paris, 2022. – 12.03. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/96141685/raul-kirjanen-julgeolekupoliitiline-kobarkakk-peame-otsustama-kas-toetame-venemaad-voi-ukrainat
https://epl.delfi.ee/artikkel/96141685/raul-kirjanen-julgeolekupoliitiline-kobarkakk-peame-otsustama-kas-toetame-venemaad-voi-ukrainat
https://japantoday.com/category/national/people-in-japan-donate-17-mil.-to-relief-fund-for-ukraine
https://japantoday.com/category/national/people-in-japan-donate-17-mil.-to-relief-fund-for-ukraine
https://japantoday.com/category/picture-of-the-day/rally-for-ukraine
https://japantoday.com/category/national/Japan-to-spend-%C2%A58.8-bil-on-humanitarian-aid-for-Ukraine
https://japantoday.com/category/national/Japan-to-spend-%C2%A58.8-bil-on-humanitarian-aid-for-Ukraine


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

121 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/12/conflit-en-ukraine-la-peur-de-la-

guerre-gagne-l-est-et-le-nord-de-l-europe_6117185_3210.html. 

Між чутками та реальними загрозами країни Східної та Північної Європи 

поступово завойовує страх перед тим, як конфлікт, що спустошує Україну, зачіпає їх 

територію. З початку російського наступу 24 лютого жорстокість нападів на місцях у 

поєднанні з масовим напливом біженців підігрівала найгірші страхи. Серед 

найближчих сусідів українців – молдавани, які живуть зі страхом. Війна назріває так 

близько від їхнього кордону: Одеса знаходиться за 180 км від столиці Кишинева. 

*** 

Jean-Yves Le Drian dans «Questions politiques»: en Ukraine, «nous sommes devant un 

mur, une logique de sièges» [Жан-Ів Ле Дріан у «Політичних питаннях»: в Україні «ми 

зіткнулися зі стіною, логікою місць»] // Le Monde. – Paris, 2022. – 12.03. – Режим доступу 

: https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/03/13/suivez-en-direct-l-emission-questions-

politiques-avec-jean-yves-le-drian_6117329_823448.html. 

На думку міністра Європи з іноземних справ Ж.-І. Ле Дріана, війна в Україні 

буде довгою, оскільки путін «застряг у своєму максималізмі», незважаючи на 

поступове «задушення» росії через санкції Заходу. 

*** 

Zelensky suggests Jerusalem host negotiations between Ukraine, Russia [Зеленський 

запропонував Єрусалиму стати площадкою для переговорів між Україною та росією] // 

The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 12.03. – Режим доступу : 

https://www.timesofisrael.com/zelensky-suggests-jerusalem-host-negotiations-between-

ukraine-russia/. 

Президент України В. Зеленський на брифінгу для журналістів заявив, що 

прем’єр-міністр Ізраїлю може відіграти «важливу роль» у зусиллях припинення війни. 

Президент України запропонував провести переговори між Україною та росією щодо 

припинення війни в Єрусалимі. На його думку, Ізраїль може надати гарантії безпеки 

для його країни і висловив сподівання, що прем’єр-міністр М. Беннет позитивно 

вплине на переговори. Посол Ізраїлю в Україні М. Бродський сказав про 

висловлювання В. Зеленського, що ідея проведення саміту в Єрусалимі вже 

піднімалася раніше і, якщо це може зробити свій внесок, то треба погодитися і 

просувати цю ідею. 

*** 

Albares informa de que quedan 30 españoles en Ucrania, pero descarta una evacuación 

inmediata por seguridad [М. Альбарес повідомляє, що в Україні залишилося 30 іспанців, 

але виключає їх негайну евакуацію через небезпеку] // El Mundo. – Madrid, 2022. – 12.03. 

– Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/03/12/622c7b81e4d4d8180a8b4590.html. 

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес повідомив, що в 

Україні залишилося тридцять іспанців, з якими міністерство має щоденний контакт, 

але виключив їх евакуацію з міркувань безпеки. 

*** 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/12/conflit-en-ukraine-la-peur-de-la-guerre-gagne-l-est-et-le-nord-de-l-europe_6117185_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/12/conflit-en-ukraine-la-peur-de-la-guerre-gagne-l-est-et-le-nord-de-l-europe_6117185_3210.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/03/13/suivez-en-direct-l-emission-questions-politiques-avec-jean-yves-le-drian_6117329_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/03/13/suivez-en-direct-l-emission-questions-politiques-avec-jean-yves-le-drian_6117329_823448.html
https://www.timesofisrael.com/zelensky-suggests-jerusalem-host-negotiations-between-ukraine-russia/
https://www.timesofisrael.com/zelensky-suggests-jerusalem-host-negotiations-between-ukraine-russia/
https://www.elmundo.es/espana/2022/03/12/622c7b81e4d4d8180a8b4590.html
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Coll, Vicente. Felipe VI pide «unidad» y «solidaridad» con Ucrania frente a la guerra: 

«Nos trae a la memoria los peores tiempos pasados» [Феліпе VI закликає до «єдності» та 

«солідарності» з Україною перед лицем війни: «Це нагадує найгірші минулі часи»] / V. 

Coll // El Mundo. – Madrid, 2022. – 12.03. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/03/12/622cdf7afdddff35908b457d.html. 

Король Іспанії Феліпе VI продемонстрував свою солідарність з українським 

народом і закликав до «єдності» як в іспанському суспільстві, так і на європейському 

рівні перед обличчям російського вторгнення, події, яка «збентежила світ» і яка «є 

абсолютно неприйнятною». Він заявив це на острові Ла-Пальма, де відбулася 

Конференція президентів автономних держав. 

*** 

Un vuelo organizado por Open Arms parte hoy con 220 ucranianos hacia España 

[Рейс, організований Open Arms, відправляється з 220 українцями до Іспанії] // El 

Mundo. – Madrid, 2022. – 12.03. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/03/12/622c9676e4d4d830578b45e7.html. 

Перший гуманітарний рейс, організований Open Arms у співпраці з неурядовою 

організацією Solidaire та органами прийому в Барселоні та Мадриді, вилетить з 

Варшави і доставить до Іспанії понад 220 українських біженців, переважно жінок та 

дітей. 

*** 

Klézl, Tomáš. Rychlejší než vlaky a auta. K ukrajinským hranicím létají s pomocí 

české vrtulníky [Швидше, ніж поїзди та автомобілі. Чеські гелікоптери літають до 

українського кордону з допомогою] / T. Klézl // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 13.03. – 

Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ukrajina-pomoc-

vrtulniky/r~25da426ea13d11ecb13cac1f6b220ee8/. 

Група професійних чеських пілотів вирішила використати свої машини на 

благо і вже п’ять разів літали на кордон із гуманітарною допомогою для України. 

Близько п’ятдесяти біженців було перевезено до Чехії. Перевага у швидкій реакції на 

запити про допомогу на кордоні, де ситуація часто швидко змінюється. Пілоти 

знаходяться на зв’язку з адміністрацією ЗСУ, словацьким кризовим штабом та 

Червоним Хрестом. 

*** 

«Estamos a tentar saber se estavam na base»: 5 portugueses saíram do País para 

combater na Ucrânia e ficaram incontactáveis [«Ми намагалися з’ясувати, чи були вони 

на базі»: 5 португальців виїхали з країни воювати за Україну і не були на зв’язку] // 

Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 13.03. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/estamos-a-tentar-saber-se-estavam-na-base-5-

portugueses-sairam-do-pais-para-combater-na-ucrania-e-ficaram-incontactaveis. 

П’ятеро португальців, які вирушили в Україну воювати разом із українськими 

військами, не були на зв’язку з першої години ночі 13 березня. Чоловіки покинули 

Віла-Нова-ді-Гайя за кілька днів до цього, щоб воювати на боці України. TVI 

повідомило, що четверо португальців та португальець-українець, які перебували на 

військовій базі в Яровові, здорові та досі перебувають у комплексі, який вночі був 

атакований російською артилерією. У навчальному центрі також знаходиться 

https://www.elmundo.es/espana/2022/03/12/622cdf7afdddff35908b457d.html
https://www.elmundo.es/internacional/2022/03/12/622c9676e4d4d830578b45e7.html
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ukrajina-pomoc-vrtulniky/r~25da426ea13d11ecb13cac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ukrajina-pomoc-vrtulniky/r~25da426ea13d11ecb13cac1f6b220ee8/
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/estamos-a-tentar-saber-se-estavam-na-base-5-portugueses-sairam-do-pais-para-combater-na-ucrania-e-ficaram-incontactaveis
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/estamos-a-tentar-saber-se-estavam-na-base-5-portugueses-sairam-do-pais-para-combater-na-ucrania-e-ficaram-incontactaveis
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Міжнародний центр з підтримки миру та безпеки, підрозділ, у якому присутні кілька 

іноземних військових. 

*** 

Golonka, Wojciech. Sprawa MiG-ów dla Ukrainy. Odlot z myśliwcami [Справа МіГів 

для України. Відліт з винищувачами] / W. Golonka // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 13.03. 

– Режим доступу : https://dorzeczy.pl/opinie/274645/sprawa-mig-ow-dla-ukrainy-odlot-z-

mysliwcami.html. 

Польщі нібито дали «зелене світло» для передачі винищувачі Україні, але коли 

прийшов час це робити, раптом виявилося, що це «ризиковано». Несподіваний 

розвиток подій щодо можливості постачання країнами НАТО бойової авіації став 

трагікомедією. Тема, нібито закрита вищими органами влади НАТО та Польщі, 

повторювалася в нових версіях на вустах представників влади США та Польщі, поки 

не стала «гарячою картоплею, яка перекидалася з рук в руки» – а останніми днями 

навіть приводом для взаємного «клювання» на лінії Варшава-Вашингтон. 

*** 

Martens, Michael. Eine Luftbrücke, die nicht so heißt [Повітряний транспорт, який 

так не називається] / M. Martens // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 

13.03. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/baerbock-will-

luftbruecke-aus-moldau-fuer-fluechtlinge-aus-ukraine-17874441.html. 

Молдова прийняла за останні два тижні майже 110 тис. біженців і ця тенденція 

посилюється. Після зустрічі зі своїм молдовським колегою Н. Попеску в столиці 

держави Кишиневі міністерка закордонних справ Німеччини А. Бербок оголосила, що 

Німеччина працює з міжнародними партнерами над перевезенням українських 

біженців із Молдови. А. Бербок уточнила, що коридор із автобусами та поїздами 

через Румунію також створюється для розподілу біженців із Молдови. 

*** 

War drives Japanese publishers to reprint books on Ukraine, Russia [Війна змушує 

японських видавців передруковувати книги про Україну та росію] // Japan Today. – 

Tokyo, 2022. – 13.03. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/national/crisis-

drives-japan-publishers-to-reprint-books-on-ukraine-russia. 

Японські видавництва все частіше передруковують книги, а також надають 

безкоштовний онлайн-доступ до інформації про Україну та росію на тлі підвищеного 

інтересу читачів до українсько-російської війни. 

*** 

Bernard, Philippe. «L’agression contre l’Ukraine remet en lumière une valeur 

européenne : l’asile» [«Агресія проти України підкреслює європейську цінність: 

притулок»] / Р. Bernard // Le Monde. – Paris, 2022. – 13.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/13/l-agression-contre-l-ukraine-remet-en-

lumiere-une-valeur-europeenne-l-asile_6117333_3232.html. 

Емоції перед масовим напливом українських біженців спонукали 

Європейський Союз здійснити вражаючу зміну своєї міграційної політики, надавши 

«тимчасовий захист» кожному, хто тікає від війни в Україні. Мабуть, це перший крок 

до утвердження універсальності права на притулок. 

https://dorzeczy.pl/opinie/274645/sprawa-mig-ow-dla-ukrainy-odlot-z-mysliwcami.html
https://dorzeczy.pl/opinie/274645/sprawa-mig-ow-dla-ukrainy-odlot-z-mysliwcami.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/baerbock-will-luftbruecke-aus-moldau-fuer-fluechtlinge-aus-ukraine-17874441.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/baerbock-will-luftbruecke-aus-moldau-fuer-fluechtlinge-aus-ukraine-17874441.html
https://japantoday.com/category/national/crisis-drives-japan-publishers-to-reprint-books-on-ukraine-russia
https://japantoday.com/category/national/crisis-drives-japan-publishers-to-reprint-books-on-ukraine-russia
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/13/l-agression-contre-l-ukraine-remet-en-lumiere-une-valeur-europeenne-l-asile_6117333_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/13/l-agression-contre-l-ukraine-remet-en-lumiere-une-valeur-europeenne-l-asile_6117333_3232.html
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*** 

Unguraitytė, Ugnė. Augant iš Ukrainos atvykstančių pabėgėlių srautams, pranešama 

apie didėjantį pagalbos poreikį [Зі зростаючим потоком біженців з України зростає 

потреба у допомозі] / U. Unguraitytė // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 13.03. – Режим 

доступу : https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/13/news/augant-is-ukrainos-

atvykstanciu-pabegeliu-srautams-pranesama-apie-didejanti-pagalbos-poreiki-22699008. 

Прем’єр-міністерка Литви І. Шимоніте на пресконференції заявила, що 

кількість людей, які прибувають до Литви з України, зростає досить швидко, а 

представники громадських організацій заявили про потребу в допомозі. І. Шимоніте 

також повідомила, що відвідає Варшаву, де візьме участь у зустрічі прем’єр-

міністрами «Люблінського трикутника», де обговорюватимуться актуальні питання 

підтримки та допомоги Україні. 

*** 

Lowry, Rich. Will Putin Outright Lose in Ukraine? [Чи путін начисто програє в 

Україні?] / R. Lowry // National Review. – New York, 2022. – 13.03. – Режим доступу : 

https://www.nationalreview.com/corner/will-putin-outright-lose-in-ukraine/. 

Голова естонської служби зовнішньої розвідки М. Марран сказав, що він не 

вірить, що путін зможе «вести інтенсивну війну більше двох місяців» і що в 

кінцевому підсумку «росія не виграє цієї війни». 

*** 

Kine, Phelim. Jake Sullivan and China’s Yang Jiechi to discuss Russia-Ukraine on 

Monday [Джейк Салліван і Ян Цзечі в понеділок обговорять росію та Україну] / P. Kine 

// POLITICO. – Brussels, 2022. – 13.03. – Режим доступу : 

https://www.politico.com/news/2022/03/13/jake-sullivan-china-yang-jiechi-russia-ukraine-

00016831. 

Адміністрація президента США Д. Байдена незадоволена тим, що Пекін став на 

бік москви після її неспровокованої атаки на Україну. Радник з національної безпеки 

Д. Салліван зустрінеться в Римі з головним дипломатом Китаю Ян Цзечі, щоб 

обговорити триваюче вторгнення росії в Україну. Зустріч є давно запланованим 

продовженням віртуальної зустрічі президента Д. Байдена з головою Китаю Сі 

Цзіньпіном. Порядок денний зустрічі включатиме «постійні зусилля щодо 

врегулювання конкуренції між нашими двома країнами та впливу війни росії проти 

України на регіональну та глобальну безпеку». Але адміністрація явно не 

сподівається на будь-який прорив у переговорах Саллівана-Янга. 

*** 

Ukraine’s cultural heritage is in danger, Unesco warns [ЮНЕСКО попереджає, що 

культурна спадщина України знаходиться під загрозою] // The News. – Islamabad, 2022. 

– 13.03. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/941077-ukraine-s-cultural-

heritage-is-in-danger-unesco-warns. 

ООН попередила, що основні історичні пам’ятки в Україні знаходяться під 

загрозою пошкодження і навіть знищення, оскільки росія продовжує наступ. 

Навмисне знищення спадщини країни чи культури є військовим злочином. ЮНЕСКО 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/13/news/augant-is-ukrainos-atvykstanciu-pabegeliu-srautams-pranesama-apie-didejanti-pagalbos-poreiki-22699008
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/13/news/augant-is-ukrainos-atvykstanciu-pabegeliu-srautams-pranesama-apie-didejanti-pagalbos-poreiki-22699008
https://www.nationalreview.com/corner/will-putin-outright-lose-in-ukraine/
https://www.politico.com/news/2022/03/13/jake-sullivan-china-yang-jiechi-russia-ukraine-00016831
https://www.politico.com/news/2022/03/13/jake-sullivan-china-yang-jiechi-russia-ukraine-00016831
https://www.thenews.com.pk/print/941077-ukraine-s-cultural-heritage-is-in-danger-unesco-warns
https://www.thenews.com.pk/print/941077-ukraine-s-cultural-heritage-is-in-danger-unesco-warns
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стверджує, що напад на культурні об’єкти перетворився на тактику війни, щоб 

завдати шкоди та намагатися знищити суспільні надбання. 

*** 

Another flight carrying Chinese citizens evacuated from Ukraine arrive safely [Ще 

один рейс з евакуйованими з України громадянами Китаю благополучно прибув] // 

Жэньминь жибао. – Пекин, 2022. – 13.03. – Режим доступу : 

http://en.people.cn/n3/2022/0312/c90000-9970251.html. 

Спеціальний рейс з евакуйованими з України громадянами Китаю прибув у 

Ханчжоу, східнокитайську провінцію Чжецзян. До цього десять авіарейсів, які 

повертають громадян Китаю з України, вже благополучно повернулися до Китаю. 

*** 

Facts about Russia-Ukraine conflict: Possible meeting between Putin, Zelensky not 

ruled out -- Kremlin [Факти про російсько-український конфлікт: не виключено зустріч 

путіна та Зеленського – Кремль] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2022. – 13.03. – Режим 

доступу : http://en.people.cn/n3/2022/0314/c90000-9970601.html. 

Українсько-російська війна продовжується, а зацікавлені сторони працюють 

над пошуком мирного рішення. Президент США Д. Байден та інші лідери G7 

оголосили про нові «економічні санкції», щоб ще більше ізолювати росію від світової 

фінансової системи. 

*** 

Reinsalu, Urmas. Urmas Reinsalu: Ukrainale tuleb anda EL-i kandidaatriigi staatus ja 

teekaart NATO-sse [Урмас Рейнсалу: Україна має отримати статус країни-кандидата в 

ЄС та дорожню карту для НАТО] / U. Reinsalu // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 14.03. – 

Режим доступу : https://epl.delfi.ee/artikkel/96154281/poordumine-urmas-reinsalu-

ukrainale-tuleb-anda-el-i-kandidaatriigi-staatus-ja-teekaart-nato-sse. 

Член Рійгікогу У. Рейнсалу каже, що санкційна політика Заходу щодо росії має 

прагнути всеосяжного торговельного ембарго. У Рійгікогу пройшло засідання, на 

якому, як питання державної важливості парламент, обговорив ситуацію у сфері 

безпеки в Європі у зв’язку з агресією росії проти України, де було наголошено, що 

Україні буде надано дипломатичну підтримку для надання статусу держави-

кандидата ЄС. 

*** 

Schoch, Nicolas. Tausende Menschen fordern in Frankfurt „Stoppt den Krieg!“ 

[Тисячі людей у Франкфурті вимагають «Зупинити війну!»] / N. Schoch // Frankfurter 

Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 14.03. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/tausende-demonstrieren-in-frankfurt-fuer-

den-frieden-in-der-ukraine-17874795.html. 

На демонстрації у Франкфурті 11 тис. людей демонструють солідарність з 

Україною, а також висувають вимоги до політиків. Думки розходяться щодо того, чи 

потрібні для цієї мети постачання зброї. Організатори вимагають стати незалежними 

від російських постачань нафти та газу. Франкфуртський голова Німецької федерації 

профспілок закликав не вести «справи із військовими злочинцями, це має стати 

принципом».  

http://en.people.cn/n3/2022/0312/c90000-9970251.html
http://en.people.cn/n3/2022/0314/c90000-9970601.html
https://epl.delfi.ee/artikkel/96154281/poordumine-urmas-reinsalu-ukrainale-tuleb-anda-el-i-kandidaatriigi-staatus-ja-teekaart-nato-sse
https://epl.delfi.ee/artikkel/96154281/poordumine-urmas-reinsalu-ukrainale-tuleb-anda-el-i-kandidaatriigi-staatus-ja-teekaart-nato-sse
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/tausende-demonstrieren-in-frankfurt-fuer-den-frieden-in-der-ukraine-17874795.html
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/tausende-demonstrieren-in-frankfurt-fuer-den-frieden-in-der-ukraine-17874795.html
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*** 

Biener, Bernhard. Mehr als ein Dach über dem Kopf [Більше, ніж дах над головою] / 

B. Biener // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 14.03. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/ukraine-krieg-fluechtlinge-kommen-im-juedischen-

zentrum-unter-17876788.html. 

Біженці з України прибувають до Єврейського центру у Бад-Хомбурзі. Рабин 

називає війну в Україні «жахливою та страшною». Громада за кілька днів 

організувала транспортування біженців. Представник громадської ради повідомляє, 

що євреї, яким зараз доводиться тікати з України, не перші, що у 2014 та 2015 рр. із 

Донецька та Луганська приїхало багато сімей. 

*** 

Marteau, Stéphanie. Michel Goya, expert d’élite de la guerre en Ukraine [Мішель 

Гойя, елітний експерт з питань війни в Україні] / S. Marteau // Le Monde. – Paris, 2022. – 

14.03. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/03/13/michel-goya-

expert-d-elite-de-la-guerre-en-ukraine_6117303_4500055.html. 

На думку французького військового експерта М. Гойї, щоб зрозуміти, що буде 

представляти собою війна для російського суспільства, потрібно уявити собі, у 

прихильності, яку важко виправдати, «труну солдата, що проходить через міст 

Олександра III у Парижі кожні 15 хвилин 24 години на добу кожен день». 

*** 

Snegovaya, Maria. Why Russians Support Putin’s War Against Ukrainians [Чому 

росіяни підтримують війну путіна проти українців] / М. Snegovaya // The National 

Interest. – Washington, 2022. – 14.03. – Режим доступу : 

https://nationalinterest.org/blog/buzz/why-russians-support-putin%E2%80%99s-war-

against-ukrainians-201196. 

Від початку війни росії в Україні українці та американці задавали одні й ті ж 

питання: чи дійсно росіяни підтримують цю війну? Загалом росіяни досить 

послідовні у своїх уподобаннях: за різними опитуваннями, близько 50-60 % з них 

підтримують військові дії в Україні. Незадовго до початку вторгнення в Україну 

опитування показало, що 50 % респондентів росії вважають правильним, щоб москва 

застосувала військову силу, щоб не допустити вступу України в НАТО, 25 % не 

визначилися, і лише 25 % були активно проти. 

*** 

Фукуяма, Франсис. Путин няма да преживее поражението на армията си [путін 

не переживе поразки своєї армії] / Ф. Фукуяма // Дневник. – Sofia, 2022. – 14.03. – Режим 

доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/13/4323513_putin_niama_da_prejiv

ee_porajenieto_na_armiiata_si/. 

Ф. Фукуяма, одним із найвідоміших ліберальних мислителів останніх 

десятиліть і директор Інституту міжнародних досліджень Стенфордського 

університет, дає коментар щодо українсько-російської війни. На його думку, росія йде 

на повну поразку в Україні, а російське планування виявилося некомпетентним, 

припускаючи, що українці за росію і що українська армія буде розгромлена, як тільки 

https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/ukraine-krieg-fluechtlinge-kommen-im-juedischen-zentrum-unter-17876788.html
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/ukraine-krieg-fluechtlinge-kommen-im-juedischen-zentrum-unter-17876788.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/03/13/michel-goya-expert-d-elite-de-la-guerre-en-ukraine_6117303_4500055.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/03/13/michel-goya-expert-d-elite-de-la-guerre-en-ukraine_6117303_4500055.html
https://nationalinterest.org/blog/buzz/why-russians-support-putin%E2%80%99s-war-against-ukrainians-201196
https://nationalinterest.org/blog/buzz/why-russians-support-putin%E2%80%99s-war-against-ukrainians-201196
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/13/4323513_putin_niama_da_prejivee_porajenieto_na_armiiata_si/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/03/13/4323513_putin_niama_da_prejivee_porajenieto_na_armiiata_si/
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почнеться вторгнення. Ф. Фукуяма наголошує, що путін залучив до операції більшу 

частину всієї своєї армії – немає величезних резервів сил, які він міг би залучити. Ф. 

Фукуяма зазначає, що росіяни стикаються з величезними проблемами з постачанням і 

постійно перебувають під атаками ЗСУ. 

*** 

Британски извори тврде да је Украјина изолована из међународне поморске 

трговине [Британські джерела стверджують, що Україна ізольована від міжнародної 

морської торгівлі] // Политика. – Belgrad, 2022. – 14.03. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/501909/Britanski-izvori-tvrde-da-je-Ukrajina-izolovana-iz-

medunarodne-pomorske-trgovine. 

Міністерство оборони Великобританії стверджує, що російські війська 

заблокували українське узбережжя на Чорному морі і таким чином ізолювали Україну 

від міжнародної морської торгівлі. За даними розвідки міністерства оборони 

Великобританії, російські ВМС «продовжують ракетні обстріли об’єктів по всій 

території України». 

*** 

Джамбазов, Денис. Русия поиска военна помощ от Китай за инвазията си в 

Украйна [росія попросила Китай надати військову допомогу для вторгнення в Україну] 

/ Д. Джамбазов // Факти. – Sofia, 2022. – 14.03. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/world/661324-rusia-poiska-voenna-pomosht-ot-kitai-za-invaziata-si-v-

ukraina. 

росія попросила у Китаю військову техніку для війни в Україні. Є ознаки того, 

що російська армія вже вичерпала частину озброєння і потребує допомоги. США 

попередили Китай не намагатися «рятувати» росію, допомагаючи обійти санкції 

Заходу, запроваджені через військову агресію проти України. США уважно стежать 

за тим, наскільки Пекін надає економічну чи матеріальну підтримку росії. 

*** 

Odvážná ukázka solidarity, hodnotí Fialovu cestu na Ukrajinu světová média 

[Смілива демонстрація солідарності, світові ЗМІ оцінюють поїздку Фіала в Україну] // 

Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 15.03. – Режим доступу : 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/odvazna-ukazka-solidarity-hodnoti-fialovu-cestu-na-

ukrajinu/r~6d4db1a4a47f11ec9ba00cc47ab5f122/. 

ЗМІ всього світу та журналісти у соціальних мережах коментують поїздку 

прем’єр-міністрів Чехії, Польщі та Словенії в Україну, які хочуть висловити свою 

підтримку політикам. Більшість оглядачів хвалять ініціативу, але є і критика. 

*** 

Ucraina. Dalle diocesi italiane la mano tesa verso chi fugge dalla guerra [Україна. З 

італійських єпархій простяглася рука тим, хто рятується від війни] // Avvenire. – Milan, 

2022. – 15.03. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/dalle-diocesi-italiane-

la-mano-tesa-verso-chi-fugge-dalla-guerra. 

Італійські єпархії надають підтримку біженцям з України та підтримують 

український народ у його боротьбі з окупантом. Після запуску проєкту «Біженець у 

моєму домі», що просувається єпархією Россано-Каріаті, понад 100 сімей висловили 

https://www.politika.rs/scc/clanak/501909/Britanski-izvori-tvrde-da-je-Ukrajina-izolovana-iz-medunarodne-pomorske-trgovine
https://www.politika.rs/scc/clanak/501909/Britanski-izvori-tvrde-da-je-Ukrajina-izolovana-iz-medunarodne-pomorske-trgovine
https://fakti.bg/world/661324-rusia-poiska-voenna-pomosht-ot-kitai-za-invaziata-si-v-ukraina
https://fakti.bg/world/661324-rusia-poiska-voenna-pomosht-ot-kitai-za-invaziata-si-v-ukraina
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/odvazna-ukazka-solidarity-hodnoti-fialovu-cestu-na-ukrajinu/r~6d4db1a4a47f11ec9ba00cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/odvazna-ukazka-solidarity-hodnoti-fialovu-cestu-na-ukrajinu/r~6d4db1a4a47f11ec9ba00cc47ab5f122/
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/dalle-diocesi-italiane-la-mano-tesa-verso-chi-fugge-dalla-guerra
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/dalle-diocesi-italiane-la-mano-tesa-verso-chi-fugge-dalla-guerra
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готовність надати гостинність українським біженцям. Архієпископ Таранто Ф. 

Санторо у церкві Сант-Антоніо-ді-Падуя у столиці Апулії відкрив концерт солістів 

Київського камерного оркестру, заявивши, що «концерт покликаний стати моментом 

солідарності з українським народом». Зібрані на екстрену допомогу 348593 євро 

підуть на підтримку діяльності мережі Карітас в Україні та сусідніх країнах, а також 

частково на прийом біженців у Римській єпархії. Тосканська єпархія повідомляє, що 

до України відправили вантажівку з гуманітарною допомогою, яка вже прибула до 

Нововолинська. 

*** 

Džaferović: Ukrajina je opomena euroatlantskoj zajednici da prevenira stvari na 

zapadnom Balkanu [Джаферович: Україна є попередженням для євроатлантичної 

спільноти, щоб вона не допустила таких подій на Західних Балканах] // Dnevni avaz. – 

Sarajevo, 2022. – 15.03. – Режим доступу : https://avaz.ba/vijesti/bih/726098/dzaferovic-

ukrajina-je-opomena-euroatlantskoj-zajednici-da-prevenira-stvari-na-zapadnom-balkanu. 

Боснійський політичний діяч, член Президії Боснії та Герцеговини (БіГ) Ш. 

Джаферович під час візиту до Брюсселя заявив, що необхідно зробити все, щоб 

ситуація в Україні не перекинулася на Західні Балкани та БіГ. За його словами, БіГ 

засудила російську агресію та вторгнення в Україну. 

*** 

Mario Negri propuso que Volodímir Zelensky le hable “al pueblo argentino” en el 

Congreso [Маріо Негрі запропонував Володимиру Зеленському звернутися «до 

аргентинського народу» в Конгресі] // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 15.03. – Режим 

доступу : https://www.lanacion.com.ar/politica/guerra-en-ucrania-mario-negri-propuso-un-

proyecto-para-que-volodimir-zelensky-le-hable-al-pueblo-nid15032022/. 

Народний депутат від Кордови та президент блоку Радикальне громадянське 

об’єднання (UCR) М. Негрі запропонував у верхній палаті проєкт резолюції, щоб 

Президент України В. Зеленський звернувся «до аргентинського народу» та до 

української громади Аргентини в Конгресі. Депутат намагається домогтися 

віртуальної зустрічі Президента України з аргентинськими депутатами та сенаторами. 

*** 

Untersinger, Martin. Guerre en Ukraine : avec les sanctions et les mesures de 

rétorsion, la menace d’un « rideau de fer numérique « en Russie [Війна в Україні: 

санкціями та заходами у відповідь загроза «цифрової залізної завіси» в росії] / М. 

Untersinger // Le Monde. – Paris, 2022. – 15.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/16/guerre-en-ukraine-en-france-les-voix-

prorusses-tentent-de-subsister-dans-les-medias-traditionnels_6117730_3210.html. 

За кілька днів російський цифровий простір досяг безпрецедентного рівня 

ізоляції під дією заборонних заходів, вжитих кремлем, а також реакцією у відповідь 

на міжнародні санкції, пов’язані з вторгненням росії в Україну. Багато хто 

побоюється, що цей остракізм посилюватиметься. 

*** 

Lietuva siūlo steigti tribunolą dėl Rusijos ir Baltarusijos atsakomybės kare Ukrainoje 

[Литва пропонує створити трибунал з відповідальності росії та Білорусі у війні в 

https://avaz.ba/vijesti/bih/726098/dzaferovic-ukrajina-je-opomena-euroatlantskoj-zajednici-da-prevenira-stvari-na-zapadnom-balkanu
https://avaz.ba/vijesti/bih/726098/dzaferovic-ukrajina-je-opomena-euroatlantskoj-zajednici-da-prevenira-stvari-na-zapadnom-balkanu
https://www.lanacion.com.ar/politica/guerra-en-ucrania-mario-negri-propuso-un-proyecto-para-que-volodimir-zelensky-le-hable-al-pueblo-nid15032022/
https://www.lanacion.com.ar/politica/guerra-en-ucrania-mario-negri-propuso-un-proyecto-para-que-volodimir-zelensky-le-hable-al-pueblo-nid15032022/
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/16/guerre-en-ukraine-en-france-les-voix-prorusses-tentent-de-subsister-dans-les-medias-traditionnels_6117730_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/16/guerre-en-ukraine-en-france-les-voix-prorusses-tentent-de-subsister-dans-les-medias-traditionnels_6117730_3210.html
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Україні] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 15.03. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/15/news/lietuva-siulo-steigti-tribunola-

del-rusijos-ir-baltarusijos-atsakomybes-kare-ukrainoje-22722682. 

Мін’юст у Євросоюзі пропонує створити спеціальний трибунал для 

забезпечення притягнення до кримінальної відповідальності лідерів росії та Білорусі 

за агресію в Україні. Міністр юстиції Литви Е. Добровольська заявила, що 

спецтрибунал «стане ефективним механізмом подолання правових перешкод для 

прийняття необхідної резолюції РБ ООН щодо порушення провадження у 

Міжнародному кримінальному суді та національних досудових розслідувань на 

основі універсальної юрисдикції». За словами Е. Добровольської, Литва запрошує до 

обговорення та налаштована на обговорення з усіма можливими партнерами і пошук 

найбільш ефективного правового алгоритму, щоб мобілізувати колег у ЄС. 

*** 

Enders, Tom. The case for a no-fly zone in western Ukraine [Варіант безпольотної 

зони над західною Україною] / T. Enders // POLITICO. – Brussels, 2022. – 15.03. – Режим 

доступу : https://www.politico.eu/article/case-no-fly-zone-western-ukraine/. 

Німецький аналітик Т. Ендерс в статті пише, що авіаудари російських вояків по 

цілях поблизу кордонів Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії на крайньому 

заході України дали новий імпульс закликам до створення забороненої для польотів 

зони в Україні. Посилаючись на побоювання ядерної ескалації, Сполучені Штати, 

НАТО та Європейський Союз відхилили прохання України про повний захист від 

повітряних атак росії. Але є і більш обмежена версія пропозиції, яка не повинна 

залишатися поза розгляду. На думку аналітика, було б набагато меншою проблемою 

закрити український повітряний простір для російських винищувачів поблизу східних 

кордонів НАТО. Такий крок був би як тактично, так і оперативно можливим з авіабаз 

у Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії, де існуючі сили можуть бути посилені 

підрозділами інших партнерів по НАТО, включаючи США, Великобританію та 

Німеччину. 

*** 

Lemire, Jonathan. Zelenskyy’s pitch to Congress puts more pressure on Biden to 

expand U.S. role [Звернення В. Зеленського до Конгресу США чинить більший тиск на 

Д. Байдена з метою розширення ролі США] / J. Lemire // POLITICO. – New York, 2022. – 

15.03. – Режим доступу : https://www.politico.com/news/2022/03/15/zelenskyys-congress-

pressure-biden-00017470. 

Глава бюро Politico в Білому домі Д. Лемір в статті зазначає, що Президент 

України В. Зеленський хоче набагато більше, ніж готовий дати президент США Д. 

Байден, підвищуючи ставки під час свого виступу перед Конгресом США. 

Очікується, що В. Зеленський використає своє звернення до Конгресу, щоб попросити 

Вашингтон про більшу допомогу – і може зумовити незручно високий тиск на 

президента США. Наразі Д. Байден надав Україні зброю та техніку, згуртував 

європейських союзників для підтримки Києва і ініціював ряд санкцій проти москви, 

щоб покарати путіна за його агресію. 

*** 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/15/news/lietuva-siulo-steigti-tribunola-del-rusijos-ir-baltarusijos-atsakomybes-kare-ukrainoje-22722682
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/15/news/lietuva-siulo-steigti-tribunola-del-rusijos-ir-baltarusijos-atsakomybes-kare-ukrainoje-22722682
https://www.politico.eu/article/case-no-fly-zone-western-ukraine/
https://www.politico.com/news/2022/03/15/zelenskyys-congress-pressure-biden-00017470
https://www.politico.com/news/2022/03/15/zelenskyys-congress-pressure-biden-00017470
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Weaver, Matthew. Boris Johnson vows to end ‘addiction’ to Russian fuel ahead of 

Saudi Arabia trip [Б. Джонсон обіцяє покінчити з «залежністю» від російського палива 

перед поїздкою в Саудівську Аравію] / М. Weaver // The Guardian. – London, 2022. – 

15.03. – Режим доступу : https://www.theguardian.com/politics/2022/mar/15/boris-johnson-

saudi-arabia-trip-russian-fuel-addiction. 

Прем’єр-міністр Британії Б. Джонсон сказав, що західні лідери зробили 

«жахливу помилку», дозволивши путіну анексувати Крим у 2014 р. і стати більш 

залежними від російських джерел енергії. Саме залежність Заходу від російського 

палива «підбадьорила» путіна бомбити мирних жителів під час його вторгнення в 

Україну, водночас отримавши прибуток від зростання світових цін на нафту та газ. 

*** 

Keller-Lynn, Carrie. Israel’s last three emissaries in Ukraine rush to grant 

immigration visas [Останні три емісари Ізраїлю в Україні поспішають видати 

імміграційні візи] / C. Keller-Lynn // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 15.03. – 

Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/israels-last-emissaries-in-ukraine-rush-to-

grant-immigration-visas/. 

В Україні налічується близько 43 300 євреїв, що самоідентифікують себе, і 

близько 200 тис. осіб, які мають право на отримання ізраїльського громадянства 

відповідно до ізраїльського Закону про повернення. За словами представника 

Єврейського агентства, від початку вторгнення росії в Україну близько 6 тис. 

українців отримали ізраїльське громадянство. Бюро «Натив», що знаходиться у 

віданні канцелярії прем’єр-міністра, відповідає за визначення того, чи підпадають 

претенденти на ізраїльське громадянство з колишнього Радянського Союзу під дію 

Закону про повернення. Два консули «Натив» у супроводі Р. Хельтцера, емісара 

Єврейського агентства в Ізраїлі, який підтримує місію, – єдині урядовці ізраїлю, які 

залишилися в Україні, прибули до Львова зі спеціальною місією з визначення, 

прискорення та фізичної доставки віз українцям. 

*** 

Георіева, Светлана. Никола Тулечки: Всички социални мрежи са пропити от 

токсична информация и пропаганда [Нікола Тулечки: Усі соціальні мережі пройняті 

токсичною інформацією та пропагандою] / С. Георіева // Дневник. – Sofia, 2022. – 15.03. 

– Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/intervju/2022/03/15/4322922_nikola_tulechki_vsichki_socialni_mreji

_sa_propiti_ot/. 

Лінгвіст, експерт з даних Ontotext з 2017 р. та один із засновників асоціації 

«Дані для добра» Н. Тулечки на шпальтах газети «Дневник» відповів на запитання 

про війну в Україні та поширену дезінформацію щодо вторгнення росії в Україну. 

*** 

Russia-Ukraine peace talks continue daily: head of Russian delegation [Російсько-

українські мирні переговори продовжуються щодня – глава російської делегації] // 

Жэньминь жибао. – Пекин, 2022. – 15.03. – Режим доступу : 

http://en.people.cn/n3/2022/0315/c90000-9971198.html. 

Переговори між росією та Україною відбуваються щодня. Четвертий раунд 

переговорів між росією та Україною пройшов 14.03 у режимі відеозв’язку. За словами 

https://www.theguardian.com/politics/2022/mar/15/boris-johnson-saudi-arabia-trip-russian-fuel-addiction
https://www.theguardian.com/politics/2022/mar/15/boris-johnson-saudi-arabia-trip-russian-fuel-addiction
https://www.timesofisrael.com/israels-last-emissaries-in-ukraine-rush-to-grant-immigration-visas/
https://www.timesofisrael.com/israels-last-emissaries-in-ukraine-rush-to-grant-immigration-visas/
https://www.dnevnik.bg/intervju/2022/03/15/4322922_nikola_tulechki_vsichki_socialni_mreji_sa_propiti_ot/
https://www.dnevnik.bg/intervju/2022/03/15/4322922_nikola_tulechki_vsichki_socialni_mreji_sa_propiti_ot/
http://en.people.cn/n3/2022/0315/c90000-9971198.html
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члена делегації радника Президента України М. Подоляка, у переговорах взято 

технічну паузу. 

*** 

Джамбазов, Денис. Руската инвазия в Украйна е «тактически и стратегически 

провал» [Вторгнення росії в Україну є «тактичною і стратегічною невдачею»] / Д. 

Джамбазов // Факти. – Sofia, 2022. – 15.03. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/661609-

ruskata-invazia-v-ukraina-e-takticheski-i-strategicheski-proval. 

Міністр закордонних справ Польщі З. Рау на засіданні Ради Безпеки ООН 

пообіцяв, що відповідальних за бомбордування українських цівільних об’єктів 

«будуть судити». Польща, яка межує з Україною, є одним з головних прихильників 

свого сусіда перед обличчям російської агресії. На пресконференції З. Рау знову 

закликав росію припинити військові дії та сприяти «мирному розв’язанню нинішньої 

кризи». 

*** 

Urreiztieta, Esteban. El PP pide cerrar el espacio aéreo sobre las centrales nucleares de 

Ucrania: «Si hay nuevos Chernóbil será un problema para todos» [PP просить закрити 

повітряний простір над АЕС в Україні: «Якщо буде новий Чорнобиль, це буде проблема 

для всіх»] / E. Urreiztieta // El Mundo. – Madrid, 2022. – 15.03. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/03/15/6230da1521efa0dd038b4589.html. 

Народна партія (PP) Іспанії виступила перед Радою Європи з закликом про 

необхідність закрити повітряний простір України, принаймі над усіма атомними 

електростанціями країни та засудили пасивність провладної партії PSOE щодо цього 

питання. Секретар PP International наголосила, що Україну треба підтримати в запиті 

про закриття повітряного простору, оскільки якщо Чорнобилів буде кілька, «у всіх 

будуть проблеми», критикуючи тим самим бездіяльність уряду прем’єр-міністра 

Іспанії Педро Санчеса в цьому питанні. 

*** 

Vláda pošle Ukrajině další materiál, schválila i příspěvek na ubytování uprchlíků 

[Уряд направить Україні більше матеріалів та схвалив внесок на розміщення біженців] 

// Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 16.03. – Режим доступу : 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vlada-pomoc-ukrajina-ubytovani-

uprchlici/r~201854c0a52e11eca89f0cc47ab5f122/. 

Уряд Чехії схвалив постачання додаткової військової техніки для України. 

Кабінет міністрів також проголосував за внесок на тимчасовий притулок у розмірі 200 

крон на особу за ніч, незалежно від того, дорослий це чи дитина. Міністерство 

оборони вже надіслало військову допомогу Україні на суму близько 750 млн крон. 

Заступник міністра оборони Т. Копечний повідомив, що зброя надходить в Україну з 

Чехії завдяки пожертвуванням на рахунок українського посольства, на яке люди та 

компанії відправили близько 700 млн крон,  

*** 

Horák, Jan. Viděli jsme obrovské odhodlání, víru v úspěch. Zelenskyj od srdce 

děkoval, říká Pojar [Ми бачили величезну рішучість, віру в успіх. Зеленський подякував 

щиро, каже Пояр] / J. Horák // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 16.03. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/world/661609-ruskata-invazia-v-ukraina-e-takticheski-i-strategicheski-proval
https://fakti.bg/world/661609-ruskata-invazia-v-ukraina-e-takticheski-i-strategicheski-proval
https://www.elmundo.es/espana/2022/03/15/6230da1521efa0dd038b4589.html
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vlada-pomoc-ukrajina-ubytovani-uprchlici/r~201854c0a52e11eca89f0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vlada-pomoc-ukrajina-ubytovani-uprchlici/r~201854c0a52e11eca89f0cc47ab5f122/
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https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pojar-fiala-

ukrajina/r~e58364d4a53d11ecb13cac1f6b220ee8/. 

Прем’єр-міністр Чехії П. Фіала та його колеги з Польщі та Словенії вирушили 

до обложеного Києва, де зустрілися з Президентом України В. Зеленським. 

Вирішувалося багато конкретних речей у рамках пакетів санкцій, гуманітарної та 

військової допомоги, відновлення країни. Учасник поїздки, радник Фіала Т. Пояр, 

сказав, що це «була відкрита, пряма і гідна захоплення розмова». 

*** 

Há sete «combatentes» portugueses na Ucrânia. Governo diz que Portugal está contra 

estes «procedimentos» [В Україні перебуває сім португальських «бійців». Уряд каже, що 

Португалія проти таких дій] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 16.03. – Режим доступу 

: https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/ha-sete-combatentes-

portugueses-na-ucrania-mas-governo-discorda-deste-procedimento. 

Міністр закордонних справ Португалії повідомив, що щонайменше семеро 

португальців перебувають в Україні для участі у військових операціях на боці 

України, підкресливши, що Португалія не підтримує їх, назвавши «бійцями в лапках». 

За словами міністра під час зустрічі з іноземними журналістами в Португалії, деякі з 

цих португальців перебували на військовій базі Яворів, яку атакували російські 

війська, але вони не постраждали. 

*** 

Carstens, Peter. Bislang keine Strela-Raketen in der Ukraine angekommen [Ракети 

«Стріла» в Україну поки не прибули] / P. Carstens // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt 

am Main, 2022. – 16.03. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/union-

empoert-ueber-ampel-kritik-an-haltung-zur-ukraine-17882347.html. 

Фракція Християнсько-соціальний союз різко розкритикувала федеральний 

уряд Німеччини за його ставлення до України. Крім анонсованих реактивних 

гранатометів та реактивних снарядів Stinger, до Києва поки що нічого не надійшло. 

Постачання понад 1000 старих ракет «Стріла-10» не відбулося. Фракція також різко 

розкритикувала те, що всупереч побажанням ХДС та ХСС, після відеовиступу 

Президента України В. Зеленського у Бундестазі, відбудуться не дебати, а на 

прохання «світлофорної» коаліції, дебати про обов’язкову вакцинацію. 

*** 

Pablo Mascareño, Pablo. Ucrania que lloró por la hija de un compañero: “He pasado 

momentos de incertidumbre” [Соль Макалузо, аргентинська журналістка, яка працює в 

Україні, і яка плакала через дочку свого колеги: «У мене були моменти 

невизначеності»] / P. Pablo Mascareño // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 16.03. – Режим 

доступу : https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/personajes/sol-macaluso-la-periodista-

argentina-apostada-en-ucrania-que-lloro-por-la-hija-de-un-companero-he-nid16032022/. 

Її ім’я стало відоме, коли вона розплакалася на камеру, розповідаючи історію 

дочки свого колеги, яка попросила її зробити все можливе, щоб вивезти її з України, 

на яку напали російські війська. Журналістка Соль Макалузо, про яку йде мова, 

народилася в Аргентині, але жила в Іспанії протягом останніх двох років. Вона є 

однією із багатьох військових кореспондентів, які перебувають в Україні, і 

розповідають про російське вторгнення в Україну. Через свій молодий вік, її військові 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pojar-fiala-ukrajina/r~e58364d4a53d11ecb13cac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pojar-fiala-ukrajina/r~e58364d4a53d11ecb13cac1f6b220ee8/
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/ha-sete-combatentes-portugueses-na-ucrania-mas-governo-discorda-deste-procedimento
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/ha-sete-combatentes-portugueses-na-ucrania-mas-governo-discorda-deste-procedimento
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/union-empoert-ueber-ampel-kritik-an-haltung-zur-ukraine-17882347.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/union-empoert-ueber-ampel-kritik-an-haltung-zur-ukraine-17882347.html
https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/personajes/sol-macaluso-la-periodista-argentina-apostada-en-ucrania-que-lloro-por-la-hija-de-un-companero-he-nid16032022/
https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/personajes/sol-macaluso-la-periodista-argentina-apostada-en-ucrania-que-lloro-por-la-hija-de-un-companero-he-nid16032022/
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звіти характеризуються власним стилем, можливо, більш чутливим, ніж у 

досвідчених військових кореспондентів. 

*** 

A. Anušauskas: Vakarų šalys ir toliau teiks ginkluotę Ukrainai, tačiau nedetalizuos 

kokią [А. Анушаускас: Західні країни продовжуватимуть постачати Україні озброєння, 

але не уточнюють, яке саме] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 16.03. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/16/news/a-anusauskas-vakaru-salys-ir-

toliau-teiks-ginkluote-ukrainai-taciau-nedetalizuos-kokia-22744170. 

Міністр національної оборони Литви А. Анушаускас взяв участь у позачерговій 

зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі. На зустрічі, за словами міністра, 

його український колега О. Рєзніков висловив свої очікування та необхідність більшої 

кількості озброєнь та підтримки його країни. А. Анушаускас заявив, що західні країни 

продовжать постачання озброєнь Україні, але не вдаватимуться у подробиці. Литва 

передала Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger, бронежилети, засоби 

тепловізійного спостереження, автомати Калашникова та боєприпаси. 

*** 

Apie vizitus į Ukrainą pasisakęs G. Nausėda: „Esu pasirengęs tą padaryti“ [Говорячи 

про візити до України, Ґ. Науседа: «Я готовий це зробити»] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 

2022. – 16.03. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/16/news/g-nauseda-planu-vykti-i-

ukraina-kol-kas-neturi-sako-esas-pasirenges-organizuoti-jungtini-prezidentu-vizita-22734185. 

Президент Литви Ґ. Науседа вважає, що є сенс у спільних візитах західних 

лідерів в Україну і готовий планувати такі візити з іншими президентами, але, крім 

візитів підтримки дуже важливі заходи, які мобілізують допомогу Україні. Україна 

дякує Литві за те, що вона не залишила її в годину лиха, і Литва робить все, що в її 

силах, щоб голос України у міжнародній спільноті звучав. При цьому президент 

зазначив, що він оптимістично налаштований щодо набуття статусу кандидата в 

члени ЄС для України і що цей оптимізм підкріплюється «недавніми історичними 

паралелями», коли Німеччина вирішила постачати зброю Україні. 

*** 

Bernstein, Brittany. Biden Calls Putin ‘A War Criminal’ for Ukraine Invasion 

[Д. Байден назвав путіна «військовим злочинцем» за вторгнення в Україну] / B. 

Bernstein // National Reviw. – New Vork, 2022. – 16.03. – Режим доступу : 

https://www.nationalreview.com/news/biden-calls-putin-a-war-criminal-for-ukraine-

invasion/. 

Президент США Д. Байден заявив, що путін є «воєнним злочинцем» за те, що 

той наказує бомбордувати цивільні об’єкти. Д. Байден оголосив про плани відправити 

в Україну сучасні озброєні безпілотники як частину додаткового пакету допомоги у 

розмірі 800 млн дол. для підтримки України. 

*** 

Podhoretz, John. In lesson for Biden, Zelensky shows what true leadership looks like 

[На уроці для Д. Байдена, В. Зеленський показує, як виглядає справжнє лідерство] / J. 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/16/news/a-anusauskas-vakaru-salys-ir-toliau-teiks-ginkluote-ukrainai-taciau-nedetalizuos-kokia-22744170
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/16/news/a-anusauskas-vakaru-salys-ir-toliau-teiks-ginkluote-ukrainai-taciau-nedetalizuos-kokia-22744170
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/16/news/g-nauseda-planu-vykti-i-ukraina-kol-kas-neturi-sako-esas-pasirenges-organizuoti-jungtini-prezidentu-vizita-22734185
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/16/news/g-nauseda-planu-vykti-i-ukraina-kol-kas-neturi-sako-esas-pasirenges-organizuoti-jungtini-prezidentu-vizita-22734185
https://www.nationalreview.com/news/biden-calls-putin-a-war-criminal-for-ukraine-invasion/
https://www.nationalreview.com/news/biden-calls-putin-a-war-criminal-for-ukraine-invasion/
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Podhoretz // New York Post. – New York, 2022. – 16.03. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/03/16/zelensky-shows-biden-what-true-leadership-looks-like/. 

Президент України В. Зеленський закликав президента США Д. Байдена бути 

«лідером світу», коли виступав перед Конгресом США, але очевидно, що на даний 

момент саме В. Зеленський є лідером світу – принаймні, коли йдеться про наданий 

яскравий приклад того, яким може і повинно бути лідерство. В. Зеленський звернувся 

до США щодо наданння Україні «інструментів», які допоможуть «закрити небо». 

*** 

Zelensky has called — will Biden listen? [В. Зеленський закликав – чи послухає 

Д. Байден?] // New York Post. – New York, 2022. – 16.03. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/03/16/zelensky-has-called-will-biden-listen/. 

Звертаючись до Конгресу США з Києва, одного з кількох українських міст, які 

руйнуються невибірковим обстрілом російських вояків, Президент України В. 

Зеленський виголосив промову, в якій окреслив втрати, яких путін завдав Україні, і 

виклав їх наслідки. Висловлюючи вдячність за надану допомогу, В. Зеленський знову 

закликав створити закриту для польотів зону, а в разі неможливості надати системи 

повітряної оборони та літаки, а також ввести все більш жорсткі санкції проти 

агресора. 

*** 

Vinocur, Nicholas. Europe has met its pain threshold on Russia sanctions. It wasn’t 

that high [Європа подолала больовий поріг щодо санкцій проти росії. Він був не такий 

високий] / N. Vinocur // POLITICO. – Brussels, 2022. – 16.03. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/europe-met-pain-threshold-russia-sanctions-not-high/. 

На думку редактора POLITICO М. Винокура, підтримка України Європою 

зіткнулася з єдиною межею, яка не зрушується з місця – обмеженою терпимістю до 

болю та жертв. За кілька днів після того, як росія розпочала своє вторгнення, 

Європейський Союз приголомшив світ рідкісним проявом єдності у всьому, від 

санкцій до доставки зброї українським військовим. Але в той час, як війна триває, а 

російські бомби розриваються на околицях Києва, ЄС переступив свій больовий поріг 

і відмовляється від подальших заходів покарання путіна. На тлі найбільшої загрози 

європейській безпеці та демократії з часів Другої світової війни лідери ЄС 

відмовилися припинити купувати російський газ і нафту, які фінансують війну, і 

навіть не встановили дату, коли вони можуть це зробити. Лідери ЄС запровадили 

новий пакет санкцій, який вплине на експорт предметів розкоші в росію і зробить 

життя друзів-олігархів путіна дещо більш незручним. Але ці заходи спрямовані на те, 

щоб не висувати будь-яких серйозних вимог до європейського населення, чиї 

проблеми з підвищенням цін на енергоносії бліднуть у порівнянні зі стражданнями 

українців, які перебувають в підземних бомбосховищах. Редактор брюсельського 

видання POLITICO вважає, що відмова розглядати більш серйозні санкції проти Росії 

підкреслює повернення до інкременталізму серед лідерів ЄС. 

*** 

Singapur’dan Çin’e Ukrayna savaşını durdurmak için ekonomik nüfuzunu kullanma 

çağrısı [Сінгапур закликав Китай використати свій економічний вплив, щоб зупинити 

війну в Україні] // Star. – Istanbul, 2022. – 16.03. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/03/16/zelensky-shows-biden-what-true-leadership-looks-like/
https://nypost.com/2022/03/16/zelensky-has-called-will-biden-listen/
https://www.politico.eu/article/europe-met-pain-threshold-russia-sanctions-not-high/
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https://www.star.com.tr/dunya/balakrishnan-cine-ukraynadaki-savasi-durdurmak-icin-rusya-

uzerindeki-ekonomik-nufuzunu-kul-haber-1698210/. 

Міністр закордонних справ Сінгапуру закликала Китай використати свій 

економічний вплив на росію, щоб зупинити війну в Україні. У своїй заяві міністр 

зазначив, що через українську кризу світ став на роздоріжжі, і заявив, що рішення, які 

Китай прийме найближчими днями і тижнями, будуть формувати майбутнє світової 

економіки. Сінгапур був єдиною країною Південно-Східної Азії, яка підтримала 

санкції Заходу проти росії. 

*** 

Rai, Arpan. Ukraine news – live: Russia claims parts of peace deal ‘close’ as troops 

‘take 400 hostage in hospital’ [Новини України – в прямому ефірі: росія заявляє, що 

частини мирної угоди «закриті», оскільки війська «взяли 400 заручників у лікарні»] / А. 

Rai // The Independent. – London, 2022. – 16.03. – Режим доступу : 

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

nuclear-news-b2036868.html. 

лавров заявив, що під час переговорів питання нейтралітету «серйозно 

обговорюється» разом із гарантіями безпеки для України поза межами членства в 

НАТО, що викликає надію на припинення війни. Президент України В. Зеленський 

заявив, що Україна повинна визнати, що вона не буде частиною НАТО, натякаючи 

«на поступку щодо ключової вимоги росії». 

*** 

Nato fears Russian chemical attack in Ukraine [НАТО побоюється російської 

хімічної атаки на Україну] // The News. – Islamabad, 2022. – 16.03. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/941862-nato-fears-russian-chemical-attack-in-ukraine. 

Генеральнимй секретар НАТО Є. Столтенберг заявив, що НАТО стурбована 

тим, що росія готується до хімічної атаки в Україні. Є. Столтенберг сказав, що на 

зустрічі 16.03 будуть розглядатися «конкретні заходи щодо зміцнення нашої безпеки 

на довгострокову перспективу в усіх сферах», щоб адаптуватися до зміненого 

середовища загроз, що виникає внаслідок «безглуздої війни» росії в Україні. 

*** 

Osman, Laura. ‘Heartbreaking decisions’ had to be made in Canada’s response to 

Ukraine: Trudeau [Канаді стосовно України довелося прийняти «несамовиті рішення» – 

Трюдо] / L. Osman // Toronto Star. – Toronto, 2022. – 16.03. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/politics/2022/03/16/heartbreaking-decisions-had-to-be-made-in-

canadas-response-to-ukraine-trudeau.html. 

Прем’єр-міністр Канади Д. Трюдо заявив, що Канаді довелося прийняти 

«несамовите рішення» щодо України, знаючи про те, що росія вбиває цивільне 

населення, і незважаючи на благання Президента України про створення безпольотної 

зони над його розореною війною країною. Союзники з Організації 

Північноатлантичного договору, зокрема Канада, відхилили прохання Президента 

України В. Зеленського «закрити небо» над Україною через побоювання, що це може 

перетнути «червону» межу та потенційно спровокувати конфлікт світового масштабу. 

*** 

https://www.star.com.tr/dunya/balakrishnan-cine-ukraynadaki-savasi-durdurmak-icin-rusya-uzerindeki-ekonomik-nufuzunu-kul-haber-1698210/
https://www.star.com.tr/dunya/balakrishnan-cine-ukraynadaki-savasi-durdurmak-icin-rusya-uzerindeki-ekonomik-nufuzunu-kul-haber-1698210/
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-ukraine-war-vladimir-putin-latest-nuclear-news-b2036868.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-ukraine-war-vladimir-putin-latest-nuclear-news-b2036868.html
https://www.thenews.com.pk/print/941862-nato-fears-russian-chemical-attack-in-ukraine
https://www.thestar.com/politics/2022/03/16/heartbreaking-decisions-had-to-be-made-in-canadas-response-to-ukraine-trudeau.html
https://www.thestar.com/politics/2022/03/16/heartbreaking-decisions-had-to-be-made-in-canadas-response-to-ukraine-trudeau.html
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Боева, Дияна. За бюрокрацията в образователната наредба за децата на 

бежанците [За бюрократію в освітніх правилах для дітей-біженців] / Д. Боева // 

Дневник. – Sofia, 2022. – 16.03. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/analizi/2022/03/16/4324589_za_bjurokraciiata_v_obrazovatelnata_na

redba_za_decata/. 

Українці, які шукають або отримують міжнародний захист, хочуть, щоб їхні 

діти продовжили навчання в Болгарії, подавши 91 заяву. З них 78 заяв про 

зарахування до школи та 13 – до дитсадка. Дітям надається безкоштовне навчання в 

державних і комунальних школах Болгарії. 

*** 

XU, Xu. Envoy clarifies China’s Ukraine stance [Посол роз’яснив позицію Китаю 

щодо України] / X. XU // Жэньминь жибао. – Пекин, 2022. – 16.03. – Режим доступу : 

http://en.people.cn/n3/2022/0316/c90000-9971917.html. 

Посол Китаю в США Цінь Ган спростував твердження про те, що Китай 

заздалегідь знав про воєнні дії росії і вимагав від росії відкласти їх до завершення 

зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Г. Цінь також заперечував, що росія шукала 

військову допомогу в Китаю. 

*** 

Три европска премијера у посети Кијеву, снажна подршка Украјини [Троє 

європейських прем’єр-міністрів відвідали Київ, сильна підтримка України] // 

Политика. – Belgrad, 2022. – 16.03. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/502119/Tri-evropska-premijera-u-poseti-Kijevu-snazna-

podrska-Ukrajini. 

Три європейські прем’єр-міністри Чехії, Польщі та Словенії 15.03 відвідали 

Київ. Метою візиту було підтвердити однозначну підтримку ЄС суверенітету та 

незалежності України. Прем’єр-міністрів прийняли Президент України В. Зеленський 

і прем’єр-міністр Д. Шмигаль у невідомому місці, яке спеціально охороняється з 

міркувань безпеки. 

*** 

Ингилизова, Светослава. Борисов към украинския посланик: ГЕРБ и аз винаги 

сме се борили за мир [Б. Борисов послу України: Ми з ГЕРБ завжди боролися за мир] / 

С. Ингилизова // Факти. – Sofia, 2022. – 16.03. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/bulgaria/662009-borisov-kam-ukrainskia-poslanik-gerb-i-az-vinagi-sme-se-

borili-za-mir. 

Як заявив лідер політичної партії Болгарії ГЕРБ Б. Борисов, який зустрівся з 

послом України в Болгарії В. Москаленком, потрібно вжити абсолютно всіх заходів, 

щоб зупинити війну. Б. Борисов впевнений, що ГЕРБ, як партія достатньо сильна в 

парламенті, запропонує свою підтримку з усіх тем, пов’язаних з війною в Україні. 

Посол України в Болгарії В. Москаленко зазначив, що російська агресія знаменує 

собою початок Третьої світової війни. 

*** 

Ингилизова, Светослава. Свещеници от Силистра посетиха Украйна с 

хуманитарна помощ [Сілістрянські священики відвідали Україну з гуманітарною 

https://www.dnevnik.bg/analizi/2022/03/16/4324589_za_bjurokraciiata_v_obrazovatelnata_naredba_za_decata/
https://www.dnevnik.bg/analizi/2022/03/16/4324589_za_bjurokraciiata_v_obrazovatelnata_naredba_za_decata/
http://en.people.cn/n3/2022/0316/c90000-9971917.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/502119/Tri-evropska-premijera-u-poseti-Kijevu-snazna-podrska-Ukrajini
https://www.politika.rs/scc/clanak/502119/Tri-evropska-premijera-u-poseti-Kijevu-snazna-podrska-Ukrajini
https://fakti.bg/bulgaria/662009-borisov-kam-ukrainskia-poslanik-gerb-i-az-vinagi-sme-se-borili-za-mir
https://fakti.bg/bulgaria/662009-borisov-kam-ukrainskia-poslanik-gerb-i-az-vinagi-sme-se-borili-za-mir
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допомогою] / С. Ингилизова // Факти. – Sofia, 2022. – 16.03. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/bulgaria/661976-sveshtenici-ot-silistra-posetiha-ukraina-s-humanitarna-

pomosht. 

Митрополит Я. Доростольський та священики із Сілістри (Болгарія) вирушили 

в Україну для доставки гуманітарної допомоги жителям Ізмаїла, Болграда та Рені. 

Ініціатива належить Доростольській єпархії, яка за тиждень зібрала майже 23 тис. 

левів на гуманітарну допомогу. З початку війни на Сілістренщині проживало близько 

150 осіб з України. На даний момент деякі з них подали заявки на отримання статусу 

біженця. 

*** 

Spagnolo, Vincenzo R.. Guerra. Più posti letto e contributi ai profughi. Sarà 

un’accoglienza «modello sisma» [Війна. Більше ліжок та пожертвувань біженцям] / V. 

Spagnolo // Avvenire. – Milan, 2022. – 17.03. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/emergenza-fondi-per-83mila-arrivi-italia-pronta-

allaccoglienza-diffusa. 

Для українських біженців у Раді міністрів Італії ухвалено проєкт постанови 

закону, згідно з яким статус «тимчасового захисту» надаватиметься громадянам 

України та їхнім сім’ям, тим, хто вже має статус біженця, а також громадянам інших 

країн, які тривалий час проживали в Україні. Церква Санто-Стефано у Генуї стала 

центром влаштування біженців з України. На даний момент до Італії прибули 47 153 

українських біженців. 

*** 

Conflito na Ucrânia levou à saída de 132 portugueses acompanhados de 145 familiares 

[Конфлікт в Україні призвів до виїзду 132 португальців у супроводі 145 членів їх сімей] 

// Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 17.03. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/conflito-na-ucrania-

levou-a-saida-de-132-portugueses-acompanhados-de-145-familiares. 

У міністерстві закордонних справ Португалії повідомили, що загалом 132 

громадянина Португалії у супроводі 145 членів їх сімей покинули Україну протягом 

останніх тижнів. З них 57 є португальцями-українцями, 75 мають лише португальське 

громадянство. 

*** 

Osigurati smještaj za izbjeglice iz Ukrajine [Надається житло біженцям з України] 

// Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 17.03. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/vijesti/bih/726745/osigurati-smjestaj-za-izbjeglice-iz-ukrajine. 

До Ради Міністрів Боснії та Герцеговини (БіГ) направлено запит про надання 

можливості громадянам України, які перебувають на території БіГ та залишаються 

там, негайно набути статусу біженця. Уряд БіГ доручив Федеральному агентству з 

управління конфіскованим майном надати житло біженцям у готелі «Вальтер». 

*** 

EKNi avaldus: Moskva patriarhaadi esindaja Eestis ühineb Eesti kirikujuhtidega ja 

mõistab Ukraina sõja hukka [Заява Ради естонських церков (ЕКН): Представник 

московського Патріархату в Естонії приєднується до естонських церковних лідерів та 

https://fakti.bg/bulgaria/661976-sveshtenici-ot-silistra-posetiha-ukraina-s-humanitarna-pomosht
https://fakti.bg/bulgaria/661976-sveshtenici-ot-silistra-posetiha-ukraina-s-humanitarna-pomosht
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/emergenza-fondi-per-83mila-arrivi-italia-pronta-allaccoglienza-diffusa
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/emergenza-fondi-per-83mila-arrivi-italia-pronta-allaccoglienza-diffusa
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/conflito-na-ucrania-levou-a-saida-de-132-portugueses-acompanhados-de-145-familiares
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/conflito-na-ucrania-levou-a-saida-de-132-portugueses-acompanhados-de-145-familiares
https://avaz.ba/vijesti/bih/726745/osigurati-smjestaj-za-izbjeglice-iz-ukrajine
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засуджує війну в Україні] // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 17.03. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/96182791/ekni-avaldus-moskva-patriarhaadi-esindaja-eestis-

uhineb-eesti-kirikujuhtidega-ja-moistab-ukraina-soja-hukka. 

Заява керівників Естонської ради церков та церков-членів у зв’язку з 

військовими діями росії в Україні та прийомом біженців в Естонії. Генасамблея ООН 

засудила військові дії росії в Україні. Представники церков-членів Естонської ради 

церков приєдналися до цієї оцінки. Представник московського Патріархату в Естонії 

приєднується до церковних лідерів Естонії та засудивє війну в Україні. 

*** 

Becker, Christoph. Deutscher Schwimm-Verband droht mit WM-Verzicht [Німецька 

асоціація плавання погрожує відмовитися від чемпіонату світу] / C. Becker // 

Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 17.03. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/sport/sportpolitik/schwimm-verband-droht-wegen-ukraine-krieg-

auf-wm-verzicht-17885380.html. 

Всесвітня асоціація з плавання дозволила спортсменам з росії та Білорусі брати 

участь у чемпіонатах світу з плавання під нейтральним прапором. Німецька асоціація 

плавання оголосила, що вони не поїдуть на чемпіонат світу до Будапешту, якщо 

російським та білоруським спортсменам буде дозволено стартувати навіть під 

нейтральними прапорами. 

*** 

Kohler, Berthold. Prügel von Selenskyj [Критика Зеленського] / B. Kohler // 

Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 17.03. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-krieg-selenskyj-kritisiert-im-bundestag-deutsche-

politik-17885953.html. 

Автор коментує виступ Президента України В. Зеленського в Бундестазі. Автор 

наголошує, шо безжальна критика з боку Президента України, мабуть, «дзвеніла» у 

вухах канцлера О. Шольца, і не лише його. Президента України вкотре запевнили, що 

Німеччина на боці України у війні з росією. Але В. Зеленський все ще не втрачає надії 

на те, що Берлін надасть щось «бронебійніше, ніж порожні фрази солідарності». 

*** 

Charrel, Marie. Guerre en Ukraine : «La finance est utilisée comme une arme contre 

la Russie ; elle doit aussi être un bouclier pour protéger les Ukrainiens» [Війна в Україні: 

«Фінанси використовуються як зброя проти росії; це також має бути щитом для 

захисту українців»] / М. Charrel // Le Monde. – Paris, 2022. – 17.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/03/17/guerre-en-ukraine-la-finance-est-utilisee-

comme-une-arme-contre-la-russie-elle-doit-aussi-etre-un-bouclier-pour-proteger-les-

ukrainiens_6117973_3234.html. 

Професор економіки Університету Париж-Пантеон-Сорбонна, спеціаліст у 

галузі фінтеху, нових фінансових технологій, українка за походженням О. Гаврильчик 

вважає, що криптовалюта не дозволяють обійти західні санкції, прийняті проти росії, і 

що Європейському центральному банку слід подумати про підтримку валюти 

України. 

*** 

https://epl.delfi.ee/artikkel/96182791/ekni-avaldus-moskva-patriarhaadi-esindaja-eestis-uhineb-eesti-kirikujuhtidega-ja-moistab-ukraina-soja-hukka
https://epl.delfi.ee/artikkel/96182791/ekni-avaldus-moskva-patriarhaadi-esindaja-eestis-uhineb-eesti-kirikujuhtidega-ja-moistab-ukraina-soja-hukka
https://www.faz.net/aktuell/sport/sportpolitik/schwimm-verband-droht-wegen-ukraine-krieg-auf-wm-verzicht-17885380.html
https://www.faz.net/aktuell/sport/sportpolitik/schwimm-verband-droht-wegen-ukraine-krieg-auf-wm-verzicht-17885380.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-krieg-selenskyj-kritisiert-im-bundestag-deutsche-politik-17885953.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-krieg-selenskyj-kritisiert-im-bundestag-deutsche-politik-17885953.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/03/17/guerre-en-ukraine-la-finance-est-utilisee-comme-une-arme-contre-la-russie-elle-doit-aussi-etre-un-bouclier-pour-proteger-les-ukrainiens_6117973_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/03/17/guerre-en-ukraine-la-finance-est-utilisee-comme-une-arme-contre-la-russie-elle-doit-aussi-etre-un-bouclier-pour-proteger-les-ukrainiens_6117973_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/03/17/guerre-en-ukraine-la-finance-est-utilisee-comme-une-arme-contre-la-russie-elle-doit-aussi-etre-un-bouclier-pour-proteger-les-ukrainiens_6117973_3234.html
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G. Landsbergis su Čekijos ministru aptarė tolimesnę paramą Ukrainai [Пан Ґ. 

Ландсбергіс обговорив із міністром Чехії подальшу підтримку України] // Lietuvos rytas. 

– Vilniaus, 2022. – 17.03. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/17/news/g-landsbergis-su-cekijos-

ministru-aptare-tolimesne-parama-ukrainai-22755039. 

Міністр закордонних справ Литви Ґ. Ландсбергіс та міністр закордонних справ 

Чехії Ю. Ліпавський обговорили двосторонні відносини між Литвою та Чехією, 

російську агресію в Україні та способи допомоги Україні, ситуацію з безпекою в 

Європі, заходи щодо зміцнення безпеки східного флангу НАТО та можливі подальші 

міжнародні санкції щодо росії та Білорусі. Міністри зазначили, що Литва та Чехія 

багато зробили для мобілізації та надання допомоги Україні, але для досягнення цієї 

мети ще багато чого треба зробити. 

*** 

Steinbuch, Yaron. Pundit ripped for criticizing Zelensky’s attire during Congress 

address [Фахівця засудили за критику одягу В. Зеленського під час виступу в Конгресі] / 

Y. Steinbuch // New York Post. – New York, 2022. – 17.03. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/03/17/schiff-ripped-for-criticizing-zelenskys-congress-address-attire/. 

Колишній кандидат у Сенат від Республіканської партії від штату Коннектикут 

та головний економіст Euro Pacific Capital П. Шифф розкритикував Президента 

України В. Зеленського за вибір одягу на тлі російського вторгнення, коли він 

з’явився перед парламентом США у своїй фірмовій зеленій футболці. В результаті П. 

Шифф зіткнувся зі шквалом критики у соцмережах за його пост. 

*** 

Ukraine-Russia: Civilian casualties mount as war enters fourth week [Україна-росія: 

жертви серед мирного населення зростають із початком війни] // New York Post. – New 

York, 2022. – 17.03. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/03/17/ukraine-russia-war-

shells-hit-theatre-sheltering-civilians-biden-calls-putin-a-war-criminal/. 

Міжнародне обурення з приводу вторгнення росії в Україну зростає з кожним 

днем. Офіційні особи США та України заявили, що російські війська вбили мирних 

жителів, які стояли в черзі за хлібом і ховалися в театрі в Маріуполі. Президент США 

Д. Байден назвав путіна «військовим злочинцем». москві досі не вдалося захопити 

жодне з найбільших міст України. 

*** 

Bayer, Lili. War in Ukraine envelops EU rule-of-law fight at home [Війна в Україні 

викликала боротьбу ЄС за верховенство права вдома] / L. Bayer // POLITICO. – 

Brussels, 2022. – 17.03. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/war-risks-pushing-

aside-eu-rule-of-law-concerns/. 

Чиновники в ЄС наполягають на тому, що робота не припинялася, але 

зростають побоювання, що ЄС віддасть перевагу єдності воєнного часу, а не 

демократичним стандартам у поліції. Протягом кількох місяців до війни виконавча 

ланка ЄС, Європейська комісія, тиснула на норовливих членів таких, як Польща та 

Угорщина. Це заблокувало кошти кожної країни для відновлення після пандемії та 

почало закладати основу для розв’язання проблеми силою, що ніколи раніше не 

використовувалась, та може призвести до втрати цими країнами ще більших виплат 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/17/news/g-landsbergis-su-cekijos-ministru-aptare-tolimesne-parama-ukrainai-22755039
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/17/news/g-landsbergis-su-cekijos-ministru-aptare-tolimesne-parama-ukrainai-22755039
https://nypost.com/2022/03/17/schiff-ripped-for-criticizing-zelenskys-congress-address-attire/
https://nypost.com/2022/03/17/ukraine-russia-war-shells-hit-theatre-sheltering-civilians-biden-calls-putin-a-war-criminal/
https://nypost.com/2022/03/17/ukraine-russia-war-shells-hit-theatre-sheltering-civilians-biden-calls-putin-a-war-criminal/
https://www.politico.eu/article/war-risks-pushing-aside-eu-rule-of-law-concerns/
https://www.politico.eu/article/war-risks-pushing-aside-eu-rule-of-law-concerns/
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ЄС. Після вторгнення росії в Україну увага ЄС перемістилася. В Україні люди 

борються і вмирають за демократію, верховенство права та шанс одного дня 

приєднатися до ЄС. 

*** 

Osman, Laura. Canada’s emergency refugee program could accommodate millions of 

Ukrainians: minister [Канадська програма екстреного прийому біженців може прийняти 

мільйони українців – міністр] / L. Osman // Toronto Star. – Toronto, 2022. – 17.03. – 

Режим доступу : https://www.thestar.com/politics/2022/03/17/cp-newsalert-ukrainians-

fleeing-conflict-can-stay-in-canada-for-three-years.html. 

Міністр з питань імміграції Ш. Фрейзер заявив, що Канада розробила 

програму, яка знаменує серйозний відхід від типової політики Канади щодо біженців, 

здатну прийняти мільйони українців, які рятуються від війни. Федеральний уряд 

дозволить українцям тимчасово приїхати до Канади на три роки. 

*** 

Mainland denounces DPP authority exploiting Ukraine situation [Материкова 

частина засуджує керівництво ДПП, яке використовує ситуацію в Україні] // Жэньминь 

жибао. – Пекин, 2022. – 17.03. – Режим доступу : http://en.people.cn/n3/2022/0317/c90000-

9972201.html. 

Офіційний представник на материку розкритикував керівництво 

Демократичної прогресивної партії Тайваню (ДПП) за те, що вона скористалася 

ситуацією в Україні для навмисного посилення риторики конфронтації з обох боків 

протоки та «незалежності Тайваню». Тайванське питання суттєво відрізняється від 

українського і найфундаментальніша відмінність полягає в тому, що Тайвань є 

невід’ємною частиною території Китаю, а тайванське питання є виключно 

внутрішньою справою Китаю і не терпить жодного втручання ззовні. 

*** 

Данас хитна седница СБ УН о Украјини [Сьогодні відбудеться екстрена сесія 

Ради Безпеки ООН щодо України] // Политика. – Belgrad, 2022. – 17.03. – Режим доступу 

: https://www.politika.rs/scc/clanak/502238/Danas-hitna-sednica-SB-UN-o-Ukrajini. 

17.03. відбудеться екстренне засідання Ради Безпеки ООН з метою 

врегулювання ескалації гуманітарної кризи в Україні. США, Велика Британія, 

Франція, Ірландія, Норвегія та Албанія закликали до зустрічі після посилення 

обстрілів цивільних районів. росія все ще очолює Раду безпеки у березні, а це 

означає, що прогрес щодо деяких резолюцій зупинено. Ведуться переговори про 

надання можливості Президенту України В. Зеленському виступити на Генасамблеї 

ООН, до складу якої входять усі країни-члени ООН. 

*** 

Стайков, Анатоли. Китай: Наистина не знаехме какво готви Русия, страдаме и 

ние [Китай: Ми справді не знали, що готує росія і страждаємо] / А. Стайков // Факти. – 

Sofia, 2022. – 17.03. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/662245-kitai-naistina-ne-

znaehme-kakvo-gotvi-rusia-stradame-i-nie. 

Посол Китаю в США Цінь Гань заявив, що суверенітет і територіальна 

цілісність усіх країн, у тому числі України, повинні поважатися. Посол зазначив, що 

https://www.thestar.com/politics/2022/03/17/cp-newsalert-ukrainians-fleeing-conflict-can-stay-in-canada-for-three-years.html
https://www.thestar.com/politics/2022/03/17/cp-newsalert-ukrainians-fleeing-conflict-can-stay-in-canada-for-three-years.html
http://en.people.cn/n3/2022/0317/c90000-9972201.html
http://en.people.cn/n3/2022/0317/c90000-9972201.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/502238/Danas-hitna-sednica-SB-UN-o-Ukrajini
https://fakti.bg/world/662245-kitai-naistina-ne-znaehme-kakvo-gotvi-rusia-stradame-i-nie
https://fakti.bg/world/662245-kitai-naistina-ne-znaehme-kakvo-gotvi-rusia-stradame-i-nie
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Китай спробував би запобігти нападу росії на Україну, якби дізнався про плани 

москви, наголосивши, що Китай є найбільшим торговим партнером як росії, так і 

України, а також найбільшим у світі імпортером сирої нафти та природного газу. 

Посол додав, що під час вторгнення росії, в Україні було понад 6 тис. громадян 

Китаю. Посол Китаю зазначив, що Китай виступає за мир в Україні і готовий зробити 

все, що в його силах. 

*** 

Ortiz, Ana María. La guerra de la solidaridad: los españoles donan más de 25 millones 

de euros para Ucrania en tres semanas [Війна солідарності: іспанці за три тижні 

пожертвували Україні понад 25 млн євро] / A. M. Ortiz // El Mundo. – Madrid, 2022. – 

17.03. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/03/17/62322b68fdddffc70d8b4605.html. 

За три тижні з початку війни різні гуманітарні організації Іспанії зібрали понад 

25 млн євро допомоги для України як від комерційних компаній, так і від фізичних 

осіб. Пояснюючи, чому іспанці жертвують гроші Україні, директор зі збору коштів 

для Червоного Хреста, наголошує, що іспанці бачать біженців з України, бачать тіла 

загиблих родин в Ірпіні, і розуміють, що будь-хто з них міг опинитися на місці цих 

українців. 

*** 

Carvajal, Álvaro. El 71 % de los españoles respalda enviar armas a Ucrania, como la 

mayoría de los votantes de Unidas Podemos [71 % іспанців підтримують відправку зброї в 

Україну, як і більшість виборців партії Unidas Podemos] / Á. Carvajal // El Mundo. – 

Madrid, 2022. – 17.03. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/03/17/62334496fc6c83f61b8b45a5.html. 

За даними опитування, 70,9 % іспанців підтримують відправку НАТО зброї 

Україні, щоб вона могла захиститися від російського вторгнення. Таким чином, існує 

широкий консенсус, який підтримує рішення П. Санчеса піти по стопах переважної 

більшості європейських країн у постачанні зброї українському опору, незважаючи на 

те, що це було питання, яке спричинило величезну кризу в уряді з боку опозиції. 

*** 

Doubravová, Barbora. Slováci zažívají šok a zmatení, proruské postoje se ale vrátí, 

říká slovenský novinář [Словаки переживають шок та розгубленість, але проросійські 

настрої повернуться, вважає словацький журналіст] / B. Doubravová // Aktaualne.cz. – 

Praha, 2022. – 18.03. – Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/slovensky-

postoj-k-rusku/r~655a1e58a3a111ecab010cc47ab5f122/. 

Згідно з опитуванням, проведеним наприкінці січня, понад 44 % словаків 

вважали, що США та НАТО були винні у напруженості між Україною та росією на 

той час. росію звинуватили лише 34 % опитаних. Проте за два дні після вторгнення 

росії в Україну 62 % словаків поклали відповідальність за війну на росію. За словами 

журналіста словацької газети Л. Ондерчаніна, це були лише початкові емоції та шок, і 

за кілька тижнів у суспільство повернуться проросійські настрої і, на думку 

журналіста, «стверджуватимуть, що істина десь посередині». 

*** 

https://www.elmundo.es/espana/2022/03/17/62322b68fdddffc70d8b4605.html
https://www.elmundo.es/espana/2022/03/17/62334496fc6c83f61b8b45a5.html
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/slovensky-postoj-k-rusku/r~655a1e58a3a111ecab010cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/slovensky-postoj-k-rusku/r~655a1e58a3a111ecab010cc47ab5f122/
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Bisher erst 9000 Ukraine-Flüchtlingen registriert [Наразі зареєстровано лише 9000 

українських біженців] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 18.03. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6113496/bisher-erst-9000-ukraine-fluechtlingen-

registriert?from%20rss. 

З початку війни в Україні до Австрії прибуло 164 тис. українських біженців. 

Понад 80 % поїхали далі, наразі зареєстровано 9 тис. За прогнозами, в Австрії 

залишаться 200 тис. людей. Міністерство внутрішніх справ повідомляє про велику 

готовність допомогти: сотні тонн пожертвувань, мільйони євро грошових пожертв і 

надання тисячі приватних приміщень протягом кількох днів, що є сильним знаком 

солідарності. 

*** 

Rund 1500 Flüchtlingskinder aus der Ukraine an Österreichs Schulen [Близько 1500 

дітей-біженців з України в школах Австрії] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 18.03. – Режим 

доступу : https://www.diepresse.com/6113349/rund-1500-fluechtlingskinder-aus-der-ukraine-

an-oesterreichs-schulen?from%20rss 

Збільшується кількість українських дітей та молоді, які відвідують школу в 

Австрії. Через три тижні після початку російської загарбницької війни 1500 школярів, 

які втекли з України, будуть відвідувати школи в Австрії. Тільки у Відні їх 800 осіб. 

*** 

Busse, Nikolas. Russland weiter eindämmen [Подальше стримування росії] / N. 

Busse // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 18.03. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/russland-strategie-des-westens-das-land-weiter-

eindaemmen-17885692.html. 

За словами автора, з огляду на позицію Альянсу не дивно, що Україна готова 

відмовитися від членства в НАТО, адже всі спроби безпосередньо залучити НАТО до 

військових операцій в Україні досі зазнавали невдачі. Автор вважає, що 

самостримування Альянсу заходить так далеко, що дозволяє москві накладати 

обмеження на військову допомогу Україні. Автор не не розуміє, чому постачання 

протитанкової ракети має бути виправдане, а постачання бойового літака буде 

ескалацією. 

*** 

Baerbock: Deutschland kann nicht neutral sein [Бербок: Німеччина не може бути 

нейтральною] // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 18.03. – Режим 

доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-stoesst-neue-nationale-

sicherheitsstrategie-an-17887461.html. 

Федеральний міністр закордонних справ А. Бербок ініціювала дебати щодо 

нової стратегії безпеки Німеччини, заявивши, що «жодна країна, навіть Німеччина, не 

може бути нейтральною у питаннях війни і миру, у питаннях справедливості та 

несправедливості». В програмній промові вона оголосила про зміну політики безпеки 

Німеччини з огляду на загарбницьку війну росії в Україні. А. Бербок підкреслила, що 

війна в Україні «вкотре показує, що безпека залежить від здатності НАТО створювати 

альянси». Тому вона закликала Німеччину взяти на себе більше відповідальності в 

альянсі. 

https://www.diepresse.com/6113496/bisher-erst-9000-ukraine-fluechtlingen-registriert?from%20rss
https://www.diepresse.com/6113496/bisher-erst-9000-ukraine-fluechtlingen-registriert?from%20rss
https://www.diepresse.com/6113349/rund-1500-fluechtlingskinder-aus-der-ukraine-an-oesterreichs-schulen?from%20rss
https://www.diepresse.com/6113349/rund-1500-fluechtlingskinder-aus-der-ukraine-an-oesterreichs-schulen?from%20rss
https://www.faz.net/aktuell/politik/russland-strategie-des-westens-das-land-weiter-eindaemmen-17885692.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/russland-strategie-des-westens-das-land-weiter-eindaemmen-17885692.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-stoesst-neue-nationale-sicherheitsstrategie-an-17887461.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-stoesst-neue-nationale-sicherheitsstrategie-an-17887461.html
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*** 

Japan to revoke Russia’s most favored nation status over Ukraine [Японія позбавить 

росію статусу найбільшого сприяння через Україну] // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 

18.03. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/politics/update1-japan-to-revoke-

russia’s-most-favored-nation-status-over-ukraine. 

Прем’єр-міністр Ф. Кісіда заявив на пресконференції, що Японія позбавить 

росію статусу «найбільшого сприяння», щоб покарати москву за її агресію в Україні. 

Він пообіцяв направити в Україну додаткові поставки, а також розширити 

гуманітарну допомогу, приймаючи людей, що постраждали від конфлікту, і 

допомагаючи їм у повсякденному житті в Японії. 

*** 

Stroobants, Jean-Pierre. Guerre en Ukraine : l’OTAN veut renforcer son front 

oriental [Війна в Україні: НАТО хоче посилити свій східний фронт] / J.-P. Stroobants // 

Le Monde. – Paris, 2022. – 18.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/17/guerre-en-ukraine-l-otan-veut-

renforcer-son-front-oriental_6117912_3210.html. 

Як і Сполучені Штати, НАТО збільшить свою військову допомогу Україні, але 

військ Альянсу в країні не буде. Також не буде забороненої для польотів зони, щоб 

запобігти бомбардуванням російської армії, незважаючи на наполегливі вимоги 

Президента України В. Зеленського. 

*** 

Pascaline, David. Faire appel à l’OSCE et aux casques bleus en Ukraine : les 

propositions de Mélenchon sont-elles réalisables ? [Звернення до ОБСЄ та «блакитних 

шоломів» в Україні: чи здійснені пропозиції Меланшона?] / D. Pascaline // Le Monde. – 

Paris, 2022. – 18.03. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/les-

decodeurs/article/2022/03/18/faire-appel-a-l-osce-et-aux-casques-bleus-en-ukraine-les-

propositions-de-melenchon-sont-elles-realisables_6118167_4355770.html. 

Французький державний і політичний діяч лівого толку, кандидат від «La 

France insoumise» на президентських виборах 2022 р. Ж.-Л. Мелагшон під час 

програми «Обличчя Франції» докладно розповів про дві ініціативи, спрямовані на те, 

щоб «працювати на благо миру в Україні», зокрема використання Організації з 

безпеки та співробітництва в Європі та відправлення «блакитних шоломів» ООН. 

*** 

Ukrainos verslininkai Lietuvai siūlo metalų ir druskos tiekimų atstatymą [Українські 

бізнесмени пропонують Литві відновити постачання металу та солі] // Lietuvos rytas. – 

Vilniaus, 2022. – 18.03. – Режим доступу : https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-

pulsas/2022/03/18/news/ukrainos-verslininkai-lietuvai-siulo-metalu-ir-druskos-tiekimu-

atstatyma-22760218. 

Перший віцепрезидент Спілки промисловців та підприємців України С. 

Прохоров повідомив Вільнюську торгово-промислову та ремісничу палату, що 

українські бізнесмени готові відновити постачання солі та металів до Литви. 

Президент Вільнюської торгово-промислової та ремісничої палати С. Леонавічюс 

наголосив, що Україна просить не припиняти торговельні відносини, а «активізувати 

https://japantoday.com/category/politics/update1-japan-to-revoke-russia's-most-favored-nation-status-over-ukraine
https://japantoday.com/category/politics/update1-japan-to-revoke-russia's-most-favored-nation-status-over-ukraine
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/17/guerre-en-ukraine-l-otan-veut-renforcer-son-front-oriental_6117912_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/17/guerre-en-ukraine-l-otan-veut-renforcer-son-front-oriental_6117912_3210.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/03/18/faire-appel-a-l-osce-et-aux-casques-bleus-en-ukraine-les-propositions-de-melenchon-sont-elles-realisables_6118167_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/03/18/faire-appel-a-l-osce-et-aux-casques-bleus-en-ukraine-les-propositions-de-melenchon-sont-elles-realisables_6118167_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/03/18/faire-appel-a-l-osce-et-aux-casques-bleus-en-ukraine-les-propositions-de-melenchon-sont-elles-realisables_6118167_4355770.html
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/03/18/news/ukrainos-verslininkai-lietuvai-siulo-metalu-ir-druskos-tiekimu-atstatyma-22760218
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/03/18/news/ukrainos-verslininkai-lietuvai-siulo-metalu-ir-druskos-tiekimu-atstatyma-22760218
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/03/18/news/ukrainos-verslininkai-lietuvai-siulo-metalu-ir-druskos-tiekimu-atstatyma-22760218
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їх, диверсифікувати свої закупівлі, змінивши російський та білоруський ринок 

закупівель на український», що відновлення ділових відносин було б найбільшою 

підтримкою литовського бізнесу для України. 

*** 

Orbán Viktor: Magyarország újabb segélyszállítmányt küld Ukrajnába [В. Орбан: 

Угорщина надсилає Україні чергову партію допомоги] // Magyar Nemzet. – Budapest, 

2022. – 18.03. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/orban-viktor-

magyarorszag-ujabb-segelyszallitmanyt-kuld-ukrajnaba. 

У відеозверненні із Захоня, що на угорсько-українському кордоні, В. Орбан 

повідомив, що був відправлений черговий конвой угорської гуманітарної допомоги. 

Він додав, що відправляють п’ять вантажівок з продуктами, промтоварами – особливо 

для дітей – і бинтами та ліками. 

*** 

Whale, Sebastian. War in Ukraine puts UK-India trade deal under the microscope 

[Війна в Україні ставить під питання торговельну угоду Великобританії та Індії] / S. 

Whale // POLITICO. – Brussels, 2022. – 18.03. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/fallout-war-ukraine-uk-india-trade-deal-hold/. 

У Великобританії всього два місяці тривають переговори з Індією щодо угоди 

про вільну торгівлю, але вже є заклики перервати переговори. Угода з Індією, 

економічним центром і стратегічно важливим партнером для Великобританії, яка 

твердо дивиться на Індо-Тихоокеанський регіон, стала привабливою перспективою 

після Brexit. Хоча досягти такої домовленості з Індією важко. Тепер, коли другий 

раунд дискусій добігає кінця, світ виглядає зовсім інакше. Нью-Делі, який має тісні 

економічні та оборонні зв’язки з москвою, залишився нейтральним щодо війни в 

Україні, утримавшись під час голосувань в ООН із засудженням дій росії. Деякі 

аналітики стверджують, що Лондон повинен відкласти переговори, поки Нью-Делі не 

змінить свою позицію щодо вторгнення росії в Україну. 

*** 

Gehrke, Laurenz. Zelenskyy speech sparks soul-searching in Germany [Виступ 

В. Зеленського викликав у Німеччині переоцінку цінностей] / L. Gehrke // POLITICO. – 

Brussels, 2022. – 18.03. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/zelenskyy-speech-

sparks-soul-search-germany/. 

Президент України В. Зеленський звинуватив Берлін у тому, що він занадто 

довго потурав росії, зрадивши свої обов’язки щодо Голокосту. Президент України 

звернув увагу на те, що він назвав «нікчемним» висловлюванням Німеччини щодо 

Голокосту, що є гірким звинуваченням для його слухачів. У своїй промові в 

Бундестазі В. Зеленський, єврейський лідер нації, яка постраждала під час Другої 

світової війни та Голокосту, сказав, що Німеччина віддає перевагу власній економіці 

та закупівлі енергоносіїв у росії, а не моральним зобов’язанням спробувати 

припинити війну. Для політичних і медіа-класів Німеччини засудження 

В. Зеленським відповіді їхньої країни на війну в Україні викликало напад 

національного самодокору. Це було звернення, яке мало спричинити невідкладну та 

чесну дискусію серед парламентарів. На думку експертів, «ганебно», що такої 

дискусії в парламенті не було. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/orban-viktor-magyarorszag-ujabb-segelyszallitmanyt-kuld-ukrajnaba
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/orban-viktor-magyarorszag-ujabb-segelyszallitmanyt-kuld-ukrajnaba
https://www.politico.eu/article/fallout-war-ukraine-uk-india-trade-deal-hold/
https://www.politico.eu/article/zelenskyy-speech-sparks-soul-search-germany/
https://www.politico.eu/article/zelenskyy-speech-sparks-soul-search-germany/
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*** 

Tamma, Paola. EU to provide guarantees on Ukrainians’ savings [ЄС надасть 

гарантії заощадженням українців] / P. Tamma // POLITICO. – Brussels, 2022. – 18.03. – 

Режим доступу : https://www.politico.eu/article/eu-to-provide-guarantees-on-ukrainians-

savings/. 

Величезна невизначеність щодо економічних перспектив України означає, що 

біженці не можуть знайти тих, хто хоче купити їхню валюту. Щоб забезпечити 

українським біженцям можливість обміняти свої заощадження на євро, ймовірно, 

Європейський центральний банк гарантуватиме платежі. Сьогодні з біженців або 

стягують непомірні обмінні курси, що на 90 % вищі, ніж до війни, або однозначно 

відмовляють в обміні гривень на іншу валюту. Це стосується не тільки готівки, але й 

платіжних карток. Європейські банки стурбовані тим, що українські банки, які 

випустили картку, не заплатять їм відшкодування за платежі. Щоб європейські банки 

прийняли гривню, їм знадобляться гарантії для покриття потенційних збитків, 

оскільки вони сумніваються, що зможуть отримати виплати за офіційним курсом. 

Одним з варіантів, які зараз обговорюють Комісія, ЄЦБ та країни ЄС, буде так звана 

угода РЕПО між ЄЦБ та НБУ, за якою ЄЦБ надаватиме євро Національному банку 

України під заставу. Поки що технічні та юридичні проблеми завадили швидкому 

вирішенню цього питання. 

*** 

Ukrayna: İşgalciler Suriye’den yaklaşık bine yakın paralı asker topladı [Україна: 

Окупанти збирають майже тисячу найманців із Сирії] // Star. – Istanbul, 2022. – 18.03. – 

Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-isgalciler-suriyeden-yaklasik-bine-

yakin-parali-asker-topladi-haber-1698616/. 

В Генштабі ЗСУ повідомили, що російська армія, яка розпочала війну проти 

країни, зібрала в Сирії близько тисячі осіб із військ під командуванням режиму Б. 

Асада. При цьому, за наявною інформацією, ці бойовики не мають наміру брати 

участь у конфліктах на території України, а використовувати відрядження як 

можливість дістатися до європейських країн. 

*** 

Türkiye’nin hakkını teslim etti: Önemli bir anda önemli bir rol oynadınız [Він віддав 

Туреччині належне: ви відіграли важливу роль у важливий момент] // Star. – Istanbul, 

2022. – 18.03. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/politika/finlandiya-disisleri-bakani-

haavisto-turkiyenin-abye-uyeligini-destekliyoruz-haber-1698678/. 

Віцепрем’єр-міністр Чорногорії Д. Абазович оцінив українсько-російську 

війну. Говорячи про історичний тристоронній саміт Туреччина-Україна-росія в 

Анталії, він звернув увагу на важливість зближення двох ворогуючих сторін за одним 

столом. Він наголосив, що Туреччина відіграла важливу роль у такий важливий 

момент, приймаючи обидві сторони і намагаючись зберегти канал діалогу відкритим. 

*** 

China-style diplomacy «better than» West’s, says Ugandan president [Президент 

Уганди заявив, що дипломатія в китайському стилі «краща», ніж на Заході] // 

Жэньминь жибао. – Пекин, 2022. – 18.03. – Режим доступу : 

http://en.people.cn/n3/2022/0318/c90000-9973126.html. 

https://www.politico.eu/article/eu-to-provide-guarantees-on-ukrainians-savings/
https://www.politico.eu/article/eu-to-provide-guarantees-on-ukrainians-savings/
https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-isgalciler-suriyeden-yaklasik-bine-yakin-parali-asker-topladi-haber-1698616/
https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-isgalciler-suriyeden-yaklasik-bine-yakin-parali-asker-topladi-haber-1698616/
https://www.star.com.tr/politika/finlandiya-disisleri-bakani-haavisto-turkiyenin-abye-uyeligini-destekliyoruz-haber-1698678/
https://www.star.com.tr/politika/finlandiya-disisleri-bakani-haavisto-turkiyenin-abye-uyeligini-destekliyoruz-haber-1698678/
http://en.people.cn/n3/2022/0318/c90000-9973126.html
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Президент Уганди Й. Мусевені високо оцінив стиль китайської дипломатії, 

заявивши, що він набагато кращий, ніж «подвійні стандарти, яких дотримується 

Захід». Й. Мусевені сказав, що він бачить «подвійні стандарти» у відповіді Заходу на 

військову операцію росії в Україні, а підхід Китаю до невтручання у внутрішні справи 

інших «набагато кращий». 

*** 

Словачка би испоручила Украјини ракетне системе С-300 ако би добила 

одговарајућу замену [Словаччина поставила б Україні ракетні комплекси С-300, якщо 

вона отримає відповідну заміну] // Политика. – Belgrad, 2022. – 18.03. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/502323/Slovacka-bi-isporucila-Ukrajini-raketne-sisteme-S-

300-ako-bi-dobila-odgovarajucu-zamenu. 

Міністр оборони Словаччини Я. Надь заявив, що його країна готова надати 

Україні системи протиповітряної оборони великої дальності С-300 за певних умов. 

Міністр оборони Словаччини, яка є членом НАТО, на спільній пресконференції в 

Братиславі з міністром оборони США Л. Остіном заявив, що це питання ще 

обговорюється. Я. Надь сказав, що така передача буде можлива, якщо його країна 

отримає «відповідну заміну» для своїх С-300. 

*** 

Михайлов, Венцислав. Елена Йончева: Украйна иска от България включително 

и танкове [Олена Йончева: Україна хоче від Болгарії включно танки] / В. Михайлов // 

Факти. – Sofia, 2022. – 18.03. – Режим доступу : https://fakti.bg/bulgaria/662557-elena-

ioncheva-ukraina-iska-ot-balgaria-vkluchitelno-i-tankove. 

Міністр оборони України О. Резніков повідомив, що давно і не раз просив 

озброєння у Болгарії, Польщі та Словаччини, зокрема танки та бойові броньовані 

машини. Прем’єр-міністр Болгарії К. Петков неодноразово заявляв, що Болгарія 

надсилає Україні виключно гуманітарну допомогу. Міністр економіки також 

стверджує, що жодної ліцензії на експорт в Україну зброї чи товарів подвійного 

призначення не видано. У Європі є серйозні побоювання, що надання таких літаків і 

озброєнь безпосередньо втягне ЄС у війну. 

*** 

Джамбазов, Денис. Руската армия никога няма да превземе Киев [Сили, що 

атакують місто, занадто слабкі, щоб взяти його] / Д. Джамбазов // Факти. – Sofia, 2022. – 

18.03. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/662559-ruskata-armia-nikoga-nama-da-

prevzeme-kiev. 

Прем’єр-міністр Словенії Я. Янша заявив, що російська армія ніколи не візьме 

Київ, поділившись враженнями від перебування в Києві, який він відвідав з прем’єр-

міністрами Польщі та Чехії. Він додав, що це був візит з метою підбадьорити 

українських лідерів. Я. Янша підтвердив свою ідею заборонити польоти над 

Україною, щоб полегшити захист від російської агресії, хоча НАТО відкинуло цю 

ідею, заявивши, що це призведе до відкритого конфлікту з росією. Але цю ідею вже 

підтримали три члени НАТО і підтримка цієї пропозиції буде зростати. 

*** 

https://www.politika.rs/scc/clanak/502323/Slovacka-bi-isporucila-Ukrajini-raketne-sisteme-S-300-ako-bi-dobila-odgovarajucu-zamenu
https://www.politika.rs/scc/clanak/502323/Slovacka-bi-isporucila-Ukrajini-raketne-sisteme-S-300-ako-bi-dobila-odgovarajucu-zamenu
https://fakti.bg/bulgaria/662557-elena-ioncheva-ukraina-iska-ot-balgaria-vkluchitelno-i-tankove
https://fakti.bg/bulgaria/662557-elena-ioncheva-ukraina-iska-ot-balgaria-vkluchitelno-i-tankove
https://fakti.bg/world/662559-ruskata-armia-nikoga-nama-da-prevzeme-kiev
https://fakti.bg/world/662559-ruskata-armia-nikoga-nama-da-prevzeme-kiev
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Sanmartín, Olga R.. Así prepara Educación la escolarización de 100.000 menores 

ucranianos: aulas prefabricadas, homologación de títulos y psicólogos para superar el trauma 

[Міністерство освіти Іспанії готується до забезпечення шкільного навчання 100 

тисячам неповнолітніх українців: збірні класи, гомологація звань та психологи для 

подолання травм] / O. R. Sanmartín // El Mundo. – Madrid, 2022. – 18.03. – Режим доступу 

: https://www.elmundo.es/espana/2022/03/18/62336a80fdddffaa578b456f.html. 

Уряд очікує, що до Іспанії прибуде понад 200 тис. українців. З них приблизно 

100 тис. неповнолітні, для яких потрібно створити нові шкільні місця, розробити 

спеціальні програми навчання та допомоги. Серед першочергових кроків в уряді 

схвалили створення збірних класів, гомологацію знань та збільшення кількості 

дитячих психологів у навчальних закладах для подолання психологічних травм. 

*** 

Carvajal, Álvaro. Encuesta europea para Sigma Dos: Los españoles, los más 

movilizados de Europa contra la invasión de Ucrania [Європейське опитування для Sigma 

Two: іспанці найбільш мобілізовані в Європі проти вторгнення в Україну] / Á. Carvajal 

// El Mundo. – Madrid, 2022. – 18.03. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/encuestas/2022/03/17/6233830efdddffb3418b45d7.html. 

Іспанія висловлює своє величезне «Ні» вторгненню росії. Іспанці – громадяни 

Європи, які найбільш мобілізовані проти російського нападу на Україну, згідно з 

опитуванням для компанії Sigma Two. І проявляють вони не лише в майже повній 

неприйнятті агресії путіна, а й у цілому. Вони найбільше підтримують прибуття 

біженців і надання їм допомоги та впровадження найжорстокіших санкцій проти 

росії. 

*** 

Sima, Jonna. Klitschko och Zelenskyj slår knockout på Putin [Кличко та Зеленський 

нокаутують путіна] / J. Sima // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 19.03. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/V9M041/klitschko-och-zelenskyj-slar-putin-pa-knockout. 

З 24 лютого В. Зеленський – лідер, яким захоплюється весь світ. Своїми 

виступами перед українським народом та міжнародним співтовариством, а також 

своїми відеороликами та постами у Твіттері він залучив до справи України більшу 

частину світу. Йому навіть вдалося об’єднати країни НАТО та ЄС так, як цього не 

бачили десятиліттями. 

*** 

Pražské galerie vydražily umění na pomoc Ukrajině, částka se rovná téměř deseti 

kamionům humanitární pomoci [Празькі галереї виставили на аукціон картини на 

допомогу Україні, сума дорівнює майже десяти вантажівкам із гуманітарною 

допомогою] // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 19.03. – Режим доступу : 

https://www.aktualne.cz/autori/ctk/l~i:author:155/. 

Аукціон сучасного мистецтва на допомогу Україні, організований празькими 

галереями Bold, Trafo Gallery, Chemistry Gallery та Центром сучасного мистецтва Dox, 

зібрав близько 7,5 млн крон. Усі кошти, отримані від аукціону робіт 134 художників, 

підуть некомерційній організації SOS Україна «Люди у біді». 

*** 

https://www.elmundo.es/espana/2022/03/18/62336a80fdddffaa578b456f.html
https://www.elmundo.es/espana/encuestas/2022/03/17/6233830efdddffb3418b45d7.html
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/V9M041/klitschko-och-zelenskyj-slar-putin-pa-knockout
https://www.aktualne.cz/autori/ctk/l~i:author:155/
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Curado, Miguel. Cabecilha ‘skin’ com ordem para combater na Ucrânia [Лідер 

«скінхедів» воюватиме в Україні] / M. Curado // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 

19.03. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-

ucrania/detalhe/cabecilha-skin-com-ordem-para-combater-na-ucrania. 

Португальський суддя звільнив бойовика-націоналіста Маріо Мачадо від 

виконання призначених йому судових процедур, які суд вимагав від нього як від 

обвинуваченого у справі про зберігання зброї, що дозволило йому поїхати в Україну 

для боротьби з росіянами. Посилаючись на «гуманітарні цілі», суддя, який скасував 

примусовий захід, однак, зберіг зобов’язання М. Мачадо з’явитися перед судом, коли 

він повернеться в Португалію. 

*** 

Mulheres, crianças e até um cão chegam a Lisboa como refugiados vindos da Ucrânia 

[Жінки, діти і навіть собаки прибувають до Лісабона як біженці з України] // Correio da 

Manhã. – Lisboa, 2022. – 19.03. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-

cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/mulheres-criancas-e-ate-um-cao-chegam-a-lisboa-

como-refugiados-vindos-da-ucrania. 

150 біженців з України за підтримки гуманітарної організації «Місія України-

22» прибули до Лісабона після довгої подорожі з Кракова. Це в основному жінки, діти 

та навіть собаки, які тікають від війни. Загалом ця місія перевезла до Португалії 

близько 400 осіб. Усі вони, за словами волонтерів, хотіли приїхати до Португалії. 

*** 

SNS cria consulta para assistir crianças ucranianas no Hospital Dona Estefânia em 

Lisboa [SNS створює консультацію для допомоги українським дітям у лікарні Dona 

Estefânia в Лісабоні] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 19.03. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/sns-cria-consulta-para-assistir-criancas-

ucranianas-no-hospital-dona-estefania-em-lisboa. 

МОЗ Португалії повідомило, що Національна служба здоров’я (SNS) відкриває 

консультацію для молоді та дітей, які прибувають з України, у лікарні Dona Estefânia. 

Консультація працюватиме щодня в окремому кабінеті, гарантовано з перекладачами. 

*** 

Porto, Gaia e Matosinhos enviaram 90 toneladas de donativos em duas semanas 

[Муніципалітети Порту, Віла-Нова-ді-Гайя та Матозінюш надіслали 90 тонн 

гуманітарної допомоги за два тижні] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 19.03. – Режим 

доступу : https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/porto-gaia-e-matosinhos-enviaram-90-

toneladas-de-donativos-em-duas-semanas. 

Організована в муніципалітетах Порту, Віла-Нова-ді-Гайя та Матозінюші 

кампанія «Ми всі – Україна» отримала за два тижні 1104 пропозиції щодо розміщення 

біженців, 370 пропозицій щодо обміну послугами та відправила 90 тонн гуманітарної 

допомоги у прикордонні з Україною райони Польщі. 

*** 

Leheste, Gunnar. Jalgpalliklubid üle Eesti kutsuvad Ukraina põgenikke tasuta trenni. 

Tublimad mängivad juba kevadel noorte meistrivõistlusi [Футбольні клуби по всій Естонії 

запрошують українських біженців на безкоштовні тренування. Найкращі вже грають у 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/cabecilha-skin-com-ordem-para-combater-na-ucrania
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/cabecilha-skin-com-ordem-para-combater-na-ucrania
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/mulheres-criancas-e-ate-um-cao-chegam-a-lisboa-como-refugiados-vindos-da-ucrania
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/mulheres-criancas-e-ate-um-cao-chegam-a-lisboa-como-refugiados-vindos-da-ucrania
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/mulheres-criancas-e-ate-um-cao-chegam-a-lisboa-como-refugiados-vindos-da-ucrania
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/sns-cria-consulta-para-assistir-criancas-ucranianas-no-hospital-dona-estefania-em-lisboa
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/sns-cria-consulta-para-assistir-criancas-ucranianas-no-hospital-dona-estefania-em-lisboa
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/porto-gaia-e-matosinhos-enviaram-90-toneladas-de-donativos-em-duas-semanas
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/porto-gaia-e-matosinhos-enviaram-90-toneladas-de-donativos-em-duas-semanas
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весняній юнацькій першості] / G. Leheste // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 19.03. – 

Режим доступу : https://sport.delfi.ee/artikkel/96196101/jalgpalliklubid-ule-eesti-kutsuvad-

ukraina-pogenikke-tasuta-trenni-tublimad-mangivad-juba-kevadel-noorte-meistrivoistlusi. 

Багато естонських спортивних клубів із розпростертими обіймами прийняли 

українських біженців, не вимагаючи від них плати за тренування. Естонський 

футбольний союз поки що не має докладної інформації про те, скільки клубів в 

Україні прийняли біженців. Як повідомили у федерації, біженці вже грають у таких 

клубах як Volta, Tallinna Kalev, Saku Sporting, FC Flora, Nõmme Kalju, Tallinn Legion, 

Viljandi Tulevik, Paide Linnameeskond та Tartu Tammeka та інших клубах. 

*** 

Japan to slap new sanctions on Russia defense officials [Японія введе нові санкції 

щодо представників міноборони росії] // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 19.03. – Режим 

доступу : https://japantoday.com/category/politics/update1-japan-to-slap-new-sanctions-on-

russia-defense-officials-over-ukraine. 

18 березня Японія заявила, що заморозить активи 15 російських громадян і 

дев’яти організацій, включаючи главу служби військової розвідки ГРУ і заступників 

міністра оборони. Новий захід доводить загальну кількість російських осіб та груп, 

які підпадають під санкції Японії, до 95 осіб. Щоб підтримати Україну, Японія 

відправила бронежилети, шоломи та зимове бойове обмундирування, а також 

пообіцяла надати екстрену гуманітарну допомогу на суму 100 млн дол., включаючи 

предмети медичного призначення та продукти харчування. 

*** 

Japan, Turkey condemn Russia invasion of Ukraine [Японія та Туреччина засудили 

вторгнення росії в Україну] // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 19.03. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/update1-japan-turkey-condemn-russia-invasion-of-

ukraine-as-int’l-law-breach. 

Міністр закордонних справ Японії Х. Йосімаса та його турецький колега М. 

Чавушоглу засудили вторгнення росії в Україну як порушення міжнародного права, 

яке забороняє застосування сили та підриває суверенітет та територіальну цілісність 

східноєвропейської країни. Міністри домовилися тісно співпрацювати у підтримці 

міжнародного порядку, зажадавши від президента росії путіна припинити незаконні 

дії в Україні. Зустріч відбулася в той момент, коли Токіо через економічні санкції 

посилив тиск на москву у зв’язку з вторгненням в Україну. 

*** 

Pisani-Ferry, Jean. Il faut resserrer le nœud coulant des sanctions sur la Russie [Ми 

маємо затягнути петлю санкцій проти росії] / J. Pisani-Ferry // Le Monde. – Paris, 2022. – 

19.03. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/19/jean-pisani-ferry-

il-faut-resserrer-le-n-ud-coulant-des-sanctions-sur-la-russie_6118201_3232.html. 

На думку французького економіста та експерта з державної політики Ж. Пізані-

Феррі, Європа має довести, що економічні репресії можуть дати відсіч російському 

агресору. Він аналізує, що проти росії справді ведеться «тотальна економічна та 

фінансова війна», ставки якої виходять за межі України: йдеться про те, чи економічні 

https://sport.delfi.ee/artikkel/96196101/jalgpalliklubid-ule-eesti-kutsuvad-ukraina-pogenikke-tasuta-trenni-tublimad-mangivad-juba-kevadel-noorte-meistrivoistlusi
https://sport.delfi.ee/artikkel/96196101/jalgpalliklubid-ule-eesti-kutsuvad-ukraina-pogenikke-tasuta-trenni-tublimad-mangivad-juba-kevadel-noorte-meistrivoistlusi
https://japantoday.com/category/politics/update1-japan-to-slap-new-sanctions-on-russia-defense-officials-over-ukraine
https://japantoday.com/category/politics/update1-japan-to-slap-new-sanctions-on-russia-defense-officials-over-ukraine
https://japantoday.com/category/politics/update1-japan-turkey-condemn-russia-invasion-of-ukraine-as-int'l-law-breach
https://japantoday.com/category/politics/update1-japan-turkey-condemn-russia-invasion-of-ukraine-as-int'l-law-breach
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/19/jean-pisani-ferry-il-faut-resserrer-le-n-ud-coulant-des-sanctions-sur-la-russie_6118201_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/19/jean-pisani-ferry-il-faut-resserrer-le-n-ud-coulant-des-sanctions-sur-la-russie_6118201_3232.html
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репресії можуть змусити агресора відступити, чи тільки збройна сила може зупинити 

збройну силу.  

*** 

Teju puse Latvijas iedzīvotāju ir snieguši palīdzību Ukrainai [Майже половина 

населення Латвії надала допомогу Україні] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 19.03. 

– Режим доступу : https://nra.lv/latvija/375227-teju-puse-latvijas-iedzivotaju-ir-sniegusi-

palidzibu-ukrainai.htm. 

Згідно з дослідженням Kantar, 48 % населення Латвії вказали, що надавали 

допомогу Україні, 44 % населення визнали, що нині не надають допомогу Україні, 

8 % населення не змогли дати конкретної відповіді на це питання. 5 % респондентів 

згадали, що вони зареєструвалися на порталі Manabalss.lv для надання Україні 

статусу офіційної або потенційної країни-кандидата в ЄС. 53 % латишів вказали, що 

вони, як і раніше, планують надавати допомогу чи підтримку Україні, але 29 % 

респондентів вказали, що не планують її надавати, 18 % населення не вказали, чи 

планують вони надавати допомогу чи підтримку Україні. 

*** 

Германские компании страдают от украинского кризиса – опрос [Німецькі 

компанії страждають від української кризи – опитування] // Жэньминь жибао. – Пекін, 

2022. – 19.03. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0319/c31520-

9973508.html. 

Згідно з опитуванням, опублікованим Асоціацією торгово-промислових палат 

Німеччини (DIHK), 78 % німецьких компанії відчувають вплив війни в Україні. 

Виконавчий директор DIHK М. Ванслебен заявив, що цей ефект повною мірою 

поширюється на всю економіку. Дві третини опитаних компаній заявили, що 

відреагували на тиск, підвищивши ціни для клієнтів. 

*** 

Европски политичари за номинацију Зеленског за Нобела [Європейські політики 

висувають В. Зеленського на Нобелівську премію] // Политика. – Belgrad, 2022. – 19.03. 

– Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/502382/Evropski-politicari-za-

nominaciju-Zelenskog-za-Nobela. 

Група європейських політиків вважає, що Нобелівський комітет має 

продовжити процедуру висунення кандидатур на Нобелівську премію миру до 31 

березня, щоб уможливити висунення Президента України В. Зеленського та народу 

України. Процедура висунення на Нобелівську премію закінчилася в січні. 

Нобелівський комітет поки не оприлюднив відповіді на цю ініціативу. 

*** 

Rosén, Eric. Jag hittar faktiskt inget bättre ord än rasism [Я насправді не знаходжу 

кращого слова, ніж расизм] / E. Rosén // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 20.03. – Режим 

доступу : https://www.aftonbladet.se/kultur/a/Kz7QjX/eric-rosen-om-flyktingmottagande-

och-rasism. 

Швеція запропонувала безкоштовні поїзди, безкоштовні автобуси та 

безкоштовне метро всім, хто має українські документи. Приватні клініки обіцяють 

https://nra.lv/latvija/375227-teju-puse-latvijas-iedzivotaju-ir-sniegusi-palidzibu-ukrainai.htm
https://nra.lv/latvija/375227-teju-puse-latvijas-iedzivotaju-ir-sniegusi-palidzibu-ukrainai.htm
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0319/c31520-9973508.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0319/c31520-9973508.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/502382/Evropski-politicari-za-nominaciju-Zelenskog-za-Nobela
https://www.politika.rs/scc/clanak/502382/Evropski-politicari-za-nominaciju-Zelenskog-za-Nobela
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/Kz7QjX/eric-rosen-om-flyktingmottagande-och-rasism
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/Kz7QjX/eric-rosen-om-flyktingmottagande-och-rasism
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власникам українського паспорта безкоштовну медичну допомогу та безкоштовну 

стоматологічну допомогу. 

*** 

Ministra da Saúde quer estado vacinal dos refugiados recebidos em Portugal avaliado 

[Міністерка охорони здоров’я хоче оцінити статус вакцинації біженців, які прибули до 

Португалії] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 20.03. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/ministra-da-saude-quer-estado-vacinal-dos-

refugiados-avaliado. 

Міністерка охорони здоров’я Португалії Марта Темідо заявила, що 

португальські служби охорони здоров’я приділятимуть увагу вакцинаційному статусу 

всіх людей, які прибувають до Португалії з України. За її словами, Португалія вже 

прийняла 13 200 осіб, які звернулися з проханням про тимчасовий прихисток. 

*** 

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce. Nowe dane Straży Granicznej [Біженці з України до 

Польщі. Нові дані прикордонної служби] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 20.03. – Режим 

доступу : https://dorzeczy.pl/kraj/278167/straz-graniczna-nowe-dane-dot-uchodzcow-z-

ukrainy-w-polsce.html. 

Все більше українських біженців перетинають польський кордон. Персональні 

дані новоприбулих перевіряються службами на спеціальних пунктах прийому на 

прикордонних переходах у Підляському та Люблінському воєводствах. Наплив 

біженців викликаний війною, розпочатою росією. З початку війни до Польщі прибуло 

2 080 978 осіб з України. З Польщі в Україну за цей час виїхало 253 тис. осіб. 

*** 

Skurkiewicz: Polska na szczycie NATO złoży propozycję powołania misji na Ukrainie 

[В. Скуркевич: На саміті НАТО Польща внесе пропозицію щодо створення місії в 

Україні] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 20.03. – Режим доступу : 

https://dorzeczy.pl/opinie/278299/misja-nato-na-ukrainie-skurkiewicz-polska-zlozy-formalna-

propozycje.html. 

Заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич повідомив, що на саміті 

НАТО Польща офіційно внесе пропозицію про створення спеціальної миротворчої 

місії в Україні. Коментуючи пропозицію Ярослава Качинського про створення 

миротворчої місії в Україні, він заявив, що «це стане можливим за тиждень, а 

можливо, за місяць». У свою чергу голова кабінету президента Польщі Павло Шрот 

повідомив, що Анджей Дуда регулярно узгоджує з урядом деталі польської 

пропозиції, яку вони спільно представлять 24 березня в Брюсселі на позачерговому 

саміті Північноатлантичного альянсу, присвяченому вторгненню росії в Україну. 

*** 

Boosting Ukraine’s anti-air batteries proves easier said than done [Зміцнення ППО 

України: легше сказати, ніж зробити] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 20.03. – Режим 

доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/boosting-ukraines-antiair-

batteries-proves-easier-said-than-done/news-story/0ce0b85f63392893653f0e25f9258670. 

Президент США Д. Байден пообіцяв допомогти Україні отримати системи 

протиповітряної оборони з більшою дальністю дії, ніж ракети Stinger, які вже 

https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/ministra-da-saude-quer-estado-vacinal-dos-refugiados-avaliado
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/ministra-da-saude-quer-estado-vacinal-dos-refugiados-avaliado
https://dorzeczy.pl/kraj/278167/straz-graniczna-nowe-dane-dot-uchodzcow-z-ukrainy-w-polsce.html
https://dorzeczy.pl/kraj/278167/straz-graniczna-nowe-dane-dot-uchodzcow-z-ukrainy-w-polsce.html
https://dorzeczy.pl/opinie/278299/misja-nato-na-ukrainie-skurkiewicz-polska-zlozy-formalna-propozycje.html
https://dorzeczy.pl/opinie/278299/misja-nato-na-ukrainie-skurkiewicz-polska-zlozy-formalna-propozycje.html
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/boosting-ukraines-antiair-batteries-proves-easier-said-than-done/news-story/0ce0b85f63392893653f0e25f9258670
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/boosting-ukraines-antiair-batteries-proves-easier-said-than-done/news-story/0ce0b85f63392893653f0e25f9258670
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знаходяться на озброєнні України, але знайти потужні протиракетні батареї, яких 

українська армія так потребує, виявилося не так легко. Країни Перської затоки мають 

численні зенітні батареї для захисту від іранських ракет, але, схоже, не поспішають 

прийти на допомогу Україні. 

*** 

Lawless, Jill. Boris Johnson: Russian victory in Ukraine would bring ‘age of 

intimidation’ [Борис Джонсон: Перемога росії в Україні призведе до «епохи 

залякування»] / J. Lawless // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 20.03. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/boris-johnson-russian-win-would-bring-’age-of-

intimidation. 

Прем’єр-міністр Великобританії Б. Джонсон заявив, що вторгнення росії в 

Україну стало «поворотним моментом для всього світу», стверджуючи, що перемога 

сил президента росії путіна ознаменує «нову еру залякування». Виступаючи на 

конференції Консервативної партії, Б. Джонсон зазначив, що путін «наляканий» тим, 

що приклад вільної України викличе продемократичну революцію в росії. 

*** 

Kultūros ministras S. Kairys atviras – Lietuva nepadarys klaidos ir neįsileis V. Putino 

režimo apnuodytų menininkų [Міністр культури С. Кайріс заявив відкрито – Литва не 

помилиться і не допустить артистів, отруєних путінським режимом] // Lietuvos rytas. – 

Vilniaus, 2022. – 20.03. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/20/news/kulturos-ministras-s-kairys-

atviras-lietuva-nepadarys-klaidos-ir-neisileis-v-putino-rezimo-apnuodytu-menininku-

22781890. 

Міністр культури Литви С. Кайріс стверджує, що режим путіна успішно 

використав культуру, щоб підготувати «ґрунт» для вторгнення, отруюючи розум 

своїх громадян. Міністр також розкритикував побоювання у громадській сфері з 

приводу необхідності відокремлення культури від політики. 

*** 

Knaus, Christopher. Australia bans exports of aluminium ores to Russia over ‘illegal’ 

aggression towards Ukraine [Австралія заборонила експорт алюмінієвих руд до росії 

через «незаконну» агресію проти України] / C. Knaus // The Guardian. – London, 2022. – 

20.03. – Режим доступу : https://www.theguardian.com/australia-

news/2022/mar/20/australia-bans-exports-of-aluminium-ores-to-russia-over-aggression-

towards-

ukraine?utm_term%20Autofeed&CMP%20twt_gu&utm_medium&utm_source%20Twitter. 

Австралія заборонила продаж глинозему та алюмінієвих руд росії у відповідь 

на, як вона описала, «невпинну і незаконну агресію» щодо України. Прем’єр-міністр 

Австралії С. Моррісон оголосив, що Австралія передасть Україні вугілля та військове 

обладнання для «підтримки хороброго й відважного опору» в рамках нового пакету 

допомоги, який також включає 30 млн дол. на гуманітарну допомогу. Пакет 

передбачає пожертвування 70 тис. тон енергетичного вугілля для підтримки 

енергетичної безпеки України. Вугілля буде надходити з компанії Whitehaven Coal, 

яка організує доставку. Уряд Австралії також оголосив про новий великий пакет 

допомоги Україні. 

https://japantoday.com/category/world/boris-johnson-russian-win-would-bring-'age-of-intimidation
https://japantoday.com/category/world/boris-johnson-russian-win-would-bring-'age-of-intimidation
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/20/news/kulturos-ministras-s-kairys-atviras-lietuva-nepadarys-klaidos-ir-neisileis-v-putino-rezimo-apnuodytu-menininku-22781890
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/20/news/kulturos-ministras-s-kairys-atviras-lietuva-nepadarys-klaidos-ir-neisileis-v-putino-rezimo-apnuodytu-menininku-22781890
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/20/news/kulturos-ministras-s-kairys-atviras-lietuva-nepadarys-klaidos-ir-neisileis-v-putino-rezimo-apnuodytu-menininku-22781890
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/mar/20/australia-bans-exports-of-aluminium-ores-to-russia-over-aggression-towards-ukraine?utm_term%20Autofeed&CMP%20twt_gu&utm_medium&utm_source%20Twitter
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/mar/20/australia-bans-exports-of-aluminium-ores-to-russia-over-aggression-towards-ukraine?utm_term%20Autofeed&CMP%20twt_gu&utm_medium&utm_source%20Twitter
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/mar/20/australia-bans-exports-of-aluminium-ores-to-russia-over-aggression-towards-ukraine?utm_term%20Autofeed&CMP%20twt_gu&utm_medium&utm_source%20Twitter
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/mar/20/australia-bans-exports-of-aluminium-ores-to-russia-over-aggression-towards-ukraine?utm_term%20Autofeed&CMP%20twt_gu&utm_medium&utm_source%20Twitter
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*** 

Sodha, Sonia. The public’s urge to help Ukrainians pitched them against the 

government’s miserly response [Прагнення громадськості допомогти українцям 

протиставило їх скупій відповіді влади] / S. Sodha // The Guardian. – London, 2022. – 

20.03. – Режим доступу : https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/20/ukraine-

refugees-uk-homes-politicians-. 

Понад три мільйони людей втекли з України від початку війни. ЄС швидко 

відреагував, скасувавши всі візові вимоги для українців. Польща прийняла майже 2 

мільйони українських біженців; Румунія півмільйона. Ірландія, країна з менш ніж 

10 % населення Великобританії, запропонувала притулок 6500 особам. 

*** 

LeBlanc, Erin. Toronto unveils ‘Free Ukraine Square’ in front of Russian Consulate 

[В Торонто відкрили «Площу Вільної України» перед консульством росії] / E. LeBlanc // 

Toronto Star. – Toronto, 2022. – 20.03. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/gta/2022/03/20/toronto-unveils-free-ukraine-square-in-front-of-

russian-consulate.html. 

Площа перед консульством росії в Торонто тепер називається «Площа Вільної 

України». Почесне перейменування відбулося після вторгнення росії в Україну. 

*** 

Богданова, Милена. Единственият начин за възстановяването на Украйна 

[Єдиний шлях відновлення України] / М. Богданова // Факти. – Sofia, 2022. – 20.03. – 

Режим доступу : https://fakti.bg/biznes/663092-edinstveniat-nachin-za-vazstanovavaneto-na-

ukraina. 

Прем’єр-міністр Польщі М. Моравецький вважає, що Україні потрібен великий 

загальноєвропейський план реконструкції. Прем’єр-міністр Польщі зазначив, що 

надія українського народу на відновлення після війни має бути підкріплена 

«реальною основою». Перш за все, мають фінансувати найбагатші країни, бо вони 

упустили момент, коли можна було підняти бар’єр проти осійської агресії. М. 

Моравецький наголосив, щоусьогодні вони відповідають за створення цього плану 

оновлення України і пропонує виділити 100 млрд євро на відновлення 

інфраструктури України. 

*** 

Guerreiro, Manuela. Marcelo recusa “imiscuir estado” sobre participação de cidadãos 

portugueses na guerra da Ucrânia [Марселу Ребелу де Соза відмовляється від «підримки 

державою» участі португальських громадян у війні в Україні] / M. Guerreiro // Correio 

da Manhã. – Lisboa, 2022. – 21.03. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/marcelo-recusa-imiscuir-estado-sobre-participacao-

de-cidadaos-portugueses-na-guerra-da-ucrania?ref%20Pesquisa_Destaques. 

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соза відмовився коментувати участь 

португальських громадян у війні в Україні, заявивши, що це «реальність, в яку 

держава не втручається». Він наголосив, що, у той момент, коли держава втрутиться, 

одразу з’являться спекуляції щодо того, чи втручалася держава-член НАТО в 

конфлікт. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/20/ukraine-refugees-uk-homes-politicians-
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/20/ukraine-refugees-uk-homes-politicians-
https://www.thestar.com/news/gta/2022/03/20/toronto-unveils-free-ukraine-square-in-front-of-russian-consulate.html
https://www.thestar.com/news/gta/2022/03/20/toronto-unveils-free-ukraine-square-in-front-of-russian-consulate.html
https://fakti.bg/biznes/663092-edinstveniat-nachin-za-vazstanovavaneto-na-ukraina
https://fakti.bg/biznes/663092-edinstveniat-nachin-za-vazstanovavaneto-na-ukraina
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/marcelo-recusa-imiscuir-estado-sobre-participacao-de-cidadaos-portugueses-na-guerra-da-ucrania?ref%20Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/marcelo-recusa-imiscuir-estado-sobre-participacao-de-cidadaos-portugueses-na-guerra-da-ucrania?ref%20Pesquisa_Destaques
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*** 

Cerca de 500 alunos ucranianos inscritos nas escolas portuguesas [До португальських 

шкіл зараховано близько 500 українських учнів] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 

21.03. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-

ucrania/detalhe/cerca-de-500-alunos-ucranianos-inscritos-nas-escolas-portuguesas. 

За словами міністр освіти, культури, національної оборони та закордонних 

справ Португалії Аугусто Ернесто Сантуш Сілви, у португальських школах вже 

зареєстровано 500 українських учнів, які втікли від війни. Міністр вважає, що 

найближчими днями їх кількість може збільшитися. 

*** 

Ukraine-Hilfe: weitere 135.000 Schutzmasken aus heimischer Produktion 

angekommen [Допомога Україні: надійшло ще 135 тисяч захисних масок вітчизняного 

виробництва] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 21.03. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6114754/ukraine-hilfe-weitere-135000-schutzmasken-aus-

heimischer-produktion-angekommen?from%20rss. 

За австрійської ініціативою текстильної компанії Grabher Group GmbH 

(виробник вірусних фільтрів) та стартапу Vprotect GmbH (виробник захисних масок) 

до Міністерства внутрішніх справ України можуть бути доставлені ще 135 тис. 

необхідних захисних масок. У рамках спеціальної кампанії двох структур кожне 

замовлення захисних масок буде подвоєно, і ця додаткова сума буде доступна в якості 

пожертви. 

*** 

Van der Bellen appelliert an Geschlossenheit der EU [А. ван дер Беллен закликає до 

єдності в ЄС] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 21.03. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6114826/van-der-bellen-appelliert-an-geschlossenheit-der-

eu?from%20rss. 

Президент Австрії А. ван дер Беллен прибув до Бельгії з триденним державним 

візитом для проведення переговорів щодо війни в Україні та її наслідків. 

Федеральний президент закликав до єдності ЄС. Після державного візиту запланована 

дискусія з головою Єврокомісії У. фон дер Ляєн і Верховним представником 

Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Ж. Боррелем. А. 

ван дер Беллен і У. фон дер Ляєн хочуть поговорити також про вплив на економіку та 

енергетику війни в Україні. 

*** 

Österreich-Diaspora fordert Russland-Ausstieg der RBI [Українська діаспора в 

Австрії вимагає виходу RBI з росії] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 21.03. – Режим доступу 

: https://www.diepresse.com/6114753/oesterreich-diaspora-fordert-russland-ausstieg-der-

rbi?from%20rss. 

Близько 70 українців вийшли на демонстрацію на Відень-Ландштрассе перед 

штаб-квартирою Raiffeisen Bank International (RBI) і попросили їх покинути 

російський ринок. У промовах і на плакатах йшлося про те, що до фінансування війни 

росії проти України має відношення російський дочірній банк RBI. Ця 

безпрецедентна ситуація змусила RBI переглянути свою позицію в росії. 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/cerca-de-500-alunos-ucranianos-inscritos-nas-escolas-portuguesas
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/cerca-de-500-alunos-ucranianos-inscritos-nas-escolas-portuguesas
https://www.diepresse.com/6114754/ukraine-hilfe-weitere-135000-schutzmasken-aus-heimischer-produktion-angekommen?from%20rss
https://www.diepresse.com/6114754/ukraine-hilfe-weitere-135000-schutzmasken-aus-heimischer-produktion-angekommen?from%20rss
https://www.diepresse.com/6114826/van-der-bellen-appelliert-an-geschlossenheit-der-eu?from%20rss
https://www.diepresse.com/6114826/van-der-bellen-appelliert-an-geschlossenheit-der-eu?from%20rss
https://www.diepresse.com/6114753/oesterreich-diaspora-fordert-russland-ausstieg-der-rbi?from%20rss
https://www.diepresse.com/6114753/oesterreich-diaspora-fordert-russland-ausstieg-der-rbi?from%20rss
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Розглядаються всі варіанти майбутнього Райффайзенбанку в росії (RBRU), 

включаючи керований вихід Райффайзенбанку в росії. 

*** 

Władze Ukrainy stworzą uczniom nauczanie zdalne [Українська влада організує 

дистанційне навчання для студентів] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 21.03. – Режим 

доступу : https://dorzeczy.pl/obserwator-mediow/278626/ukraina-stworzy-uczniom-

nauczanie-zdalne.html. 

В Україні створять дистанційне навчання для дітей, які виїхали з країни. У 

співпраці з Google буде запущена спеціальна платформа. Міністр науки і освіти 

Польщі Пшемислав Чарнек заявив, що вже 81 тис. навчальних закладів Польщі 

прийняли учнів чи студентів з України. 10 % з них розпочали навчання на 

підготовчих відділеннях. За підрахунками Міністерства освіти і науки, до шкіл 

можуть подати заявки до 700 тис. дітей, які втекли від агресії росії. Якщо батьки 

подадуть відповідну декларацію, діти будуть брати участь у дистанційному навчанні 

за українською програмою. 

*** 

Ransley, Ellen. Ukraine, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy could address 

Australian parliament, Scott Morrison says [Президент України В. Зеленський може 

виступити перед австралійським парламентом, каже С. Моррісон] / Е. Ransley // Herald 

Sun. – Melbourne, 2022. – 21.03. – Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/breaking-

news/ukraine-ukrainian-president-volodymyr-zelensky-could-address-australian-parliament-

scott-morrison-says/news-story/4703908895c3d5b1960316579ae60e40. 

Прем’єр-міністр Австралії С. Моррісон заявив, що Президент України 

В. Зеленський може виступити перед парламентом країни. Після оголошення, що 

Австралія відправить 70 тис. тонн вугілля в Україну, щоб підтримати країну проти 

російського вторгнення, С. Моррісон сказав, що він «вітає» будь-яку можливість 

В. Зеленського поговорити зі своїми колегами з Канберри. В. Зеленський останніми 

тижнями виступав перед відповідними палатами парламенту Великобританії та США. 

С. Моррісон сказав, що Австралія продовжить підтримувати Україну і попередив, що 

росія заплатить «високу ціну» за її агресію. 

*** 

Zelensky says time for Israel to scrap neutrality and back Ukraine [В. Зеленський 

каже, що Ізраїлю пора відмовитися від нейтралітету та підтримати Україну] // Herald 

Sun. – Melbourne, 2022. – 21.03. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/zelensky-says-time-for-israel-to-scrap-

neutrality-and-back-ukraine/news-story/e9ead932f37f60e21dc75f3244d59031. 

Президент України В. Зеленський закликав Ізраїль припинити свої зусилля 

щодо збереження нейтралітету після вторгнення росії, заявивши, що настав час для 

єврейської держави твердо підтримати його країну. З таким закликом В. Зеленський, 

який є євреєм, виступив під час звернення до ізраїльських депутатів, останнього у 

серії промов у режимі відеоконференції перед іноземними законодавчими органами. 

Наголошуючи на міцних зв’язках Ізраїлю з москвою та Києвом, прем’єр-міністр Н. 

Беннет намагався зберегти делікатне співробітництво в галузі безпеки з росією, яка 

має війська в Сирії, біля північного кордону Ізраїлю. Хоча українські чиновники 

https://dorzeczy.pl/obserwator-mediow/278626/ukraina-stworzy-uczniom-nauczanie-zdalne.html
https://dorzeczy.pl/obserwator-mediow/278626/ukraina-stworzy-uczniom-nauczanie-zdalne.html
https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/ukraine-ukrainian-president-volodymyr-zelensky-could-address-australian-parliament-scott-morrison-says/news-story/4703908895c3d5b1960316579ae60e40
https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/ukraine-ukrainian-president-volodymyr-zelensky-could-address-australian-parliament-scott-morrison-says/news-story/4703908895c3d5b1960316579ae60e40
https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/ukraine-ukrainian-president-volodymyr-zelensky-could-address-australian-parliament-scott-morrison-says/news-story/4703908895c3d5b1960316579ae60e40
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/zelensky-says-time-for-israel-to-scrap-neutrality-and-back-ukraine/news-story/e9ead932f37f60e21dc75f3244d59031
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/zelensky-says-time-for-israel-to-scrap-neutrality-and-back-ukraine/news-story/e9ead932f37f60e21dc75f3244d59031
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висловили вдячність за посередництво Н. Беннета, В. Зеленський натякав, що його 

зусилля виявилися недостатніми. 

*** 

Zelenskyy to virtually address Diet on Wednesday [Зеленський віртуально 

виступить перед парламентом у середу] // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 21.03. – Режим 

доступу : https://japantoday.com/category/politics/Zelenskyy-to-virtually-address-Diet-on-

Wednesday. 

Президент України В. Зеленський 23 березня виступить із віртуальним 

зверненням до парламенту Японії, оскільки він продовжує намагатися заручитися 

глобальною підтримкою проти вторгнення росії до його країни. Посол України в 

Японії С. Корсунський зустрівся з головами верхньої та нижньої палат парламенту, 

щоб офіційно провести трансляцію. Прем’єр-міністр Ф. Кісіда також попросив 

парламент активно розглянути можливість цього виступу на тлі закликів як 

правлячих, так і опозиційних законодавців до реалізації української пропозиції. 

*** 

85.6 % back Japan’s sanctions on Russia over invasion in Ukraine: poll [85,6 % 

підтримують санкції Японії проти росії через вторгнення в Україну: опитування] // 

Japan Today. – Tokyo, 2022. – 21.03. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/update1-86-back-japan’s-sanctions-on-russia-over-

invasion-in-ukraine-poll. 

Як показало опитування Kyodo News, загалом 85,8 % респондентів 

підтримують санкції Японії проти росії у зв’язку з її вторгненням в Україну, 

припускаючи, що громадськість підтримує тверду позицію прем’єр-міністра Ф. Кісіди 

щодо москви. У дводенному телефонному опитуванні 91,2 % підтримали рішення 

японського уряду прийняти евакуйованих із постраждалої від війни 

східноєвропейської країни. 

*** 

Sureau, Ayyam. «Les étrangers réfugiés en France comprennent, mieux que personne, 

que les Européens tendent la main aux Ukrainiens» [«Іноземні біженці у Франції найкраще 

розуміють, що європейці тягнуться до українців»] / A. Sureau // Le Monde. – Paris, 2022. 

– 21.03. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/21/les-etrangers-

refugies-en-france-comprennent-mieux-que-personne-que-les-europeens-tendent-la-main-

aux-ukrainiens_6118398_3232.html. 

Президент французької Асоціації П. Клавера А. Бузіна пише, що війна в 

Україні спричиняє «безпрецедентну щедрість» з боку французів, які перетинають 

кордони, щоб забрати на машині, автобусі чи поїзді українські сім’ї, які тікають із 

зруйнованих міст, роздати їм їжу, пригостити їх, втішити, перш ніж прийняти у своїх 

будинках.  

*** 

Boëzec, Jeanne. Crimes de guerre en Ukraine : la chasse aux preuves [Військові 

злочини в Україні: пошук доказів] / J. Boëzec // Le Monde. – Paris, 2022. – 21.03. – Режим 

доступу : https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/03/21/crimes-de-guerre-en-ukraine-

la-chasse-aux-preuves_6118388_5463015.html. 

https://japantoday.com/category/politics/Zelenskyy-to-virtually-address-Diet-on-Wednesday
https://japantoday.com/category/politics/Zelenskyy-to-virtually-address-Diet-on-Wednesday
https://japantoday.com/category/politics/update1-86-back-japan's-sanctions-on-russia-over-invasion-in-ukraine-poll
https://japantoday.com/category/politics/update1-86-back-japan's-sanctions-on-russia-over-invasion-in-ukraine-poll
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/21/les-etrangers-refugies-en-france-comprennent-mieux-que-personne-que-les-europeens-tendent-la-main-aux-ukrainiens_6118398_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/21/les-etrangers-refugies-en-france-comprennent-mieux-que-personne-que-les-europeens-tendent-la-main-aux-ukrainiens_6118398_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/21/les-etrangers-refugies-en-france-comprennent-mieux-que-personne-que-les-europeens-tendent-la-main-aux-ukrainiens_6118398_3232.html
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/03/21/crimes-de-guerre-en-ukraine-la-chasse-aux-preuves_6118388_5463015.html
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/03/21/crimes-de-guerre-en-ukraine-la-chasse-aux-preuves_6118388_5463015.html
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Чи чинить путін військові злочини в Україні? На це питання намагається 

відповісти Міжнародний кримінальний суд, який розпочав розслідування 2 березня. 

Д. Байден назвав свого російського колегу «військовим злочинцем», а прем’єр-

міністр Великобританії Б. Джонсон звинуватив його у скоєнні воєнних злочинів. 

*** 

Lauer, Stéphane. «Il a fallu attendre l’agression déclenchée par Vladimir Poutine 

contre l’Ukraine pour réaliser l’étendue de la vulnérabilité énergétique de l’UE» [«Нам 

довелося дочекатися розв’язаної володимиром путіним агресії проти України, щоб 

усвідомити рівень енергетичної вразливості ЄС»] / S. Lauer // Le Monde. – Paris, 2022. – 

21.03. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/21/il-a-fallu-attendre-

l-agression-declenchee-par-vladimir-poutine-contre-l-ukraine-pour-realiser-l-etendue-de-la-

vulnerabilite-energetique-de-l-ue_6118444_3232.html. 

Державний секретар Німеччини з клімату П. Грайхен визнає, що російська 

війна в Україні наочно показує, наскільки тісно взаємопов’язані безпека та 

енергопостачання. Редактор Le Monde С. Лауер відстоює, що Європейський Союз має 

скористатися можливістю цієї кризи, щоб прискорити енергетичний перехід у більш 

узгоджених європейських рамках. 

*** 

Juger les crimes de guerre de Poutine [Судіть про військові злочини путіна] // Le 

Monde. – Paris, 2022. – 21.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/21/juger-les-crimes-de-guerre-de-

poutine_6118439_3232.html. 

Прокурор МКС К. Хан їздив до України, де познайомився із Генеральним 

прокурором України І. Венедиктовою, відомство якої збирає докази російських 

злочинів з першого дня війни. Україна звернулася до Міжнародного суду ООН, а 

також до Європейського суду з прав людини. Юрист Ф. Сендс і колишній прем’єр-

міністр Великобританії Г. Браун просять про створення спеціального трибуналу для 

розслідування злочину агресії, вчиненої росією, звинувачення, яке не може бути 

передано до МКС, оскільки росія та Україна, не ратифікували його статут. 

*** 

G. Landsbergis: Kol vyksta karas Ukrainoje, Europa negali jausti nuovargio [Ґ. 

Ландсбергіс: Європа не може відчувати себе спокійною, поки йде війна в Україні] // 

Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 21.03. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/21/news/g-landsbergis-kol-vyksta-

karas-ukrainoje-europa-negali-jausti-nuovargio-22796392. 

Міністр закордонних справ Литви Ґ. Ландсбергіс взяв участь у засіданні 

Європейської ради із закордонних справ. Міністр заявив, що перед російською 

військовою агресією не можна мовчати або бути пасивним спостерігачем, закликавши 

до більш активного діалогу з третіми країнами, які ще не засудили дії росії, що 

важливо розширити індивідуальні та секторальні санкції, якнайшвидше узгодити 

санкції щодо нафтогазового сектору та надати Україні військове озброєння. Ґ. 

Ландсбергіс також звернувся до європейської спільноти із закликами надати Україні 

статусу кандидата, закликавши Єврокомісію розпочати процес та направити в 

Україну анкету. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/21/il-a-fallu-attendre-l-agression-declenchee-par-vladimir-poutine-contre-l-ukraine-pour-realiser-l-etendue-de-la-vulnerabilite-energetique-de-l-ue_6118444_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/21/il-a-fallu-attendre-l-agression-declenchee-par-vladimir-poutine-contre-l-ukraine-pour-realiser-l-etendue-de-la-vulnerabilite-energetique-de-l-ue_6118444_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/21/il-a-fallu-attendre-l-agression-declenchee-par-vladimir-poutine-contre-l-ukraine-pour-realiser-l-etendue-de-la-vulnerabilite-energetique-de-l-ue_6118444_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/21/juger-les-crimes-de-guerre-de-poutine_6118439_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/21/juger-les-crimes-de-guerre-de-poutine_6118439_3232.html
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/21/news/g-landsbergis-kol-vyksta-karas-ukrainoje-europa-negali-jausti-nuovargio-22796392
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/21/news/g-landsbergis-kol-vyksta-karas-ukrainoje-europa-negali-jausti-nuovargio-22796392
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*** 

Hollik István: A háborúpárti Donald Tusknak nem számít a magyarok biztonsága [І. 

Холлік: Безпека угорців не має значення для провоєнного Д. Туска] // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 21.03. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/hollik-

istvan-a-haboruparti-donald-tusknak-nem-szamit-a-magyarok-biztonsaga. 

У своєму відеозверненні І. Холлік, директор з комунікацій партії Fidesz, 

розповів про запрошення президента Європейської народної партії Д. Туска на 

передвиборчий захід угорських лівих. За його словами, вибір не випадковий, оскільки 

Д. Туск, як і угорські ліві, дотримується думки, що Угорщина має направити зброю 

Україні. І. Холлік наголосив, що Д. Туск вимагає значно суворіших санкцій, які 

загрожують угорській енергетиці. І. Холлік вважає, що Угорщина повинна 

залишатися осторонь цього військового конфлікту, і тільки таким чином «захистить 

мир і безпеку угорського народу». 

*** 

Szijjártó Péter: Új dimenzióba léptünk a háborús kockázatok tekintetében [П. Сіярто: 

Ми увійшли в новий вимір щодо ризиків війни] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 

21.03. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/szijjarto-peter-uj-

dimenzioba-leptunk-a-haborus-kockazatok-tekinteteben. 

Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини П. Сіярто заявив, що 

створення та підтримка забороненої для польотів зони в Україні означало б 

«повітряну війну». Він додав, що Угорщина виступатиме проти міжнародних 

пропозицій, пов’язаних із ризиком ескалації повітряної та сухопутної війни. За 

словами міністра, санкції ЄС «не повинні завдати більше шкоди, ніж потрібно». 

*** 

Rinkēvičs: Eiropas Savienībai jāturpina izstrādāt un pastiprināt sankcijas pret 

Krieviju un Baltkrieviju [Рінкевичс: ЄС має продовжити розробку та посилення санкцій 

проти росії та Білорусі] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 21.03. – Режим доступу : 

https://nra.lv/politika/eiropas-savieniba/375978-rinkevics-eiropas-savienibai-jaturpina-

izstradat-un-pastiprinat-sankcijas-pret-krieviju-un-baltkrieviju.htm. 

Міністр закордонних справ Латвії Е. Рінкевичс взяв участь у засіданні Ради ЄС 

із закордонних справ у Брюсселі, під час якого міністри закордонних справ країн ЄС 

обговорили агресію росії в Україні та ситуацію в Сахелі та Малі. На зустрічі Е. 

Рінкевичс наголосив, що щоб припинити бойові дії в Україні важливо зберегти 

міжнародну ізоляцію росії та засудження її агресії проти України, висловив 

підтримку допомоги у зміцненні обороноздатності України. Глава МЗС зазначив, що 

додаткові санкції щодо росії та Білорусі слід доопрацювати та посилити з огляду на 

можливість відмови ЄС від закупівлі російських енергоресурсів. Міністр висловив 

підтримку Латвії щодо надання Україні статусу країни-кандидата у ЄС. 

*** 

Jones, Owen. There’s an easy way to help Ukraine without military escalation: cancel 

its foreign debt [Є простий спосіб допомогти Україні без військової ескалації: скасувати 

її зовнішній борг] / О. Jones // The Guardian. – London, 2022. – 21.03. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/21/help-ukraine-without-military-

escalation-cancel-foreign-debt-russia. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/hollik-istvan-a-haboruparti-donald-tusknak-nem-szamit-a-magyarok-biztonsaga
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/hollik-istvan-a-haboruparti-donald-tusknak-nem-szamit-a-magyarok-biztonsaga
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/szijjarto-peter-uj-dimenzioba-leptunk-a-haborus-kockazatok-tekinteteben
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/szijjarto-peter-uj-dimenzioba-leptunk-a-haborus-kockazatok-tekinteteben
https://nra.lv/politika/eiropas-savieniba/375978-rinkevics-eiropas-savienibai-jaturpina-izstradat-un-pastiprinat-sankcijas-pret-krieviju-un-baltkrieviju.htm
https://nra.lv/politika/eiropas-savieniba/375978-rinkevics-eiropas-savienibai-jaturpina-izstradat-un-pastiprinat-sankcijas-pret-krieviju-un-baltkrieviju.htm
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/21/help-ukraine-without-military-escalation-cancel-foreign-debt-russia
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/21/help-ukraine-without-military-escalation-cancel-foreign-debt-russia


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

159 

Видання зазначає, що Україна зараз знаходиться у важкому становищі так, як 

обтяжена непосильними боргами. Україна була змушена позичити 61 млрд дол. у 

зовнішніх кредиторів. Лише цього року Україна мала виплатити 7,3 млрд дол., 

більше, ніж її річний бюджет на освіту. Але майже вся фінансова допомога, яка 

надається Україні, здійснюється у формі позик. Українські громадські організації 

подали петицію з вимогою скасувати борг України. 

*** 

Suleri, Abid. A crisis explained [Пояснення щодо кризи] / A. Suleri // The News. – 

Islamabad, 2022. – 21.03. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/943250-a-

crisis-explained. 

Експерти вкотре попереджають, що якщо деескалація між росією та Україною 

(яка здається малоймовірною за нинішньої ситуації) не відбудеться незабаром, світ, 

схоже, впаде в рецесію та зіткнеться з продовольчою кризою в найближчі кілька 

місяців. росія та Україна разом забезпечують понад чверть світового експорту 

пшениці, одну шосту частину кукурудзи, одну третину ячменю та близько 80 % 

соняшникової олії та соняшникового шроту. 

*** 

Herschlag, Miriam. As Zelensky prods Israel for aid, ‘Glory to Ukraine’ rings out at 

Tel Aviv square [Поки Зеленський закликає Ізраїль допомогти, на площі Тель-Авіва 

звучить «Слава Україні!»] / M. Herschlag // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 21.03. 

– Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/as-zelensky-prods-israel-for-aid-glory-to-

ukraine-rings-out-at-tel-aviv-square/. 

Тисячі людей на площі в Тель-Авіві прийшли подивитися виступ Президента 

України В. Зеленського перед ізраїльськими законодавцями, що проєктувався на 

зовнішню стіну головного театру Ізраїлю, зокрема біженці, які щойно прибули із зони 

бойових дій в Україні. Натовп заповнив площу синім та жовтим кольором прапора 

країни та гаслами «Слава Україні!». 

*** 

Gallant, Jacques. With no more to donate, Canada goes weapon shopping for Ukraine 

[Канаді більше нічого пожертвувати і вона купує зброю для України] / J. Gallant // 

Toronto Star. – Toronto, 2022. – 21.03. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/politics/federal/2022/03/21/with-no-more-to-donate-canada-goes-

weapon-shopping-for-ukraine.html. 

Міністерка закордонних справ Канади М. Жолі заявила, що федеральний уряд 

звертається до приватного сектору за допомогою у відправленні зброї в Україну та 

готується вдарити по росії новими санкціями. Про це М. Джолі заявила після 

коментарів міністерки оборони А. Ананд про те, що Канада вичерпала запаси 

канадських збройних сил. 

*** 

Самарџија, Слободан. Рачунице јаче од рата у Украјини [Розрахунки сильніші за 

війну в Україні] / С. Самарџија // Политика. – Belgrad, 2022. – 21.03. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/502653/Racunice-jace-od-rata-u-Ukrajini. 

https://www.thenews.com.pk/print/943250-a-crisis-explained
https://www.thenews.com.pk/print/943250-a-crisis-explained
https://www.timesofisrael.com/as-zelensky-prods-israel-for-aid-glory-to-ukraine-rings-out-at-tel-aviv-square/
https://www.timesofisrael.com/as-zelensky-prods-israel-for-aid-glory-to-ukraine-rings-out-at-tel-aviv-square/
https://www.thestar.com/politics/federal/2022/03/21/with-no-more-to-donate-canada-goes-weapon-shopping-for-ukraine.html
https://www.thestar.com/politics/federal/2022/03/21/with-no-more-to-donate-canada-goes-weapon-shopping-for-ukraine.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/502653/Racunice-jace-od-rata-u-Ukrajini
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Влада Вашингтона вирішила зробити війну, яку росія веде в Україні більше 

трьох тижнів, глобальнішою. Вашингтон вимагає засудження росії, а також 

припинення всіх ділових відносин з росією. США відкрито відкидає можливість 

військового залучення у війну в Україні. Навіть заклик України запровадити «зону 

заборони для польотів» над охопленою війною країною не схвалює Вашингтон 

недарма, оскільки це перекине війну на кордони конфліктуючих держав і підведе їх 

до небезпечного рівня. 

*** 

Ефремова, Ани. Илия Налбантов: В Украйна се минава на тактиката „Алепо” – 

унищожаване на всичко цивилно [Ілля Налбантов: В Україні використовується 

тактика «Алеппо» – знищення всього мирного населення] / А. Ефремова // Факти. – 

Sofia, 2022. – 21.03. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/663301-ilia-nalbantov-v-

ukraina-se-minava-na-taktikata-alepo-unishtojavane-na-vsichko-civilno-. 

Військовий експерт, голова Асоціації Джорджа Маршалла (Болгарія) І. 

Налбантов, зазначив, що відтепер питання миру вирішуватимуть Китай і США. В 

Україні використовується тактика Алеппо. Повне знищення всього мирного 

населення, незалежно від того, є військові об’єкти чи ні. Просто є психологічний тиск 

на населення та керівництво Української держави, щоб вони були змушені піти на 

поступки в переговорному процесі. 

*** 

Mellin, Lena. Det är inte rysk fil vi är emot – det är Putin [Ми не проти росії – ми 

проти путіна] / L. Mellin // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 22.03. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/wOQKP5/lena-mellin-det-ar-val-det-ryska-

kriget-vi-ar-emot-inte-rysk-kultur-eller-rysk-filmjolk. 

Шведський молочний гігант «Арла» припиняє продаж кефіру через стилізовані 

куполи цибулин на упаковці, що є асоціацією з росією, отже, із російським 

вторгненням в Україну. Шведський журналіст пише, що країна не проти російської 

культури, російської історії і навіть російського народу, але проти 

великомасштабного російського вторгнення в Україну. 

*** 

Zelensky alle Camere: per Putin Ucraina è il cancello per l’Europa [Зеленський 

Палатам: Україна для путіна – ворота до Європи] // Avvenire. – Milan, 2022. – 22.03. – 

Режим доступу : https://www.avvenire.it/attualita/pagine/zelensky-alle-11-parla-alle-camere-

polemiche-per-le-assenze. 

Голова Ради міністрів Італії М. Драґі, резюмуючи заходи, вжиті урядом та 

схвалені парламентом, оголошує, що Італія «готова зробити більше» для України. За 

його словами, в Італії заморожені російські активи на суму понад 800 млн євро, 

диверсифіковано постачання енергоносіїв. Щодо вступу України до ЄС, М. Драґі 

підтверджує, що «Італія хоче, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу». 

*** 

Fassini, Daniela. Il frate ucraino di Bordighera che accoglie mamme e bimbi 

[Гостинність. Український монах із Бордігери, який вітає матерів та дітей] / D. Fassini // 

https://fakti.bg/world/663301-ilia-nalbantov-v-ukraina-se-minava-na-taktikata-alepo-unishtojavane-na-vsichko-civilno-
https://fakti.bg/world/663301-ilia-nalbantov-v-ukraina-se-minava-na-taktikata-alepo-unishtojavane-na-vsichko-civilno-
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/wOQKP5/lena-mellin-det-ar-val-det-ryska-kriget-vi-ar-emot-inte-rysk-kultur-eller-rysk-filmjolk
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/wOQKP5/lena-mellin-det-ar-val-det-ryska-kriget-vi-ar-emot-inte-rysk-kultur-eller-rysk-filmjolk
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/zelensky-alle-11-parla-alle-camere-polemiche-per-le-assenze
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/zelensky-alle-11-parla-alle-camere-polemiche-per-le-assenze
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Avvenire. – Мілан, 2022. – 22.03. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/il-frate-ucraino-di-bordighera. 

Францисканські ченці наразі на службі народу України. Брат Фаустіно, монах-

францисканець українського походження з монастиря Террасанта у Бордігері, у ці дні 

працює, щоб прийняти сім’ї, які рятуються від війни. Монах Антоніано у ці тяжкі дні 

розширив мережу солідарності операції «Operazione Pane» на Україну, в Італії, куди 

прибувають тисячі людей, які рятуються від війни. За допомогою «Operazione Pane» 

Антоніано підтримує три структури, керовані українськими ченцями-

францисканцями в Конотопі, Одесі та Києві, та одну в Румунії, яка пропонує 

допомогу матерям та дітям, які перетинають український кордон. 

*** 

«Krieg nicht mitfinanzieren»: Klimastreiks am Freitag in acht Städten Österreichs 

[«Не співфінансуйте війну»: страйк у восьми австрійських містах] // Die Рresse. – 

Vienna, 2022. – 22.03. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6115041/krieg-nicht-

mitfinanzieren-klimastreiks-am-freitag-in-acht-staedten-oesterreichs?from%20rss. 

Війну в Україні також не залишає без уваги кліматичний рух: десятий 

глобальний кліматичний страйк у восьми австрійських містах, серед іншого, цього 

разу також характеризується вимогою миру і відмови від російських нафти і газу. Для 

захисників клімату зрозуміло: не можна заперечувати зв’язок між загарбницькою 

війною проти України та європейською кліматичною політикою. 

*** 

De La Torre, Noa. Exteriores investiga la desaparición de un español en Ucrania tras 

denunciar su familia su arresto por tropas rusas [Міністерство закордонних справ Іспанії 

розслідує зникнення іспанця в Україні після того, як його родина заявила про його 

арешт російськими військами] / N. De La Torre // El Mundo. – Madrid, 2022. – 22.03. – 

Режим доступу : https://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/2022/03/22/6239cdaefc6c8336078b4583.html. 

Маріано Гарсія – державний службовець Валенсії на пенсії, який проживав в 

Україні останні вісім років. Він симпатизує українським військам і брав участь у 

протестах громадян проти російського вторгнення в країну. Його родина заявила, що 

вони не можуть зв’язатися з ним протягом кількох днів і його можливо могли взяти в 

полон росіяни. Міністерство закордонних справ Іспанії намагається розслідувати 

обставини події. Якщо все підтвердиться, М. Гарсіа стане першим іспанським 

полоненим в руках російських військових. 

*** 

With eye on China, Japan breaks with precedents for strong Ukraine response [З 

прицілом на Китай, Японія пориває із прецедентами жорсткої відповіді України] // 

Japan Today. – Tokyo, 2022. – 22.03. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/eyeing-china-japan-breaks-with-past-for-strong-

ukraine-response. 

Коли росія востаннє вторглася в Україну в 2014 р., реакцію Японії сприйняли 

як мляву, але цього разу вона йде в ногу із західними союзниками щодо 

безпрецедентних санкцій і жорсткої риторики, навіть відправляючи нелетальну 

військову допомогу. Аналітики вважають, що вторгнення в Україну впливає на 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/il-frate-ucraino-di-bordighera
https://www.diepresse.com/6115041/krieg-nicht-mitfinanzieren-klimastreiks-am-freitag-in-acht-staedten-oesterreichs?from%20rss
https://www.diepresse.com/6115041/krieg-nicht-mitfinanzieren-klimastreiks-am-freitag-in-acht-staedten-oesterreichs?from%20rss
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2022/03/22/6239cdaefc6c8336078b4583.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2022/03/22/6239cdaefc6c8336078b4583.html
https://japantoday.com/category/politics/eyeing-china-japan-breaks-with-past-for-strong-ukraine-response
https://japantoday.com/category/politics/eyeing-china-japan-breaks-with-past-for-strong-ukraine-response
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дебати про витрати на безпеку та можливості у країні, конституція якої обмежує її 

збройні сили обороною. 

*** 

Russia to halt peace treaty talks with Japan over sanctions [росія припинить 

переговори з Японією щодо мирного договору через санкції] // Japan Today. – Tokyo, 

2022. – 22.03. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/politics/update2-russia-to-

halt-peace-treaty-talks-with-japan-over-sanctions. 

Міністерство закордонних справ росії заявило, що призупинить переговори 

щодо післявоєнного мирного договору з Японією, що є очевидною реакцією на участь 

Токіо у санкціях США та європейських країн проти москви у зв’язку з її вторгненням 

в Україну. В заяві російського міністерства вказано, що у погіршенні двосторонніх 

відносин винні антиросійські дії Японії у зв’язку із ситуацією в Україні. 

*** 

Kishida to attend G7 summit in Brussels to discuss Ukraine [Кісіда візьме участь у 

саміті G7 у Брюсселі, щоб обговорити питання України] // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 

22.03. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/politics/japan’s-kishida-to-attend-

g-7-summit-in-brussels-to-discuss-ukraine. 

Прем’єр-міністр Японії Ф. Кісіда повідомив, що він візьме участь у саміті 

«Великої сімки» промислово розвинених країн у Брюсселі, щоб продемонструвати 

солідарність з Україною. Ф. Кісіда заявив, що Японія рішуче засуджує вторгнення 

росії в Україну і вдасться до рішучих дій. Японія ввела ряд санкцій проти росії у 

тісній співпраці з іншими членами G7. Міністерство закордонних справ росії заявило, 

що призупиняє переговори щодо укладання повоєнного мирного договору з Японією, 

що є очевидною реакцією на каральні кроки Японії. 

*** 

Szőcs, László. Nem a mi háborúnk [Не наша війна] / L. Szőcs // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 22.03. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/ahelyzet/2022/03/nem-

a-mi-haborunk. 

Автор статті виражає своє ставлення до російського вторгнення в Україну, 

доводячи, що інтереси Угорщини полягають у нейтралітеті, допомозі біженцям та 

уникненні вступу вконфлікт, що може вилитись у Третю світову війну. 

*** 

Haraszti, Gyula. Németh Zsolt: Magyarországnak és Lengyelországnak is célja 

Ukrajna békéje [Ж. Немет: Мир в Україні також є метою Угорщини та Польщі] / G. 

Haraszti // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 22.03. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/nemeth-zsolt-magyarorszagnak-es-

lengyelorszagnak-is-celja-ukrajna-bekeje. 

З нагоди Дня польсько-угорської дружби біля пам’ятника катастрофі під 

Смоленськом в Будафоку відбулося вшанування. У заході взяли участь Є. Снопек, 

посол Республіки Польща в Будапешті, Ж. Немет, голова парламентського комітету із 

закордонних справ Угорщини, та ін. Говорячи про війну, яку розпочала росія в 

Україні, Ж. Немет заявив, що метою Угорщини, Польщі та всієї Європи є – мир і 

незалежність України.  

https://japantoday.com/category/politics/update2-russia-to-halt-peace-treaty-talks-with-japan-over-sanctions
https://japantoday.com/category/politics/update2-russia-to-halt-peace-treaty-talks-with-japan-over-sanctions
https://japantoday.com/category/politics/japan's-kishida-to-attend-g-7-summit-in-brussels-to-discuss-ukraine
https://japantoday.com/category/politics/japan's-kishida-to-attend-g-7-summit-in-brussels-to-discuss-ukraine
https://magyarnemzet.hu/ahelyzet/2022/03/nem-a-mi-haborunk
https://magyarnemzet.hu/ahelyzet/2022/03/nem-a-mi-haborunk
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/nemeth-zsolt-magyarorszagnak-es-lengyelorszagnak-is-celja-ukrajna-bekeje
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/nemeth-zsolt-magyarorszagnak-es-lengyelorszagnak-is-celja-ukrajna-bekeje
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*** 

Pabriks: Eiropai ir jāīsteno «deputinizācija» [Пабрікс: Європі потрібна 

«парламентаризація»] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 22.03. – Режим доступу : 

https://nra.lv/latvija/376074-pabriks-eiropai-ir-jaisteno-deputinizacija.htm. 

На засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі схвалили Стратегічний 

компас ЄС, який включає план дій щодо зміцнення безпеки та оборони ЄС до 2030 р. 

Міністр оборони Латвії А. Пабрікс на засіданні Ради Європи заявив, що необхідно 

здійснити парламентаризацію, позбутися впливу росії, посилити захист 

інформаційного простору та вирішити проблему енергетичної залежності. Говорячи 

про підтримку України, А. Пабрікс наголосив, що для ЄС дуже важливо чітко 

підтримувати членство України в ЄС, також важливо продовжувати надавати 

допомогу у вигляді зброї, зміцнюючи здатність України захищати не лише свою 

країну, а й спільні цінності та безпеку Європи. 

*** 

Krievijas vēstniecībai ielas nosaukuma plāksnīte uz ēkas jānomaina trīs mēnešu laikā 

[Посольство росії має замінити табличку з назвою вулиці на будівлі протягом трьох 

місяців] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 22.03. – Режим доступу : 

https://nra.lv/latvija/riga/376082-krievijas-vestniecibai-ielas-nosaukuma-plaksnite-uz-ekas-

janomaina-tris-menesu-laika.htm. 

Ризька дума вирішила перейменувати ділянку вулиці Антоніяс, де знаходиться 

посольство росії у Латвії, на вулицю Незалежності України. Цим рішенням дума 

висловила підтримку суверенітету, територіальній цілісності та європейській 

інтеграції України, а також підтримку героїчної боротьби України проти вторгнення 

росії. Посольство росії має замінити табличку з назвою вулиці на будівлі протягом 

трьох місяців, пояснюють у Ризькій думі. 

*** 

Gerhards: ES varētu īstenot pasākumus lauksaimniecības un pārtikas ražošanas 

nozaru atbalstam [Герхардc: ЄС може вжити заходів для підтримки агропродовольчого 

сектору] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 22.03. – Режим доступу : 

https://nra.lv/latvija/376112-gerhards-es-varetu-istenot-pasakumus-lauksaimniecibas-un-

partikas-razosanas-nozaru-atbalstam.htm. 

Країни ЄС запровадили низку суттєвих санкцій щодо росії та Білорусі, зокрема 

у ланцюжку постачання продовольства. Водночас, Україна заборонила експорт 

сільськогосподарської продукції по ряду продуктів харчування. ЄС може вжити 

заходів щодо підтримки сільськогосподарського та харчового секторів, повідомило 

Міністерство сільського господарства Латвії. Рішення обговорювалося на засіданні 

Ради міністрів сільського господарства та рибальства ЄС у Брюсселі, на якому також 

був присутній міністр сільського господарства Латвії К. Герхардс. 

*** 

Van Dorpe, Simon. EU to allow more aid to companies affected by Ukraine crisis [ЄС 

дозволить більше допомоги компаніям, які постраждали від кризи в Україні] / S. Van 

Dorpe // POLITICO. – Brussels, 2022. – 22.03. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/eu-allows-more-aid-to-companies-affected-by-ukraine-crisis/. 

https://nra.lv/latvija/376074-pabriks-eiropai-ir-jaisteno-deputinizacija.htm
https://nra.lv/latvija/riga/376082-krievijas-vestniecibai-ielas-nosaukuma-plaksnite-uz-ekas-janomaina-tris-menesu-laika.htm
https://nra.lv/latvija/riga/376082-krievijas-vestniecibai-ielas-nosaukuma-plaksnite-uz-ekas-janomaina-tris-menesu-laika.htm
https://nra.lv/latvija/376112-gerhards-es-varetu-istenot-pasakumus-lauksaimniecibas-un-partikas-razosanas-nozaru-atbalstam.htm
https://nra.lv/latvija/376112-gerhards-es-varetu-istenot-pasakumus-lauksaimniecibas-un-partikas-razosanas-nozaru-atbalstam.htm
https://www.politico.eu/article/eu-allows-more-aid-to-companies-affected-by-ukraine-crisis/
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Європейська комісія оголосить нові правила державної допомоги, які дозволять 

країнам ЄС підтримувати бізнес, що постраждав від кризи в Україні. Очікується, що 

вторгнення росії в Україну та наступні санкції і контрсанкції сильно вдарять по ЄС. 

Ціни на нафту і газ вже різко зросли на тлі залежності Європи від російської енергії. 

Ціни на продовольчі товари також зросли в результаті конфлікту, а конкретна 

залежність від російської сировини може спричинити хаос у ланцюгах поставок. У 

рамках плану RepowerEU щодо диверсифікації поставок енергоресурсів до ЄС із 

росії, Комісія заявила, що розглядає можливість послаблення правил надання 

субсидій. Тимчасові рамки охоплюватимуть компенсацію компаніям додаткових 

витрат через високі ціни на газ та електроенергію. 

*** 

İsviçre, Ukrayna’ya silah desteği kapsamında Polonya’ya mühimmat göndermeyecek 

[Швейцарія не надсилатиме боєприпаси до Польщі як частину збройної підтримки 

Україні] // Star. – Istanbul, 2022. – 22.03. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/isvicre-ukraynaya-silah-destegi-kapsaminda-polonyaya-

muhimmat-gondermeyecek-haber-1699526/. 

Президент Швейцарської Конфедерації І. Кассіс під час свого візиту до Польщі 

оцінив українсько-російську війну та санкції проти росії. Він заявив, що уряд 

Швейцарії має заморозити рахунки та конфіскувати активи російських лідерів у 

країні, але не надсилатиме боєприпаси до Польщі, щоб надати Україні підтримку 

зброєю. 

*** 

Bakan Varank: Kalıcı barış için en fazla adım atan ülke Türkiye [Міністр М. Варанк: 

Туреччина – це країна, яка зробила найбільше кроків для міцного миру] // Star. – 

Istanbul, 2022. – 22.03. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/son-dakika-

ukrayna-rus-gucleri-yeni-tornado-c-fuzeleriyle-vurdu-haber-1699551/. 

Міністр промисловості та технологій Туреччини М. Варанк та делегація 

міністерства прийняли міністра інновацій та технологій Сербії Н. Поповича та його 

делегацію. М. Варанк зазначив, що країною, яка зробила найбільше кроків для 

якнайшвидшого досягнення міцного миру, стала Туреччина, першочерговим 

завданням якої є якнайшвидше припинення війни в Україні та відновлення 

регіональної стабільності. 

*** 

PM Imran Khan wants OIC, China to play role in ending Ukraine conflict [Прем’єр-

міністр Імран Хан хоче, щоб ОІК та Китай відіграли роль у припиненні конфлікту в 

Україні] // The News. – Islamabad, 2022. – 22.03. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/latest/943645-oic-council-of-foreign-ministers-moot-kicks-off-in-

islamabad. 

Прем’єр-міністр Пакистану І. Хан виступив на 48-й сесії Ради міністрів 

закордонних справ Організації ісламського співробітництва в Ісламабаді. Прем’єр-

міністр закликав ісламські країни та Китай використати свій вплив, щоб «вирішити 

суперечку та покласти край війні в Україні». 

*** 

https://www.star.com.tr/dunya/isvicre-ukraynaya-silah-destegi-kapsaminda-polonyaya-muhimmat-gondermeyecek-haber-1699526/
https://www.star.com.tr/dunya/isvicre-ukraynaya-silah-destegi-kapsaminda-polonyaya-muhimmat-gondermeyecek-haber-1699526/
https://www.star.com.tr/dunya/son-dakika-ukrayna-rus-gucleri-yeni-tornado-c-fuzeleriyle-vurdu-haber-1699551/
https://www.star.com.tr/dunya/son-dakika-ukrayna-rus-gucleri-yeni-tornado-c-fuzeleriyle-vurdu-haber-1699551/
https://www.thenews.com.pk/latest/943645-oic-council-of-foreign-ministers-moot-kicks-off-in-islamabad
https://www.thenews.com.pk/latest/943645-oic-council-of-foreign-ministers-moot-kicks-off-in-islamabad
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Keller-Lynn, Carrie. Israel’s field hospital in Ukraine welcomes first patients as air 

raid sirens wail [Ізраїльський польовий шпиталь в Україні приймає перших пацієнтів 

під виючі сирени повітряної тривоги] / C. Keller-Lynn // The Times of Israel. – Jerusalem, 

2022. – 22.03. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/israeli-field-hospital-in-

ukraine-welcomes-its-first-patients-during-air-raid-sirens/. 

У рамках своїх зусиль щодо розширення гуманітарної допомоги українському 

народу Ізраїль відкриває в Україні польовий шпиталь на заході біля міста Львів, 

розташувавши його неподалік місцевої установи з повноцінним операційним залом, 

де ізраїльський медичний персонал доповнюватиме місцевих лікарів. Понад 100 

співробітників ізраїльської місії, 80 з яких лікарі та медсестри, зголосилися 

допомогти українцям. Госпіталь назвали на честь колишнього прем’єр-міністерки 

Ізраїлю Голди Меїр, яка народилася в Україні. 

*** 

Венгрия открыла новый транзитный приют для беженцев из Украины 

[Угорщина відкрила новий транзитний притулок для біженців з України] // Жэньминь 

жибао. – Пекін, 2022. – 22.03. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0322/c31520-9974146.html. 

Уряд Угорщини відкрив транзитний притулок площею 5200 кв м у центрі 

Будапешта для людей, які рятуються від бойових дій в Україні. На сьогодні угорські 

залізниці роздали близько 120 тис. безкоштовних «квитків солідарності» українцям, 

більшість з яких їде транзитом через Угорщину до Австрії, Німеччини та Польщі. 

Прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан повідомив, що за останні три тижні в країну 

в’їхало понад 500 тис. українців. 

*** 

Россия и Украина достигли прогресса на переговорах о прекращении огня – 

глава МИД Турции [росія та Україна досягли прогресу на переговорах про припинення 

вогню – глава МЗС Туреччини] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 22.03. – Режим 

доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0321/c31519-9974061.html. 

Міністр закордонних справ Туреччини М. Чавушоглу заявив, що росія та 

Україна в ході переговорів досягли прогресу за «критичними» статтями угоди про 

припинення вогню, але деякі питання вимагають рішень з боку лідерів держав. 

Міністр наголосив, що сторони близькі до угоди з основних питань. 

*** 

Атанасова, Мария. Тагарев: БСП бяха против назначаването ми за министър на 

отбраната [Т. Тагарєв: БСП була проти мого призначення міністром оборони] / М. 

Атанасова // Факти. – Sofia, 2022. – 22.03. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/bulgaria/663634-tagarev-bsp-baha-protiv-naznachavaneto-mi-za-ministar-na-

otbranata. 

Професор Т. Тагарєв заявив, що Болгарія – єдина країна в ЄС, де йдуть дебати, 

чи допомагати Україні чи ні. Навіть нейтральні країни такі, як Швеція, допомагають 

Україні. За словами Т. Тагарєва, заяви президента Р. Радєва і колишнього міністра 

оборони С. Янева про те, що не треба надавати допомогу Україні, ідентичні. Т. 

Тагарєв вважає, що треба «припинити ілюзію, що у нас особливі відносини з росією». 

https://www.timesofisrael.com/israeli-field-hospital-in-ukraine-welcomes-its-first-patients-during-air-raid-sirens/
https://www.timesofisrael.com/israeli-field-hospital-in-ukraine-welcomes-its-first-patients-during-air-raid-sirens/
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0322/c31520-9974146.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0321/c31519-9974061.html
https://fakti.bg/bulgaria/663634-tagarev-bsp-baha-protiv-naznachavaneto-mi-za-ministar-na-otbranata
https://fakti.bg/bulgaria/663634-tagarev-bsp-baha-protiv-naznachavaneto-mi-za-ministar-na-otbranata
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*** 

Sverige skickar mer vapen till Ukraina [Швеція відправить більше зброї в Україну] 

// Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 23.03. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Jxy3j6/sverige-skickar-mer-vapen-till-ukraina. 

Міністр оборони Швеції П. Хульквіст запевнив, що Швеція вважає дуже 

важливим продовжувати активно підтримувати Україну. В рамках попереднього 

пакету військової підтримки Швеція надіслала Україні 5 тис. бронежилетів. Наразі ще 

5 тис. відправлять. Другий пакет військової підтримки також включає обладнання для 

розмінування. П. Хульквіст повідомив, що між Швецією та Україною багато років 

була співпраця з розмінування і Україна має навики поводження з обладнанням. 

*** 

Persson, Ingvar. Ryssarna vet redan att Putin ljuger för dem [росіяни вже знають, 

що путін їм бреше] / I. Persson // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 23.03. – Режим доступу 

: https://www.aftonbladet.se/ledare/a/rEJeW8/ryssarna-vet-redan-att-putin-ljuger-for-dem. 

Висвітлення війни в Україні Швецією зараз заповнене повідомленнями про те, 

як росія зазнає невдачі. Військові експерти розповідають про те, як застрягла атака, а 

експерти з економіки описують, як працюватимуть санкції. Російська пропаганда 

говорить про успіхи росії в тому, що навіть не можна назвати війною. Шведський 

журналіст зазначає, що зараз відчайдушно хоче, щоб війна путіна провалилася, адже 

йдеться не лише про Україну, а про право всіх країн на незалежність. 

*** 

Ukraine-Hilfe: Freier Eintritt in Wiener Museen, Essl versteigert [Допомога Україні: 

Безкоштовний вхід до музеїв Відня] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 23.03. – Режим доступу 

: https://www.diepresse.com/6115446/ukraine-hilfe-freier-eintritt-in-wiener-museen-essl-

versteigert?from%20rss. 

Усі австрійські федеральні музеї погодилися на скасування плати на вхід для 

укораїнських біженців. Благодійні проєкти для України в галузі мистецтва та 

культури охоплюють значний діапазон: від невеликих приватних зобов’язань таких, 

які пропонує письменниця Р. Едельбауер щодо підписання копії свого нового роману 

«Дейв» у Twitter, до того, щоб потім передати виручені кошти в оганізацію «Житло 

для українців у Відні», до великих подій таких, як благодійний поп-концерт. 

*** 

SPÖ doch nicht gegen Selenskij-Rede im Parlament [Соціал-демократична партія 

Австрії не проти виступу В. Зеленського в парламенті] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 

23.03. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6115528/wird-selenskij-auch-im-

oesterreichischen-parlament-reden?from_rss. 

Соціал-демократична партія (SPÖ) Австрії не хоче заважати виступу 

Президента України В. Зеленського в Національтній раді. За словами заступника 

голови партії Й. Лейхтфріда, якщо президент Національної ради В. Соботка, як 

відповідальна особа, надасть запрошення, то партія підтримає. 

*** 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Jxy3j6/sverige-skickar-mer-vapen-till-ukraina
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/rEJeW8/ryssarna-vet-redan-att-putin-ljuger-for-dem
https://www.diepresse.com/6115446/ukraine-hilfe-freier-eintritt-in-wiener-museen-essl-versteigert?from%20rss
https://www.diepresse.com/6115446/ukraine-hilfe-freier-eintritt-in-wiener-museen-essl-versteigert?from%20rss
https://www.diepresse.com/6115528/wird-selenskij-auch-im-oesterreichischen-parlament-reden?from_rss
https://www.diepresse.com/6115528/wird-selenskij-auch-im-oesterreichischen-parlament-reden?from_rss
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Messe Wien ist größtes Notquartier in der Stadt [Messe Wien є найбільшим 

притулком у місті] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 23.03. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6115424/messe-wien-ist-groesstes-notquartier-in-der-

stadt?from%20rss. 

Розпочав роботу найбільший у Відні притулок для біженців з України. Він був 

створений у виставковому центрі Messe Wien, де під час пандемії коронавірусу вже 

був створений центр допомоги інфікованим. Зараз тут щовечора пребувають до 300 

біженців. Для цього в одній із великих зал встановили ліжка. Місця все ще є: Messe 

Wien має загалом 1200 місць, постачання яких забезпечує Червоний Хрест. 

*** 

Herraiz, Pablo. Los policías que se fueron a Ucrania a meter medicinas por la frontera 

y volvieron con 45 refugiados y un laúd [Поліцейські, які поїхали в Україну переправляти 

ліки через кордон, повернулися з 45 біженцями та лютнею] / P. Herraiz // El Mundo. – 

Madrid, 2022. – 23.03. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/03/23/623a0226e4d4d8f9478b45ae.html. 

Спочатку ідея виникла у інспектора, який хотів допомогти Україні і попросив 

допомоги у кількох колег. Одразу шість офіцерів національної поліції Іспанії 

погодилися брати участь у цій операції, а згодом кількість поліцейських з Гранади, 

Канарських островів і Мадрида, збільшилася до 14. Їх колона повернулася до Іспанії 

після швидкої подорожі в 7 тис км без зупинок. Поліцейські провели цілу операцію, 

щоб приїхати на польсько-український кордон, забрати біженців і доставити ліки. 

Окрім біженців, вони привезти і лютню, яка є скарбом родини одного з біженців. 

*** 

Leithäuser, Johannes. Lambrecht verspricht vollständige Ausrüstung [Ламбрехт 

обіцяє повне обладнання] / J. Leithäuser // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 

2022. – 23.03. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/christine-

lambrecht-bleibt-vage-bei-bundeswehr-ausruestung-17903938.html. 

Під час промови міністерки оборони Німеччини К. Ламбрехт в Бундестазі 

залишилося невизначеним питання поточних поставок зброї в Україну, лише 

повідомлялося, що в Україну буде доставлено більше радянських зенітних ракет 

«Стріла» зі складу колишньої Народної армії НДР та «іншої зброї». Міністерка 

закордонних справ А. Бербок раніше заявила, що Україна має отримати ще одну 

поставку знятих з експлуатації ракет «Стріла». У підсумку стало відомо, що 

Німеччина передасть Україні 2 тис. одиниць протитанкової зброї. 

*** 

Martín Varsavsky: el empresario argentino que viajará a la frontera con Ucrania y 

contrata refugiados [Мартін Варсавський: аргентинський бізнесмен, який поїде на 

кордон з Україною і буде допомагати біженцям] // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 

23.03. – Режим доступу : https://www.lanacion.com.ar/economia/negocios/martin-varsavksy-

el-empresario-argentino-que-viajara-a-la-frontera-con-ucrania-y-contrata-refugiados-

nid23032022/. 

Аргентинський бізнесмен Мартін Варсавський зараз одним із своїх пріоритетів 

має створення ініціатив для допомоги біженцям з України. Він запустив Finansova 

Osvita, платформу, спеціально розроблену для включення біженців у фінтех-

https://www.diepresse.com/6115424/messe-wien-ist-groesstes-notquartier-in-der-stadt?from%20rss
https://www.diepresse.com/6115424/messe-wien-ist-groesstes-notquartier-in-der-stadt?from%20rss
https://www.elmundo.es/espana/2022/03/23/623a0226e4d4d8f9478b45ae.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/christine-lambrecht-bleibt-vage-bei-bundeswehr-ausruestung-17903938.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/christine-lambrecht-bleibt-vage-bei-bundeswehr-ausruestung-17903938.html
https://www.lanacion.com.ar/economia/negocios/martin-varsavksy-el-empresario-argentino-que-viajara-a-la-frontera-con-ucrania-y-contrata-refugiados-nid23032022/
https://www.lanacion.com.ar/economia/negocios/martin-varsavksy-el-empresario-argentino-que-viajara-a-la-frontera-con-ucrania-y-contrata-refugiados-nid23032022/
https://www.lanacion.com.ar/economia/negocios/martin-varsavksy-el-empresario-argentino-que-viajara-a-la-frontera-con-ucrania-y-contrata-refugiados-nid23032022/
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екосистему. Його план: подорожувати вздовж українського кордону, налагоджувати 

зв’язки для створення можливостей для працевлаштування українських біженців у 

його різні компанії. Мотивація М. Варсавського, засновника таких компаній як 

Jazztel, Fon, Barter Energy або Prelude Fertilty, випливає з особистої історії, оскільки 

троє з його дідусів і бабусь народилися в Україні, що змусило М. Варсавського 

мобілізувати ідеї та ресурси для допомоги українським біженцям. 

*** 

Bherer, Marc-Olivier. Face au courage des Ukrainiens, nous devons faire preuve d’une 

plus grande imagination contre les Russes [Зіткнувшись із мужністю українців, ми маємо 

бути більш винахідливими проти росіян] / M.-O. Bherer // Le Monde. – Paris, 2022. – 

23.03. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/23/anne-applebaum-

face-au-courage-des-ukrainiens-nous-devons-faire-preuve-d-une-plus-grande-imagination-

contre-les-russes_6118705_3232.html. 

Американська історик та журналістка Енн Епплбом не вважає, що санкцій буде 

достатньо, щоб зупинити путіна. В інтерв’ю Le Monde вона наголошує, що українці 

борються не лише за демократію, а й за захист свого народу. Журналістка підкреслює, 

що президент росії розглядає західні демократії як екзистенційну загрозу не через 

зброю НАТО, а через те, що він побоюється впливу ідеалів свободи на свій режим, а 

бажання українців інтегруватися у західний світ є для нього особистою образою. 

*** 

Corre, Philippe. «La guerre en Ukraine pèsera beaucoup plus lourdement sur la 

stratégie chinoise que ne l’aurait souhaité le régime de Pékin» [«Війна в Україні тиснутиме 

на китайську стратегію набагато сильніше, ніж хотілося б режиму в Пекіні»] / P. Corre 

// Le Monde. – Paris, 2022. – 23.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/22/la-guerre-en-ukraine-pesera-beaucoup-plus-

lourdement-sur-la-strategie-chinoise-que-ne-l-aurait-souhaite-le-regime-de-

pekin_6118563_3232.html. 

Дослідник, що спеціалізується на Китаї, Ф. Корре вважає, що поширюючи 

російську неправду в ім’я своєї огиди до США, Ц. Сі відштовхує західну громадську 

думку і цілком може сам себе заманити в пастку. День за днем представники режиму 

поширюють неправду, яку потім транслюють китайські соціальні мережі. Так, 8 

березня представник МЗС припустив, що США можуть контролювати «небезпечні 

біологічні лабораторії» в Україні. Дослідник задається питанням, як довго Пекін може 

продовжувати звинувачувати США та НАТО у «підпалі пороху», заявляючи при 

цьому про повагу до територіального суверенітету країн, зокрема України? 

*** 

İstanbul Boğazı’nda ‘‘serseri mayın’’ paniği! 14 Nisan’dan sonraya dikkat [Паніка 

через «безпритульні міни» в Босфорі! Обережно після 14 квітня] // Star. – Istanbul, 2022. 

– 23.03. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/guncel/istanbul-bogazinda-serseri-mayin-

panigi-14-nisandan-sonraya-dikkat-haber-1699816/. 

Міжнародна морська торгівля, яка серйозно постраждала в Чорному морі 

внаслідок воєнних дій росії проти України, стала ще більш проблематичною через 

заяву ФСБ росії про мінування. У ФСБ заявили, що в районі Одеського порту на 

півночі Чорного моря стався обрив мінних ліній, а в Чорне море було затягнуто 420 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/23/anne-applebaum-face-au-courage-des-ukrainiens-nous-devons-faire-preuve-d-une-plus-grande-imagination-contre-les-russes_6118705_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/23/anne-applebaum-face-au-courage-des-ukrainiens-nous-devons-faire-preuve-d-une-plus-grande-imagination-contre-les-russes_6118705_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/23/anne-applebaum-face-au-courage-des-ukrainiens-nous-devons-faire-preuve-d-une-plus-grande-imagination-contre-les-russes_6118705_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/22/la-guerre-en-ukraine-pesera-beaucoup-plus-lourdement-sur-la-strategie-chinoise-que-ne-l-aurait-souhaite-le-regime-de-pekin_6118563_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/22/la-guerre-en-ukraine-pesera-beaucoup-plus-lourdement-sur-la-strategie-chinoise-que-ne-l-aurait-souhaite-le-regime-de-pekin_6118563_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/22/la-guerre-en-ukraine-pesera-beaucoup-plus-lourdement-sur-la-strategie-chinoise-que-ne-l-aurait-souhaite-le-regime-de-pekin_6118563_3232.html
https://www.star.com.tr/guncel/istanbul-bogazinda-serseri-mayin-panigi-14-nisandan-sonraya-dikkat-haber-1699816/
https://www.star.com.tr/guncel/istanbul-bogazinda-serseri-mayin-panigi-14-nisandan-sonraya-dikkat-haber-1699816/
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мін і просило кораблі в регіоні бути обережними. Зазначалося, що для досягнення 

міни до територіальних вод Туреччини знадобиться щонайменше 21 день. 

Командування ВМС Туреччини почало працювати в цьому напрямі. 

*** 

Бајден кренуо за Европу на састанке са НАТО и лидерима ЕУ [Д. Байден виїхав 

до Європи на зустрічі з лідерами НАТО та ЄС] // Политика. – Belgrad, 2022. – 23.03. – 

Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/502792/Bajden-krenuo-za-Evropu-na-

sastanke-sa-NATO-i-liderima-EU. 

Президент США Д. Байден їде до Брюсселя для переговорів з європейськими 

лідерами щодо вторгнення росії в Україну, де також представить плани Америки про 

додаткові санкції проти росії. Джерела повідомили, що американський президент і 

його команда готують плани введення санкцій проти депутатів російської держдуми в 

рамках відповіді на вторгнення росії в Україну, і очікується, що нові санкції будуть 

оголошені 24.03. 

*** 

Не дозволимо да сукоби пређу границе Украјине и постану рат између русије и 

НАТО-а [Ми не дозволимо конфліктам перетнути кордони України і стати війною між 

росією та НАТО] // Политика. – Belgrad, 2022. – 23.03. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/502863/Ne-dozvolimo-da-sukobi-predu-granice-Ukrajine-i-

postanu-rat-izmedu-Rusije-i-NATO-a. 

Генеральний секретар НАТО Є. Столтенебрг заявив, що Альянс рішуче 

налаштований допомогти Україні, але також зобов’язаний забезпечити, щоб 

конфлікти не перекинулися через кордони України і не перетворилися на війну між 

росією та НАТО. Лідери НАТО закликатимуть Пекін утриматися від підтримки 

військової діяльності росії як члена Ради Безпеки ООН і приєднатися до мирного 

завершення війни. Європа та Північна Америка єдині у протистоянні російській 

агресії, підтримці України та захисту всіх союзників 

*** 

Здравков, Петър. Надежда Ганева за ФАКТИ: Кирил Петков направи уникална 

пиар акция в полза на Борисов [Надія Ганєва для Фактів: К. Петков зробив унікальну 

піар-кампанію на користь Б. Борисова] / П. Здравков // Факти. – Sofia, 2022. – 23.03. – 

Режим доступу : https://fakti.bg/mnenia/663912-nadejda-ganeva-za-fakti-kiril-petkov-

napravi-unikalna-piar-akcia-v-polza-na-borisov. 

Н. Ганєва, журналістка та медіаексперт, прокоментувала події які відбуваються 

в Болгарії та війну в Україні. Вона пише, що в перші дні війни багато хто очікував 

швидкої перемоги росії. На її думку, навіть президент Р. Радев дозволив собі відразу 

після того, як війна почалася, сказати, що «зрозуміло, що росія виграє цю війну», але 

Україна майже місяць доводить, що не зрадить свою землю і народ. Журналістка 

підкреслює, що «росія не виграє цю війну». 

*** 

Adamcová, Pavla. Putinova hra na zbabělce. Proč chce za plyn rubl a jak se snaží 

přechytračit Západ [путінська гра в боягузів. Чому він хоче рубль за газ і як він 

намагається перехитрити Захід] / P. Adamcová // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 24.03. – 

https://www.politika.rs/scc/clanak/502792/Bajden-krenuo-za-Evropu-na-sastanke-sa-NATO-i-liderima-EU
https://www.politika.rs/scc/clanak/502792/Bajden-krenuo-za-Evropu-na-sastanke-sa-NATO-i-liderima-EU
https://www.politika.rs/scc/clanak/502863/Ne-dozvolimo-da-sukobi-predu-granice-Ukrajine-i-postanu-rat-izmedu-Rusije-i-NATO-a
https://www.politika.rs/scc/clanak/502863/Ne-dozvolimo-da-sukobi-predu-granice-Ukrajine-i-postanu-rat-izmedu-Rusije-i-NATO-a
https://fakti.bg/mnenia/663912-nadejda-ganeva-za-fakti-kiril-petkov-napravi-unikalna-piar-akcia-v-polza-na-borisov
https://fakti.bg/mnenia/663912-nadejda-ganeva-za-fakti-kiril-petkov-napravi-unikalna-piar-akcia-v-polza-na-borisov
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Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/plyn-rubly-

rusko/r~f1ddb93eab6c11ec9ba00cc47ab5f122/. 

російський президент підкреслив, що заморожування російських активів на 

Заході у відповідь на вторгнення в Україну зруйнувало взаємну довіру, зокрема 

наголосив про розрахунки рублями за газ для Європи. Але на думку аналітиків, це є 

порушенням, головне, як зараз поведе себе Захід, який давно говорив про відмову від 

російського газу. Аналітики кажуть, що якщо росія досягне успіху, рубль стане 

важливішим як валюта транзакції, розрахунки за газ стануть автоматичною 

підтримкою російської валюти, а рубль можна буде купувати у валютних резервах 

західних центробанків.  

*** 

Sněmovna odsouhlasila ukončení členství Česka ve dvou postsovětských bankách. 

Rusko by skrz ně mohlo obcházet sankce [Палата депутатів схвалила припинення 

членства Чехії у двох пострадянських банках. Через них росія могла б обійти санкції] // 

Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 24.03. – Режим доступу : 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-souhlasila-s-ukoncenim-clenstvi-cr-ve-dvou-

postsovetskych-bankach/2170747. 

Палата депутатів парламенту Чехії погодилася розірвати міжнародні договори 

про створення двох пострадянських банків, а саме Міжнародного інвестиційного 

банку і Міжнародного банку економічного співробітництва. Уряд вирішив, що Чехія 

припинить своє членство в цих установах якомога швидше. За словами уряду, існує 

ризик того, що росія зможе обійти міжнародні санкції через банки. Сенат також 

повинен дати свою згоду. Міністр фінансів Чехії З. Станжура заявив депутатам, що 

уряд виступив би з такими пропозиціями навіть і без агресії росії проти України. 

*** 

Dias, Sónia. Série de comédia protagonizada por Zelensky chega a Portugal [В 

Португалії покажуть комедійний серіал за участю В. Зеленського] / S. Dias // Correio da 

Manhã. – Lisboa, 2022. – 24.03. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/cultura/detalhe/serie-de-comedia-protagonizada-por-zelensky-chega-

a-portugal. 

Комедійний серіал, який прославив В. Зеленського, і який сприяв його обранню 

Президентом України, покажуть в Португалії через Netflix. У той час, коли 

В. Зеленського вважають світовим героєм, потокова платформа Netflix отримала 

права на трансляцію «Слуги народу», який був хітом на українському телебаченні в 

період з 2015 по 2018 рр. Перший сезон серіалу вже прибув у Сполучені Штати та 

Канаду і буде доступний в каталогах Netflix у інших країнах, включаючи Португалію, 

у міру завершення перекладу. 

*** 

Österreich übernimmt nach Polen geflüchtete Krebspatienten [Австрія приймає 

українських хворих на рак, які втекли до Польщі] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 24.03. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6116024/oesterreich-uebernimmt-nach-polen-

gefluechtete-krebspatienten?from%20rss 

Австрія приймає онкохворих з Польщі, переміщених з України. П’ятьох 

постраждалих та найближчих членів їх сімей перевезли з Любліна до Відня. З Відня 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/plyn-rubly-rusko/r~f1ddb93eab6c11ec9ba00cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/plyn-rubly-rusko/r~f1ddb93eab6c11ec9ba00cc47ab5f122/
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-souhlasila-s-ukoncenim-clenstvi-cr-ve-dvou-postsovetskych-bankach/2170747
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-souhlasila-s-ukoncenim-clenstvi-cr-ve-dvou-postsovetskych-bankach/2170747
https://www.cmjornal.pt/cultura/detalhe/serie-de-comedia-protagonizada-por-zelensky-chega-a-portugal
https://www.cmjornal.pt/cultura/detalhe/serie-de-comedia-protagonizada-por-zelensky-chega-a-portugal
https://www.diepresse.com/6116024/oesterreich-uebernimmt-nach-polen-gefluechtete-krebspatienten?from%20rss
https://www.diepresse.com/6116024/oesterreich-uebernimmt-nach-polen-gefluechtete-krebspatienten?from%20rss
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пацієнтів мають розподілити до лікарень у федеральних землях. Допуск було 

здійснено у відповідь на запит Міністерства охорони здоров’я Польщі, оскільки 

польська система охорони здоров’я, яка вже була сильно обтяжена пандемією, 

перебуває на межі можливостей з прибуттям понад 2,3 мільйона біженців з України 

протягом місяця. 

*** 

Ausweis für Ukraine-Flüchtlinge wird in Kürze ausgestellt [Найближчим часом буде 

видано посвідчення українським біженцям] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 24.03. – Режим 

доступу : https://www.diepresse.com/6116090/ausweis-fuer-ukraine-fluechtlinge-wird-in-

kuerze-ausgestellt?from%20rss. 

Незабаром будуть видані посвідчення для переміщених осіб, які українські 

біженці отримають в Австрії. Їх виробляє австрійська державна друкарня і робота йде 

повним ходом. За словами Р. Ерхардта, начальника управління імміграційної та 

прикордонної поліції головного управління поліції Бургенланда, лише за 23.03 в 

країну в’їхали 1800 українських біженців і 400 з них заявили, що хочуть залишитися в 

Австрії. Близько п’ятої частини тих, хто прибуває, мають такий намір, інші хочуть 

лише проїхати, наприклад, до Німеччини чи Італії. 

*** 

Iz Mostara poslana poruka mira i podrške Ukrajini: Mladi ljudi ne žele rat [З 

Мостару прийшло послання миру та підтримки Україні: Молодь не хоче війни] // 

Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 24.03. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/vijesti/bih/728750/iz-mostara-poslana-poruka-mira-i-podrske-ukrajini-mladi-

ljudi-ne-zele-rat. 

У м. Мостар (Хорватія) зібралися учасники акції на підтримку України. 

Президент Хорватського студентського політологічного форуму (HSPF) М. Мікуліч 

сказав, що вони зібралися, щоб надіслати послання миру, терпимості та поваги. 

Радники та міська адміністрація Мостара посилають повідомлення про те, що 

необхідно якнайшвидше сісти за стіл перемовин і укласти угоду тому, що «серце 

стискається», коли вони бачать маленьких дітей та жінок, які втекли від війни. 

*** 

Yamaguchi, Mari. Zelenskyy appeals to Japan for more sanctions against Russia 

[Зеленський закликав Японію запровадити додаткові санкції проти росії] / M. 

Yamaguchi // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 24.03. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/zelenskyy-appeals-to-japan-for-more-sanctions-

against-russia. 

Президент України В. Зеленський у віртуальному зверненні до парламенту 

Японії похвалив її за те, що вона стала першою азіатською країною, яка запровадила 

санкції проти росії, та попросив Токіо піти ще далі. Він сказав, що торгівля з росією 

має бути заборонена, а іноземні компанії мають піти з українського ринку, щоб 

запобігти надходженню їхніх інвестицій до росії. Японія висловила солідарність з 

Україною та надала їй гуманітарну допомогу і нелетальне військове спорядження 

таке, як бронежилети, біноклі та медичне обладнання. Японія, сумно відома своєю 

суворою політикою щодо біженців та імміграції, також зобов’язалася приймати 

українських біженців. 

https://www.diepresse.com/6116090/ausweis-fuer-ukraine-fluechtlinge-wird-in-kuerze-ausgestellt?from%20rss
https://www.diepresse.com/6116090/ausweis-fuer-ukraine-fluechtlinge-wird-in-kuerze-ausgestellt?from%20rss
https://avaz.ba/vijesti/bih/728750/iz-mostara-poslana-poruka-mira-i-podrske-ukrajini-mladi-ljudi-ne-zele-rat
https://avaz.ba/vijesti/bih/728750/iz-mostara-poslana-poruka-mira-i-podrske-ukrajini-mladi-ljudi-ne-zele-rat
https://japantoday.com/category/politics/zelenskyy-appeals-to-japan-for-more-sanctions-against-russia
https://japantoday.com/category/politics/zelenskyy-appeals-to-japan-for-more-sanctions-against-russia
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*** 

Hällsten, Amanda. Zelenskyjs blågula tal till Sveriges riksdag [Синьо-жовта промова 

Зеленського перед шведським парламентом] / A. Hällsten // Le Monde. – Paris, 2022. – 

24.03. – Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rEJXpa/zelenskyj-haller-tal-

till-svenska-riksdagen. 

Президент України продовжив свій дипломатичний тур, виступивши перед 

шведським парламентом. Він подякував Швеції за підтримку, оскільки скандинавська 

країна вперше з 1939 р. порушила свою доктрину відмови від постачання зброї 

воюючій країні. російське вторгнення призвело до історичної зміни думок Швеції на 

користь членства в НАТО. Міністр закордонних справ Швеції А. Лінде визнала 

виступ «неймовірно сильним». 

*** 

Smolar, Piotr. Face à la Russie, les Etats-Unis entravés par leurs propres lignes rouges 

[Зіткнувшись із росією, Сполученим Штатам заважають власні «червоні» лінії] / P. 

Smolar // Le Monde. – Paris, 2022. – 24.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/23/face-a-la-russie-les-etats-unis-

entraves-par-leurs-propres-lignes-rouges_6118792_3210.html. 

США, як провідна військова держава світу, стала насторожено ставитись до 

будь-якої операції ззовні. Такий феномен Америки, підтверджений війною в Україні. 

Російське вторгнення, безумовно, посилило ряди Північноатлантичного альянсу. 

Американська чисельність особового складу у Європі збільшилася з 80 тис. до 100 

тис. військових. Але НАТО не передбачає жодної іншої позиції, окрім оборонної, 

постачання зброї українцям, щоб уникнути розширення конфлікту. Однак, на думку 

автора, цей парадокс обмеженої сили, є важливим фактором продовження війни в 

Україні. 

*** 

Edwardas Lucasas. Už Vakarų neišmanymą tenka mokėti nekaltiesiems [Едвард 

Лукас. Неосвічені повинні платити за невігластво Заходу] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 

2022. – 24.03. – Режим доступу : https://www.lrytas.lt/pasaulis/rytai-

vakarai/2022/03/24/news/edwardas-lucasas-uz-vakaru-neismanyma-tenka-moketi-

nekaltiesiems-22827417. 

Автор вважає, що безпосередня провина за військову агресію проти України 

лежить на злочинному режимі кремля та його шаленому та мстивому лідері путіні, 

однак глибша відповідальність лежить на країнах, які в рази більші, багатші та 

могутніші за росію. Він наголошує, що якби західні лідери зрозуміли плани росії 

щодо своїх сусідів, десятки мільйонів українців продовжували б жити у мирі. Автор 

констатує, що для повоєнних поколінь Західної Європи «Східна Європа» була 

буквально сірою зоною – відсталою та далекою, а тепер, коли український прапор 

став модним аксесуаром, президент В. Зеленський повторює коротку славу В. Гавела 

як морального лідера вільного світу. 

*** 

Szijjártó: A NATO álláspontja egybevág Magyarországéval [П. Сіярто: Позиція 

НАТО відповідає позиції Угорщини] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 24.03. – Режим 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rEJXpa/zelenskyj-haller-tal-till-svenska-riksdagen
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rEJXpa/zelenskyj-haller-tal-till-svenska-riksdagen
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/23/face-a-la-russie-les-etats-unis-entraves-par-leurs-propres-lignes-rouges_6118792_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/23/face-a-la-russie-les-etats-unis-entraves-par-leurs-propres-lignes-rouges_6118792_3210.html
https://www.lrytas.lt/pasaulis/rytai-vakarai/2022/03/24/news/edwardas-lucasas-uz-vakaru-neismanyma-tenka-moketi-nekaltiesiems-22827417
https://www.lrytas.lt/pasaulis/rytai-vakarai/2022/03/24/news/edwardas-lucasas-uz-vakaru-neismanyma-tenka-moketi-nekaltiesiems-22827417
https://www.lrytas.lt/pasaulis/rytai-vakarai/2022/03/24/news/edwardas-lucasas-uz-vakaru-neismanyma-tenka-moketi-nekaltiesiems-22827417
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доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/szijjarto-a-nato-allaspontja-egybevag-

magyarorszageval-video. 

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини П. Сіярто у Брюсселі на 

позачерговому саміті Північноатлантичного альянсу, заявив, що блокада повітряного 

простору над Україною означатиме повітряну війну між НАТО і росією. У розмові з 

угорськими журналістами П. Сіярто наголосив, що війни між росією та НАТО 

потрібно уникнути будь-якою ціною та наголосив, що позиція НАТО повністю 

відповідає національним інтересам і позиції Угорщини. 

*** 

Újabb baloldali politikus állt ki a háborúban való részvétel mellett [Ще один лівий 

політик висловився за участь у війні] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 24.03. – 

Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/ujabb-baloldali-politikus-allt-ki-a-

haboruban-valo-reszvetel-mellett. 

Колишній співголова «Зеленої партії Угорщини» (LMP) Я. Кендернай хоче 

відправити зброю та угорських солдатів на війну в Україні. Видання пише, що це 

одна з «найбільш войовничих заяв лівих, яка поставила б Угорщину та угорців 

Закарпаття під серйозну небезпеку». 

*** 

Szijjártó Péter: Magyar siker a NATO-csúcstalálkozón [П. Сіярто: успіх Угорщини 

на саміті НАТО] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 24.03. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/szijjarto-peter-magyar-siker-a-nato-

csucstalalkozon-video. 

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини П. Сіярто у відеозверненні 

після позачергового саміту НАТО заявив, що великим успіхом Угорщини є те, що 

НАТО все ще не хоче ставати воюючою стороною у війні в Україні. П. Сіярто додав, 

що найважливішою метою та інтересом Угорщини залишається утримати Угорщину 

від війни. П. Сіярто також оголосив, що вирішив започаткувати передову оборонну 

присутність в НАТО, відповідно, на східно-південно-східному крилі Альянсу буде 

сформовано вісім батальйонних тактичних груп. 

*** 

Szabó Réka, Zsuzsanna. Határtalan segítség [Необмежена допомога] / Z. Szabó Réka 

// Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 24.03. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/hatartalan-segitseg. 

Ecumenical Relief Organization оголосила про програму допомоги в розмірі 1 

млрд форинтів, яка продовжить здійснювати регулярні поставки в Україну протягом 

наступних трьох місяців. Щомісяця 250 тонн пожертвувань надаються тим, хто 

потребує допомоги, в основному з продуктів тривалого користування, а також 

предметів гігієни та догляду за дітьми. 

*** 

Herszenhorn, David M.. NATO vows to boost aid to Ukraine but Zelenskyy warns it’s 

falling short [НАТО обіцяє збільшити допомогу Україні, але В. Зеленський попереджає, 

що її критично мало] / D. M. Herszenhorn // POLITICO. – Brussels, 2022. – 24.03. – Режим 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/szijjarto-a-nato-allaspontja-egybevag-magyarorszageval-video
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/szijjarto-a-nato-allaspontja-egybevag-magyarorszageval-video
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/ujabb-baloldali-politikus-allt-ki-a-haboruban-valo-reszvetel-mellett
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/ujabb-baloldali-politikus-allt-ki-a-haboruban-valo-reszvetel-mellett
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/szijjarto-peter-magyar-siker-a-nato-csucstalalkozon-video
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/szijjarto-peter-magyar-siker-a-nato-csucstalalkozon-video
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/hatartalan-segitseg
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доступу : https://www.politico.eu/article/nato-leaders-zelenskyy-ukraine-russia-europe-putin-

biden-macron-johnson/. 

Лідери НАТО пообіцяли посилити допомогу Україні в її боротьбі проти 

вторгнення росії, але Президент України В. Зеленський звинуватив їх у тому, що вони 

ховаються від загрози конфронтації з путіним і в наївності, думають, що російська 

агресія проти їхніх країн не триватиме. На запитання про конкретні прохання 

В. Зеленського про допомогу – включно із закриттям українського повітряного 

простору для російських військових літаків і пожертвуваннями танків, винищувачів 

та іншої зброї – Є. Столтенберг пояснив, що «все, що ми можемо» не включало багато 

з того, про що просив Президент України. Відповідаючи на промову В. Зеленського, в 

якій він закликав лідерів союзників надати Україні лише «один відсоток» танків і 

літаків НАТО, а також поскаржився, що він не отримав чітких відповідей, Є. 

Столтенберг швидко відступив до нечітких загальних думок. 

*** 

Başkan Erdoğan tarihi zirvede konuşacak! ‘‘Türkiye bunu yapabilen tek NATO 

ülkesi’’ [Президент Р. Т. Ердоган виступить на історичному саміті! «Туреччина – єдина 

країна НАТО, яка може це зробити»] // Star. – Istanbul, 2022. – 24.03. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/politika/baskan-erdogan-tarihi-zirvede-konusacak-turkiye-bunu-

yapabilen-tek-nato-ulkesi-haber-1700079/. 

У Брюсселі проходить історичний надзвичайний саміт НАТО. Заяви 

президента Туреччини Р. Т. Ердогана на саміті вважаються життєво важливими. У 

Туреччини хороші відносини як з росією, так і з Україною. Туреччина є єдиним 

членом НАТО, який має зв’язок з росією, а також здатний стримувати її. 

В. Зеленський кілька разів звертався до Туреччини, щоб вона виступила 

посередником. 

*** 

Ambrose, Tom. Ukrainian orphans en route to Scotland after landing in UK 

[Українські сироти на шляху до Шотландії після приземлення у Великобританії] / Т. 

Ambrose // The Guardian. – London, 2022. – 24.03. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/24/ukrainian-orphans-en-route-to-scotland-

after-landing-in-uk. 

Група з 52 дітей із дитячих будинків Дніпра приїхала у свій тимчасовий новий 

дім у Шотландії. Евакуація була організована спільними зусиллями благодійних 

організацій Magen David Adom UK, Save A Child та Dnipro Kids під назвою «Project 

Light». Благодійна організація в Единбурзі організувала проживання дітей та опікунів. 

Посольство Великобританії, міністерство внутрішніх справ зробило все можливе, щоб 

прискорити видачу віз. Уряд України подякував урядам Шотландії та Великобританії 

за допомогу. 

*** 

Siegal, Tobias. Jewish businessman paid for Nazi graffiti in Ukraine before Russia 

invaded – report [Єврейський бізнесмен заплатив за нацистські графіті в Україні до 

вторгнення росії – повідомлення] / T. Siegal // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 

24.03. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/businessman-paid-for-nazi-graffiti-

in-ukraine-ahead-of-russian-invasion-report/. 

https://www.politico.eu/article/nato-leaders-zelenskyy-ukraine-russia-europe-putin-biden-macron-johnson/
https://www.politico.eu/article/nato-leaders-zelenskyy-ukraine-russia-europe-putin-biden-macron-johnson/
https://www.star.com.tr/politika/baskan-erdogan-tarihi-zirvede-konusacak-turkiye-bunu-yapabilen-tek-nato-ulkesi-haber-1700079/
https://www.star.com.tr/politika/baskan-erdogan-tarihi-zirvede-konusacak-turkiye-bunu-yapabilen-tek-nato-ulkesi-haber-1700079/
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/24/ukrainian-orphans-en-route-to-scotland-after-landing-in-uk
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/24/ukrainian-orphans-en-route-to-scotland-after-landing-in-uk
https://www.timesofisrael.com/businessman-paid-for-nazi-graffiti-in-ukraine-ahead-of-russian-invasion-report/
https://www.timesofisrael.com/businessman-paid-for-nazi-graffiti-in-ukraine-ahead-of-russian-invasion-report/
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Єврейсько-українського олігарха П. Фукса звинувачують у тому, що він платив 

місцевим жителям за мазання свастики в Харкові та Києві. Колишній генерал КДБ 

зазначив, що радянські розвідники використовували подібні методи під час холодної 

війни, руйнуючи синагоги та єврейські кладовища в Нью-Йорку та Вашингтоні. За 

словами автора, Голокост, Друга світова війна та нацизм були важливими 

інструментами для путіна в його спробі легітимізувати війну росії в Україні. Автор 

наголошує, що Президента України В. Зеленського також звинувачують у 

використанні Голокосту, щоб отримати підтримку із Заходу. За словами автора, 

звертаючись до Кнесету, В. Зеленський звернувся до ізраїльських законодавців з 

проханням про допомогу в запобіганні російського «остаточного вторгнення» в 

Україну, неодноразово порівнюючи з Голокостом і критикуючи єврейську державу за 

те, що вона не робить більше для того, щоб допомогти Україні. 

*** 

Shalev, Asaf. MacKenzie Scott donates $10 million to HIAS for Ukrainian refugee aid 

[Маккензі Скотт передала HIAS 10 мільйонів доларів на допомогу українським 

біженцям] / A. Shalev // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 24.03. – Режим доступу : 

https://www.timesofisrael.com/mackenzie-scott-donates-10-million-to-hias-for-ukrainian-

refugee-aid/. 

Американська письменниця М. Скотт пожертвувала 10 млн дол. єврейській 

гуманітарній групі HIAS на її роботу з допомоги українським євреям, які рятуються 

від війни в Україні. 

*** 

Oved, Marco. When it comes to Canada’s Ukraine war sanctions, how much Russian is 

too much Russian? [Коли справа доходить до воєнних санкцій Канади щодо росії, 

наскільки російська є російською?] / M. Oved // Toronto star. – Toronto, 2022. – 24.03. – 

Режим доступу : https://www.thestar.com/news/investigations/2022/03/24/when-it-comes-to-

canadas-ukraine-war-sanctions-how-much-russian-is-too-much-russian.html. 

Канада включила до свого списку економічних санкцій проти російської 

економіки і особливо проти російських олігархів, які підтримують режим президента 

путіна, – це понад 1000 осіб.  

*** 

Rabson, Mia. Canada to hike oil, gas output by 300,000 barrels a day to help displace 

Russian fuel [Канада збільшить видобуток нафти та газу на 300 000 барелів на день, щоб 

витіснити російське паливо] / M. Rabson // Toronto Star. – Toronto, 2022. – 24.03. – Режим 

доступу : https://www.thestar.com/politics/2022/03/24/canada-to-hike-oil-gas-output-300000-

barrels-a-day-to-help-displace-russian-fuel.html. 

Після зустрічі зі своїми європейськими колегами у Міжнародному 

енергетичному агентстві у Парижі міністр природних ресурсів Канади Д. Уілкін 

заявив, що канадські виробники нафти і газу можуть збільшити видобуток на 

еквівалент 300 тис. барелів на день до кінця року, щоб допомогти витіснити російські 

копалини палива, що дозволить відмовитися від російської енергії в покарання за 

вторгнення росії в Україну. 

*** 

https://www.timesofisrael.com/mackenzie-scott-donates-10-million-to-hias-for-ukrainian-refugee-aid/
https://www.timesofisrael.com/mackenzie-scott-donates-10-million-to-hias-for-ukrainian-refugee-aid/
https://www.thestar.com/news/investigations/2022/03/24/when-it-comes-to-canadas-ukraine-war-sanctions-how-much-russian-is-too-much-russian.html
https://www.thestar.com/news/investigations/2022/03/24/when-it-comes-to-canadas-ukraine-war-sanctions-how-much-russian-is-too-much-russian.html
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Совбез ООН не смог принять резолюцию о гуманитарной ситуации в Украине 

[Рада безпеки ООН не змогла прийняти резолюцію про гуманітарну ситуацію в 

Україні] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 24.03. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0324/c31520-9975602.html. 

Рада Безпеки ООН, що складається з 15 членів не змогла прийняти резолюцію 

щодо гуманітарної ситуації в Україні. Китай та росія проголосували за текст, а 13 

членів – утрималися. Текст, поданий росією, було відхилено. З початку конфлікту 

Рада безпеки провела три брифінги про гуманітарну ситуацію в Україні – 28 лютого, 

7 березня і 17 березня. 

*** 

СМИ США: информация о предоставлении убежища украинским беженцам в 

США является фальшивой, они задерживаются федеральной иммиграционной 

службой [ЗМІ США: інформація про надання притулку українським біженцям у США є 

фальшивою, вони затримуються федеральною імміграційною службою] // Жэньминь 

жибао. – Пекін, 2022. – 24.03. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0324/c31520-9975385.html. 

В США під приводом епідемії відбувається затримання українських біженців, 

які намагаються в’їхати до країни. Це не тільки відрізняється від підходу інших 

європейських країн, але й суперечить недавній обіцянці американського президента 

про те, що США з розпростертими обіймами вітатимуть українських біженців. ЗМІ 

США підтвердили, що принаймні п’ятеро українців було затримано. Причиною їх 

затримання, як і раніше, залишається Розділ 42 «Закону про громадську охорону 

здоров’я». 

*** 

Атанасова, Мария. Мирно шествие в подкрепа на Украйна в София [Сьогодні у 

Софії відбудеться мирна хода на підтримку суверенітету України.] / М, Атанасова // 

Факти. – Sofia, 2022. – 24.03. – Режим доступу : https://fakti.bg/bulgaria/664217-mirno-

shestvie-v-podkrepa-na-ukraina-v-sofia. 

24 лютого у Софії відбудеться мирна хода на підтримку суверенітету України. 

Наразі свою присутність підтвердили майже 3 тис. учасників. Організатори 

виступають проти російської війни в Україні та вимагають від влади Болгарії 

адекватної та своєчасної позиції. 

*** 

Svenning, Olle. Anfallet på Ukraina har förändrat EU i grunden [Напад на Україну 

докорінно змінив ЄС] / O. Svenning // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 25.03. – Режим 

доступу : https://www.aftonbladet.se/kultur/a/dn2jmX/olle-svenning-om-eu-och-kriget-i-

ukraina. 

Шведський журналіст пише, що ЄС швидко, енергійно та згуртовано провів 

необхідне переозброєння, поставив озброєння для захисту України та запровадив 

масштабні економічні санкції проти росії. Він зазначає, що формально Україні не 

можна пропонувати переговори про членство в ЄС, але має бути можливість 

пов’язати країну з напрямами діяльності ЄС, від екологічних до різних гуманітарних 

проєктів. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0324/c31520-9975602.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0324/c31520-9975385.html
https://fakti.bg/bulgaria/664217-mirno-shestvie-v-podkrepa-na-ukraina-v-sofia
https://fakti.bg/bulgaria/664217-mirno-shestvie-v-podkrepa-na-ukraina-v-sofia
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/dn2jmX/olle-svenning-om-eu-och-kriget-i-ukraina
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/dn2jmX/olle-svenning-om-eu-och-kriget-i-ukraina
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*** 

Sima, Jonna . Ytterhögern är en megafon för Putin [Крайні праві – рупор путіна] / J. 

Sima // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 25.03. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/667vmL/svensk-ytterhoger-ar-en-megafon-for-putin. 

Шведські альтернативні ЗМІ часто виступають у ролі рупора російської 

пропаганди. На сайтах Samnytt та Insikt24 передаються російські теорії змови про те, 

що Україна та Сполучені Штати виробляють біологічну зброю. Вони також описують 

війну як «військову операцію» і заявляють, що «наважуються говорити правду». На 

думку автора, за останній місяць для більшості людей мало стати очевидним, що вони 

«роблять прямо протилежне». 

*** 

Costa responde a ‘avaliação’ de Zelensky e garante que Portugal tem dado «todo o 

apoio» à Ucrânia [А. Кошта відповів на «оцінку» В. Зеленського і гарантує, що 

Португалія надала «повну підтримку» Україні] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 

25.03. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/costa-responde-a-

avaliacao-de-zelensky-e-garante-que-portugal-tem-dado-todo-o-apoio-a-

ucrania?ref%20Pesquisa_Destaques. 

Прем’єр-міністр Португалії А. Кошта наголосив у Брюсселі, що Португалія 

надала «повну підтримку Україні» на гуманітарному та військовому рівні і додав, що 

не чув, щоб Президент України В. Зеленський скаржився на відсутність підтримки 

Португалії. А. Кошта розповів про постачання військової техніки Україні, у тому 

числі летальної зброї, вказуючи на те, що «нову техніку продовжують активно 

надсилати». 

*** 

Vranitzky/Busek: «Mehr als die meisten hat Österreich gelitten» [Враніцький/Бусек: 

«Австрія постраждала більше, ніж більшість»] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 25.03. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6116542/vranitzkybusek-mehr-als-die-meisten-

hat-oesterreich-gelitten?from%20rss. 

З надзвичайно жорстоким нападом росії на Україну ЄС стоїть перед 

найбільшим викликом з часів Другої світової війни. Так вважають колишній канцлер 

Ф. Враніцький (парія SPÖ) і його колишній заступник Е. Бусек, який наголосив, що 

«російська агресія – це фронтальна атака на весь європейський порядок». 

*** 

Ukraine-Benefizkonzert am Heldenplatz: 100.000 Zuschauer erwartet [Український 

благодійний концерт на площі Героїв: очікується 100 тисяч глядачів] // Die Рresse. – 

Vienna, 2022. – 25.03. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6116806/ukraine-

benefizkonzert-am-heldenplatz-100000-zuschauer-erwartet?from%20rss. 

На віденській площі Хельденплац відбудеться великий благодійний концерт на 

підтримку України. Організатори очікують до 100 тис. відвідувачів протягом дня. На 

стадіоні Happel також буде виступ федерального президента А. ван дер Беллена. Вхід 

вільний, але збираються пожертви для постраждалих від війни в Україні під девізом 

«YesWeCare». Всю суму передадуть благодійним організаціям та нужденним. 

*** 

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/667vmL/svensk-ytterhoger-ar-en-megafon-for-putin
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/costa-responde-a-avaliacao-de-zelensky-e-garante-que-portugal-tem-dado-todo-o-apoio-a-ucrania?ref%20Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/costa-responde-a-avaliacao-de-zelensky-e-garante-que-portugal-tem-dado-todo-o-apoio-a-ucrania?ref%20Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/costa-responde-a-avaliacao-de-zelensky-e-garante-que-portugal-tem-dado-todo-o-apoio-a-ucrania?ref%20Pesquisa_Destaques
https://www.diepresse.com/6116542/vranitzkybusek-mehr-als-die-meisten-hat-oesterreich-gelitten?from%20rss
https://www.diepresse.com/6116542/vranitzkybusek-mehr-als-die-meisten-hat-oesterreich-gelitten?from%20rss
https://www.diepresse.com/6116806/ukraine-benefizkonzert-am-heldenplatz-100000-zuschauer-erwartet?from%20rss
https://www.diepresse.com/6116806/ukraine-benefizkonzert-am-heldenplatz-100000-zuschauer-erwartet?from%20rss
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27.000 Ukraine-Flüchtlinge in Österreich registriert [В Австрії зареєстровано 27 

тисяч українських біженців] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 25.03. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6116404/27000-ukraine-fluechtlinge-in-oesterreich-

registriert?from%20rss. 

З початку війни з України до Австрії прибуло 203 тис. біженців. Наразі в 

Австрії зареєстровано 27 тис. переміщених осіб. З них 70 % – жінки, 35 % – діти до 18 

років. За словами координатора у справах біженців, серед зареєстрованих 

переселенців є багато чоловіків призовного віку, незважаючи на обов’язкову 

військову службу в Україні, є кілька причин для цього. З одного боку, багато людей 

покинули країну до війни. З іншого боку, є винятки з призову, наприклад, для 

чоловіків, які мають трьох і більше дітей, або якщо вони доглядають за людиною в 

сім’ї, яка потребує догляду. 

*** 

Ozlberger, Christina. Universitäten bieten Hilfe für ukrainische Studierende 

[Університети пропонують допомогу українським студентам] / С. Ozlberger // Die Рresse. 

– Vienna, 2022. – 25.03. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6113626/universitaeten-bieten-hilfe-fuer-ukrainische-

studierende?from%20rss. 

Австрійські навчальні заклади зустрічають українських студентів з 

розпростертими обіймами: через війну університети ігнорують відсутні документи 

або документи, подані занадто пізно в заявах, призначаються додаткові стипендії. 

Зараз в Австрії навчається близько 2700 українців. Міністр освіти Австрії М. 

Полашек (ÖVP) порадив критично переглянути або заморозити контакти з 

російськими закладами. 

*** 

Miletić: Napravili su uspješan spin i čini mi se da sjede na dvije stolice [Мілетіч: Вони 

зробили вдалий розворот і мені здається, що вони сидять на двох стільцях] // Dnevni 

avaz. – Sarajevo, 2022. – 25.03. – Режим доступу : https://avaz.ba/vijesti/bih/728824/miletic-

napravili-su-uspjesan-spin-i-cini-mi-se-da-sjede-na-dvije-stolice. 

Після засідання Палати народів Парламентської асамблеї Боснії та Герцеговини 

(БіГ) до ЗМІ звернувся делегат Д. Бечирович, він назвав підсумки голосування на 

пропозицію про засудження російської агресії шокуючими. Делегати Хорватської 

демократичної співдружності БіГ також проголосували проти пропозиції щодо 

засудження російської агресії. 

*** 

Čović: Na žrtvi Ukrajine nastoje se skupljati jeftini politički bodovi [Чович: 

Жертвуючи Україною, намагаються набрати дешеві політичні очки] // Dnevni avaz. – 

Sarajevo, 2022. – 25.03. – Режим доступу : https://avaz.ba/vijesti/bih/728872/covic-na-zrtvi-

ukrajine-nastoje-se-skupljati-jeftini-politicki-bodovi. 

Голова Палати народів Парламентської асамблеї Боснії та Герцеговини (ПСБіГ) 

та президент Хорватської демократичної співдружності Боснії та Герцеговини (ХДС 

БіГ) Д. Чович заявив, що ХДСБіГ і ПСБіГ чітко і недвозначно засудили агресію 

України. Він каже, що з огидою відкидає спроби деяких боснійських ЗМІ уявити їх в 

іншому світлі, що має висловити своє розчарування тим, що на війні в Україні 

https://www.diepresse.com/6116404/27000-ukraine-fluechtlinge-in-oesterreich-registriert?from%20rss
https://www.diepresse.com/6116404/27000-ukraine-fluechtlinge-in-oesterreich-registriert?from%20rss
https://www.diepresse.com/6113626/universitaeten-bieten-hilfe-fuer-ukrainische-studierende?from%20rss
https://www.diepresse.com/6113626/universitaeten-bieten-hilfe-fuer-ukrainische-studierende?from%20rss
https://avaz.ba/vijesti/bih/728824/miletic-napravili-su-uspjesan-spin-i-cini-mi-se-da-sjede-na-dvije-stolice
https://avaz.ba/vijesti/bih/728824/miletic-napravili-su-uspjesan-spin-i-cini-mi-se-da-sjede-na-dvije-stolice
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заробляються дешеві політичні очки, і продовжують «ганебну пропаганду, 

спрямовану на спробу дискредитувати хорватів та хорватську політику». Найкраща 

відповідь на це, каже він, це дії відповідальних та гуманних людей, які прийняли 

біженців з України. 

*** 

Geinitz, Christian. Die Abkopplung nimmt Fahrt auf [Роз’єднання набирає 

швидкість] / C. Geinitz // Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 25.03. – 

Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/die-abkopplung-von-russland-

nimmt-fahrt-auf-17909940.html. 

Федеральний міністр економіки Р. Хабек заявив у Берліні, що частка росії в 

імпорті німецького газу вже впала з 55 % до 40 %. Глави держав і урядів ЄС у 

Брюсселі повторили, що залежність від російського газу, нафти та російського вугілля 

має бути досягнута «якнайшвидше». 

*** 

Ukraine pleads for unlimited aid to fight Russia’s month-old war [Україна закликає 

надати необмежену допомогу для боротьби з росією, що триває місяць] // Herald Sun. – 

Melbourne, 2022. – 25.03. – Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-

news/russia-accused-of-bombing-school-sheltering-hundreds-in-ukraine/news-

story/122081aedee519d9601c379f13d8a72f. 

Україна домагалася від НАТО необмеженої військової допомоги, щоб її війська 

могли перейти від наполегливої оборони території до витіснення російських військ, 

попереджаючи про «реальну» загрозу, що москва може застосувати хімічну зброю, 

оскільки війна триває вже другий місяць. Виступаючи у Брюсселі по відеозв’язку з 

Києва, Президент України В. Зеленський заявив, що росія скинула на Україну 

фосфорні бомби і невибірково обстрілює мирне населення та попередив, що загроза 

повномасштабного застосування росією хімічної зброї на території Україна справжня. 

*** 

Megerian, Chris. Biden promises new Ukraine aid, warns Russia on chemical weapons 

[Байден обіцяє нову допомогу Україні та попереджає росію про хімічну зброю] / C. 

Megerian // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 25.03. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/biden-western-allies-gather-at-tense-moment-in-

ukraine-war. 

Президент США Д. Байден та його західні союзники пообіцяли нові санкції та 

гуманітарну допомогу у відповідь на напад путіна на Україну, але, як зауважує автор 

статті, їхні пропозиції не відповідали більш серйозній військовій допомозі, про яку 

просив Президент України В. Зеленський. Д. Байден також оголосив, що США 

приймуть до 100 тис. українських біженців і нададуть додатково 1 млрд дол. у вигляді 

продуктів харчування, ліків та ін. Західні лідери розробляють наступні кроки для 

протидії російському вторгненню і обмірковують як реагувати, якщо путін застосує 

хімічну, біологічну або навіть ядерну зброю. 

*** 

Tachikawa, Tomoyuki. N Korea’s ICBM launch comes amid dysfunction of U.N. over 

Ukraine [Запуск міжконтинентальної балістичної ракети Північної Кореї стався на тлі 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/die-abkopplung-von-russland-nimmt-fahrt-auf-17909940.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/die-abkopplung-von-russland-nimmt-fahrt-auf-17909940.html
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/russia-accused-of-bombing-school-sheltering-hundreds-in-ukraine/news-story/122081aedee519d9601c379f13d8a72f
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/russia-accused-of-bombing-school-sheltering-hundreds-in-ukraine/news-story/122081aedee519d9601c379f13d8a72f
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/russia-accused-of-bombing-school-sheltering-hundreds-in-ukraine/news-story/122081aedee519d9601c379f13d8a72f
https://japantoday.com/category/world/biden-western-allies-gather-at-tense-moment-in-ukraine-war
https://japantoday.com/category/world/biden-western-allies-gather-at-tense-moment-in-ukraine-war
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дисфункції ООН через Україну] / T. Tachikawa // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 25.03. – 

Режим доступу : https://japantoday.com/category/politics/N-Korea’s-ICBM-launch-comes-

amid-dysfunction-of-U.N.-over-Ukraine. 

Журналіст японського видання відзначає, що з поновленням запусків 

міжконтинентальних балістичних ракет Північна Корея, схоже, сповнена рішучості 

йти повним ходом, зміцнюючи свій військовий потенціал у той час, коли Рада 

Безпеки ООН перестала функціонувати через вторгнення росії в Україну. Оскільки 

адміністрація президента США Д. Байдена та її союзники у сфері безпеки змушені 

зосередитись на українській кризі, Північна Корея впевнена в тому, що продовжить 

випробування зброї відповідно до свого плану. 

*** 

Marszal, Andrew. Hollywood grapples with Ukraine ahead of Oscars [Голлівуд 

зважує, як реагувати на напад росії на Україну перед «Оскаром»] / A. Marszal // Japan 

Today. – Tokyo, 2022. – 25.03. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/entertainment/hollywood-grapples-with-ukraine-ahead-of-

oscars. 

Американський та британський журналіст Е. Маршалл пише в статті, що 

Голлівуд зважує, як реагувати на кривавий напад росії на Україну, намагаючись 

балансувати між демонстрацією підтримки Києва та надмірною проповідницькою 

реакцією. Одним із прикладів того, як голлівудські зірки ефективно використовують 

свою платформу, є сайт GoFundMe, запущений М. Куніс та Е. Катчером, який зібрав 

понад 35 млн дол. на гуманітарну допомогу та безкоштовне короткострокове житло 

для українських біженців у сусідніх країнах, отримавши похвалу від Президента 

України В. Зеленського. 

*** 

«Opération humanitaire» pour Marioupol, achats communs de produits énergétiques: 

les annonces de Macron à l’issue d’un sommet européen à Bruxelles [Гуманітарна операція 

для Маріуполя, спільні закупівлі енергоносіїв: заяви Макрона після європейського 

саміту в Брюсселі] // Le Monde. – Paris, 2022. – 25.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/25/operation-humanitaire-pour-

marioupol-achats-communs-de-produits-energetiques-les-annonces-de-macron-a-l-issue-d-un-

sommet-europeen-a-bruxelles_6119206_3210.html. 

Після європейського саміту «Великої сімки» в Брюсселі президент Франції Е. 

Макрон на пресконференції заявив, що збирається спільно з Туреччиною та Грецією 

розпочати гуманітарну операцію з евакуації всіх бажаючих покинути Маріуполь, 

уточнивши, що має обговорити цю тему з президентом росії. Він сподівається, що 

зможе залучити до цієї операції якнайбільше зацікавлених сторін. 

*** 

Lemaître, Frédéric. En Chine, les partisans de l’Ukraine ne s’en laissent pas conter [У 

Китаї прихильники України не дають себе обдурити] / F. Lemaître // Le Monde. – Paris, 

2022. – 25.03. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/25/en-

chine-les-partisans-de-l-ukraine-ne-s-en-laissent-pas-conter_6119033_3210.html. 

Незважаючи на цензуру та дезінформаційну співпрацю між москвою та 

Пекіном, користувачі мережі, які виступають проти російського вторгнення, 

https://japantoday.com/category/politics/N-Korea's-ICBM-launch-comes-amid-dysfunction-of-U.N.-over-Ukraine
https://japantoday.com/category/politics/N-Korea's-ICBM-launch-comes-amid-dysfunction-of-U.N.-over-Ukraine
https://japantoday.com/category/entertainment/hollywood-grapples-with-ukraine-ahead-of-oscars
https://japantoday.com/category/entertainment/hollywood-grapples-with-ukraine-ahead-of-oscars
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/25/operation-humanitaire-pour-marioupol-achats-communs-de-produits-energetiques-les-annonces-de-macron-a-l-issue-d-un-sommet-europeen-a-bruxelles_6119206_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/25/operation-humanitaire-pour-marioupol-achats-communs-de-produits-energetiques-les-annonces-de-macron-a-l-issue-d-un-sommet-europeen-a-bruxelles_6119206_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/25/operation-humanitaire-pour-marioupol-achats-communs-de-produits-energetiques-les-annonces-de-macron-a-l-issue-d-un-sommet-europeen-a-bruxelles_6119206_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/25/en-chine-les-partisans-de-l-ukraine-ne-s-en-laissent-pas-conter_6119033_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/25/en-chine-les-partisans-de-l-ukraine-ne-s-en-laissent-pas-conter_6119033_3210.html
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знаходять способи, щоб їхні голоси були почуті. Дослідники зі Стенфордського 

університету (США) переглянули близько 500 тис. повідомлень, розміщених у 

китайських соціальних мережах за перші два тижні конфлікту. Їх висновок: близько 

50 % з них підтримують війну, розпочату путіним, але 10 % відкрито її критикують, 

від 15 % до 20 % висловлюють іншу думку (співчуття українцям або послідовне 

звільнення путіна) та чверть із них діляться інформацією (наприклад, про кількість 

померлих) без коментарів. 

*** 

Ukraine: lignes rouges et ambiguïté [Україна: «червоні» лінії та невизначеність] // 

Le Monde. – Paris, 2022. – 25.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/25/ukraine-lignes-rouges-et-

ambiguite_6119114_3232.html. 

В редакційній статті французської «Le Monde» зауважується, що участь 

Президента України В. Зеленського в трьох самітах дня – НАТО, G7 і ЄС мала стати 

ще одним символом солідарності з Україною. В. Зеленський просив західні країни 

поставити до Збройних сил України хоча б 1 % своїх танків і літаків. Він зіткнувся з 

відмовою лідерів, що зібралися в Брюсселі, які обмежилися продовженням поставок в 

Україну оборонної військової техніки. Постачання Е. Макрон заявив, що це є 

«червоною» лінією, яку Альянс не готовий переступити, щоб не загострювати 

конфлікт. 

*** 

Madeline, Béatrice. La guerre en Ukraine accroît les incertitudes sur la croissance 

française [Війна в Україні збільшила невизначеність щодо зростання Франції] / B. 

Madeline // Le Monde. – Paris, 2022. – 25.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/03/25/la-guerre-en-ukraine-accroit-les-

incertitudes-sur-la-croissance-francaise_6119084_3234.html. 

Після місяця війни в Україні становище французької економіки змінилося. 

Прискорення інфляції, напруженість через постачання та, насамперед, жахлива 

невизначеність, що нависла над результатом вторгнення росії в Україну, підривають 

моральний дух керівників бізнесу. За оцінками Оксфордського економічного 

інституту, споживання зросте лише на 3,6 % у 2022 р. замість спочатку 

прогнозованих 4,5 %. 

*** 

Zelenszkij kérdőre vonta Magyarországot: „Ti hezitáltok a fegyverszállítmányokról?” 

[В. Зеленський запитав Угорщину: «Ви вагаєтесь щодо поставок зброї?»] // Magyar 

Nemzet. – Budapest, 2022. – 25.03. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/zelenszkij-kerdore-vonta-magyarorszagot-ti-

hezitaltok-a-fegyverszallitmanyokrol. 

Президент України В. Зеленський виступив на саміті ЄС. Він подякував ЄС за 

допомогу Україні, але також розкритикував блок, заявивши, що ЄС ввів санкції проти 

росії занадто пізно. У своєму виступі Президент України звернувся до прем’єр-

міністра Угорщини В. Орбана і попросив країну визначитися зі стороною в конфлікті. 

*** 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/25/ukraine-lignes-rouges-et-ambiguite_6119114_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/25/ukraine-lignes-rouges-et-ambiguite_6119114_3232.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/03/25/la-guerre-en-ukraine-accroit-les-incertitudes-sur-la-croissance-francaise_6119084_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/03/25/la-guerre-en-ukraine-accroit-les-incertitudes-sur-la-croissance-francaise_6119084_3234.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/zelenszkij-kerdore-vonta-magyarorszagot-ti-hezitaltok-a-fegyverszallitmanyokrol
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/zelenszkij-kerdore-vonta-magyarorszagot-ti-hezitaltok-a-fegyverszallitmanyokrol
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Morawiecki, Mateusz. Poland’s 10-point plan to save Ukraine [Польський план 

порятунку України з 10 пунктів] / M. Morawiecki // POLITICO. – Brussels, 2022. – 25.03. – 

Режим доступу : https://www.politico.eu/article/poland-10-point-plan-save-ukraine/. 

Прем’єр-міністр Польщі М. Моравецький у своїй статті зазначає, що Польща 

разом зі Словенією та Чехією підготували перелік дій, які ЄС має виконати, якщо 

дійсно хоче припинити війну. М. Моравецький порівнює Київ з серцем Європи 

«зранене серце, але яке б’ється з великою силою». М. Моравецький наголосив, що у 

Києві йде битва не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього континенту і 

якщо Київ впаде, це буде кінець Європи. 

*** 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bölgesel güvenliğin temini için vazgeçilmez bir 

müttefiktir [Президент Р. Т. Ердоган: Туреччина є незамінним союзником для 

забезпечення регіональної безпеки] // Star. – Istanbul, 2022. – 25.03. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/tarihte-bir-ilk-kabul-edildi-askeri-orduya-yesil-isik-haber-

1699554/. 

Відповідаючи на запитання журналістів про українсько-російську війну після 

повернення з саміту НАТО, президент Туреччини Р. Т. Ердоган сказав, що Туреччина 

є незамінним союзником для забезпечення регіональної безпеки. За його словами, на 

саміті була можливість детально оцінити розвиток війни та її наслідки з союзниками 

по НАТО. 

*** 

Lock, Samantha. Biden heads to Poland to witness refugee crisis as Zelenskiy laments 

EU sanctions delay [Д. Байден відправляється до Польщі, щоб побачити кризу біженців, 

оскільки В. Зеленський скаржиться на затримку санкцій ЄС] / S. Lock // The Guardian. – 

London, 2022. – 25.03. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/25/biden-heads-to-poland-to-witness-refugee-

crisis-as-zelenskiy-laments-eu-sanctions-delay. 

Президент України В. Зеленський повідомив лідерам Європейської ради, що 

вони «трохи запізнилися» з введенням санкцій проти росії. В. Зеленський зазначив, 

що росія вже знищила в Україні 230 шкіл, 155 дитсадків і вбила 128 дітей. На думку 

В. Зеленського, Д. Байден повинен на власні очі побачити масштаб кризи українських 

біженців. 25.03 Д. Байден відвідає Польщу, яка прийняла понад 2 мільйони людей з 

України, які тікають від російських обстрілів. 

*** 

Президенты Украины и Египта обсудили российско-украинский конфликт по 

телефону [Президенти України та Єгипту обговорили російсько-український конфлікт 

по телефону] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 25.03. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0325/c31519-9976089.html. 

Президенти України та Єгипту обговорили в телефонній розмові російсько-

український конфлікт. У ході розмови президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі 

наголосив на необхідності приділяти пріоритетну увагу діалогу та дипломатичним 

рішенням, підтвердивши підтримку Єгиптом усіх зусиль, що сприяють прискоренню 

врегулювання кризи політичним шляхом та за допомогою обговорень та переговорів. 

У свою чергу, В. Зеленський висловив вдячність Єгипту за те, що Єгипет продовжує 

https://www.politico.eu/article/poland-10-point-plan-save-ukraine/
https://www.star.com.tr/dunya/tarihte-bir-ilk-kabul-edildi-askeri-orduya-yesil-isik-haber-1699554/
https://www.star.com.tr/dunya/tarihte-bir-ilk-kabul-edildi-askeri-orduya-yesil-isik-haber-1699554/
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/25/biden-heads-to-poland-to-witness-refugee-crisis-as-zelenskiy-laments-eu-sanctions-delay
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/25/biden-heads-to-poland-to-witness-refugee-crisis-as-zelenskiy-laments-eu-sanctions-delay
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0325/c31519-9976089.html
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приймати на своїх курортах українських туристів, а також за надання їм всілякої 

допомоги та полегшення процедур їх повернення до сусідніх з Україною країн. 

*** 

Орбан одбио апел Зеленског за испоруку оружја и увођење санкција руском 

енергетском сектору [В. Орбан відхилив прохання В. Зеленського про поставку зброї та 

введення санкцій проти російської енергетики] // Политика. – Belgrad, 2022. – 25.03. – 

Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/503035/Orban-odbio-apel-Zelenskog-za-

isporuku-oruzja-i-uvodenje-sankcija-ruskom-energetskom-sektoru. 

Прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан відхилив прохання Президента України 

В. Зеленського про постачання Україні зброї та введення санкцій проти російської 

енергетики. В. Орбан сказав, що вимоги В. Зеленського не відповідають інтересам 

Угорщини і що санкції проти російського енергетичного сектору означатимуть 

«уповільнення економіки Угорщини та її зупинку в якийсь момент». Угорщина, яка 

межує з Україною, відмовилася постачати країні зброю через кордон. 

*** 

Атанасова, Мария. Петков: С Байдън обсъдихме корупцията [К. Петков: Ми 

обговорювали корупцію з Д. Байденом] / М. Атанасова // Факти. – Sofia, 2022. – 25.03. – 

Режим доступу : https://fakti.bg/bulgaria/664619-petkov-s-baidan-obsadihme-korupciata. 

Як заявив прем’єр-міністр Болгарії К. Петков з Брюсселя, Президент України 

В. Зеленський чітко сказав, що Болгарія була включена до країн, які підтримують 

Україну, і він подякував за це. К. Петков також сказав, що зустрівся з президентом 

США Д. Байденом і темою їх розмови була політика путіна. 

*** 

Guillou, Jan. Går Sverige med i Nato nu är vi inte riktigt kloka [Якщо Швеція зараз 

вступить в НАТО, ми не дуже мудрі] / J. Guillou // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 26.03. 

– Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/jaA1eo/gar-sverige-

med-i-nato-nu-ar-vi-inte-riktigt-kloka. 

Шведський письменник і публіцист Я. Гійу в статті пише, що напрошується 

неминучий висновок, що російський диктатор путін не напав би на Україну, якби 

країна вступила в НАТО. Інший висновок: що загарбницька війна росії проти України 

поставила питання вступу Швеції в НАТО у новому світлі. Швеція перебуває у 

найскладнішій і вирішальній кризі безпекової політики з часів Другої світової війни. 

*** 

Francja, Turcja i Grecja planują operację humanitarną na Ukrainie [Франція, 

Туреччина та Греція планують гуманітарну операцію в Україні] // Do Rzeczy. – Warsaw, 

2022. – 26.03. – Режим доступу : https://dorzeczy.pl/swiat/280756/francja-planuje-

ewakuacje-cywilow-z-mariupola.html. 

Президент Франції Е. Макрон на пресконференції після саміту ЄС у Брюсселі 

повідомив, що має намір разом з Туреччиною та Грецією розпочати гуманітарну 

операцію для евакуації всіх, хто хоче покинути Маріуполь. За його словами, місія має 

бути запущена «найближчими днями, чим швидше, тим краще». Президент Франції 

повідомив, що з мером міста вже обговорювали питання евакуації мирного населення 

з Маріуполя і що все готується за погодженням з українською владою, зокрема з 

https://www.politika.rs/scc/clanak/503035/Orban-odbio-apel-Zelenskog-za-isporuku-oruzja-i-uvodenje-sankcija-ruskom-energetskom-sektoru
https://www.politika.rs/scc/clanak/503035/Orban-odbio-apel-Zelenskog-za-isporuku-oruzja-i-uvodenje-sankcija-ruskom-energetskom-sektoru
https://fakti.bg/bulgaria/664619-petkov-s-baidan-obsadihme-korupciata
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/jaA1eo/gar-sverige-med-i-nato-nu-ar-vi-inte-riktigt-kloka
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/jaA1eo/gar-sverige-med-i-nato-nu-ar-vi-inte-riktigt-kloka
https://dorzeczy.pl/swiat/280756/francja-planuje-ewakuacje-cywilow-z-mariupola.html
https://dorzeczy.pl/swiat/280756/francja-planuje-ewakuacje-cywilow-z-mariupola.html
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Президентом України В. Зеленським. Як додав Е. Макрон, «протягом максимум 48-72 

годин» це питання буде обговорене з путіним для узгодження деталей і питань 

безпеки. Е. Макрон підтримує регулярні телефонні контакти з путіним.  

*** 

Spotkanie delegacji Ukrainy i USA. Trwają rozmowy o sytuacji na wschodzie [Зустріч 

делегацій України та США. Тривають розмови про ситуацію на сході] // Do Rzeczy. – 

Warsaw, 2022. – 26.03. – Режим доступу : https://dorzeczy.pl/swiat/280879/wojna-na-

ukrainie-spotkanie-delegacji-ukrainy-i-usa.html. 

Актуальні справи, політична та оборонна співпраця – ось теми зустрічі глав 

дипломатії та оборонних відомств США та України. У переговорах беруть участь 

глави дипломатії цих країн – Д. Кулеба та Е. Блінкен, а також міністри оборони – О. 

Резніков і Д. Остін. Зустріч стосується поточних подій в Україні, а також політичної 

та оборонної співпраці між Вашингтоном і Києвом. О. Резніков повідомив, що під час 

виступу президента США Д. Байдена у Варшаві буде присутня делегація з України. 

*** 

Steigrad, Alexandra. Zelensky to make Oscars appearance [В. Зеленський з’явиться 

на «Оскарі»] / А. Steigrad // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 26.03. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/entertainment/awards/zelensky-to-make-oscars-

appearance/news-story/a21bca55ebc4b6053b36e12026caae61. 

Президент України В. Зеленський веде переговори з Академією 

кінематографічних мистецтв і наук щодо відеозйомки під час церемонії вручення 

премії «Оскар». Чиновники академії все ще обговорюють, чи справді В. Зеленський 

ненадовго з’явиться в шоу. Також не зрозуміло, чи з’явиться він у прямому ефірі чи в 

записаному повідомленні. Джерела повідомили, що дебати зосереджені на тому, чи 

має церемонія залишатися аполітичною, оскільки триває вторгнення росії в Україну. 

*** 

Tanaka, Miya. Japan’s action on Ukraine boosts G7 response, but effectiveness 

unclear [Дії Японії щодо України посилюють реакцію G7, але ефективність незрозуміла] 

/ M. Tanaka // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 26.03. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/focus-japan-action-boosts-g-7’s-russia-response-but-

effectiveness-unclear. 

Стрімка поїздка прем’єр-міністра Японії Ф. Кісіди до Брюсселя для зустрічі з 

лідерами США та Європи стала останньою ознакою того, що азіатська країна віддана 

роботі з міжнародними союзниками та партнерами, щоб рішуче відреагувати на 

вторгнення росії в Україну. Професор міжнародних відносин японського університета 

Кейо К. Джимбо сказав, що дії уряду ясно продемонстрували рішучість Японії 

протистояти росії, хоча це може ускладнити зусилля Токіо щодо приділення більшої 

уваги Китаю при розподілі оборонних ресурсів. 

*** 

Piqué, Elisabetta. La “legión extranjera” no para de crecer: llegan a Ucrania 20.000 

voluntarios desde 52 países para luchar contra los invasores rusos [«Іноземний легіон» 

продовжує зростати: 20 тисяч добровольців з 52 країн прибули в Україну для боротьби 

з російськими загарбниками] / E. Piqué // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 26.03. – 

https://dorzeczy.pl/swiat/280879/wojna-na-ukrainie-spotkanie-delegacji-ukrainy-i-usa.html
https://dorzeczy.pl/swiat/280879/wojna-na-ukrainie-spotkanie-delegacji-ukrainy-i-usa.html
https://www.heraldsun.com.au/entertainment/awards/zelensky-to-make-oscars-appearance/news-story/a21bca55ebc4b6053b36e12026caae61
https://www.heraldsun.com.au/entertainment/awards/zelensky-to-make-oscars-appearance/news-story/a21bca55ebc4b6053b36e12026caae61
https://japantoday.com/category/politics/focus-japan-action-boosts-g-7's-russia-response-but-effectiveness-unclear
https://japantoday.com/category/politics/focus-japan-action-boosts-g-7's-russia-response-but-effectiveness-unclear
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Режим доступу : https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-legion-extranjera-no-para-de-

crecer-llegan-a-ucrania-20000-voluntarios-desde-52-paises-para-nid25032022/. 

В Україну вже прибули близько 20 тис. добровольців з 52 країн світу для 

допомоги українській армії у боротьбі з російськими загарбниками. Після перетину 

кордону тих, хто входить до складу, так званого, «іноземного легіону», вітають 

військовослужбовці Збройних сил України, які потім дбають про те, щоб забезпечити 

їх уніформою, інструктажами – за потреби – та ін. Після оформлення на кордоні 

«іноземних бійців» відправлять на схід країни, де точаться бої. 

*** 

Bruveris, Vytautas. Vytautas Bruveris. Karas karu, bet Lietuvos politikai negali 

atsisakyti savo įpročių [Вітаутас Бруверіс. Війна війною, але литовські політики не 

можуть відмовитися від своїх звичок] / V. Bruveris // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 

26.03. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/26/news/vytautas-bruveris-karas-karu-

bet-lietuvos-politikai-negali-atsisakyti-savo-iprociu--22846702. 

За словами литовського політичного оглядача В. Бруверіса, саміти 

Європейської ради та НАТО в присутності президента США Д. Байдена 

обговорювали, що робити далі, щоб зупинити російську агресію. За словами автора 

статті, західні лідери в принципі домовилися про подальше посилення санкцій проти 

росії, але нових «срібних куль» не було й, тобто й досі існують розбіжності щодо 

того, чи варто НАТО та ключовим країнам Альянсу постачати Україні більше зброї, 

важку зенітну зброю чи військову авіацію. Деякі західноєвропейські країни 

категорично проти того, щоб різко і повністю позбутися залежності від російських 

нафти і газу. В. Бруверіс відповідає на питання що далі та, яка головна стратегія 

Заходу, який ще зовсім недавно обіцяв вступити у відчайдушну боротьбу з 

кремлівським режимом до остаточної перемоги? 

*** 

Kovács Zoltán: Nem kompromisszum kérdése a fegyverek és katonák átengedése a 

magyar–ukrán határon [З. Ковач: Питання передачі зброї та солдатів на угорсько-

українському кордоні не є компромісом] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 26.03. – 

Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/kovacs-zoltan-nem-

kompromisszum-kerdese-a-fegyverek-es-katonak-atengedese-a-magyar-ukran-hataron. 

Відповідаючи на запитання, чому Угорщина не хоче задовольнити вимоги 

Президента України В. Зеленського, наприклад, дозволити військовим перетинати 

угорсько-український кордон, речник угорського уряду З. Ковач наголосив, що 

Угорщина завжди займала дуже «сильну» позицію. Він зазначив, що коли йдеться про 

солдатів, призначених для України чи перевезення зброї, уряд пам’ятає про інтереси 

150 тис. угорців Закарпаття, які, за його словами, «неодноразово зазнавали знущань з 

боку екстремістів в Україні». Говорячи про біженців, які прибувають до Угорщини, З. 

Ковач підкреслив, що незалежно від того, які витрати це потягне, Угорщина 

піклується про біженців з України. 

*** 

Márki-Zay szerint a magyaroknak meg kell fizetniük a háború árát [За словами П. 

Маркі-Зая, угорці повинні заплатити ціну війни] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-legion-extranjera-no-para-de-crecer-llegan-a-ucrania-20000-voluntarios-desde-52-paises-para-nid25032022/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-legion-extranjera-no-para-de-crecer-llegan-a-ucrania-20000-voluntarios-desde-52-paises-para-nid25032022/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/26/news/vytautas-bruveris-karas-karu-bet-lietuvos-politikai-negali-atsisakyti-savo-iprociu--22846702
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/26/news/vytautas-bruveris-karas-karu-bet-lietuvos-politikai-negali-atsisakyti-savo-iprociu--22846702
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/kovacs-zoltan-nem-kompromisszum-kerdese-a-fegyverek-es-katonak-atengedese-a-magyar-ukran-hataron
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/kovacs-zoltan-nem-kompromisszum-kerdese-a-fegyverek-es-katonak-atengedese-a-magyar-ukran-hataron
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26.03. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/marki-zay-szerint-a-

magyaroknak-meg-kell-fizetniuk-a-haboru-arat-video. 

Один з лідерів лівої опозиції Угорщини П. Маркі-Зай не може уявити собі 

політики, де економічні втрати не перекладаються на людей. Він закликав до 

розширення санкцій проти росії та розкритикував уряд за те, що він не дозволив 

припинити постачання російського газу, позбавивши населення від значного 

додаткового навантаження. Видання пише, що якби небезпечна ідея П. Маркі-Зая 

взяла верх і угорський народ повинен був заплатити ціну війни у вигляді санкцій, 

яких вимагали ліві, це мало б непередбачувані наслідки. 

*** 

Szijjártó Péter: Nekünk nem az ukrán elnökkel van vitánk [П. Сіярто: У нас немає 

суперечки з Президентом України] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 26.03. – Режим 

доступу : https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/szijjarto-peter-nekunk-nem-az-ukran-

elnokkel-van-vitank. 

За словами міністра закордонних справ і торгівлі Угорщини П. Сіярто, в 

угорського уряду суперечка відбувається не з Президентом України В. Зеленським, а 

з угорськими лівими. Міністр підкреслив, що ліві втягують Угорщину у війну. 

Міністр також зазначив, що лідери лівої опозиції за останні півтори доби чітко дали 

зрозуміти, що виконають усі вимоги Президента України щодо припинення 

постачання енергоносіїв з росії до Угорщини, що поставило під загрозу угорську 

енергетику. Ліві також хочуть постачати зброю в Україну та дозволити 

транспортувати зброю через Угорщину. П. Сіярто вважає, що це надзвичайно 

небезпечно, адже поставки зброї негайно втягнуть Угорщину у війну. 

*** 

Byrne, Kerry J.. Sean Penn calls for Oscars boycott if Ukraine’s Zelensky isn’t given 

chance to speak [Шон Пенн закликає бойкотувати «Оскар», якщо там не дадуть 

можливості виступити В. Зеленському] / K. J. Byrne // New York Post. – New York, 2022. – 

26.03. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/03/26/sean-penn-calls-for-oscars-boycott-if-

ukraines-zelensky-cant-speak/. 

Американський актор Шон Пенн закликає Голлівуд бойкотувати вручення 

премії «Оскар», якщо Президенту України В. Зеленському буде відмовлено у 

можливості виступити на відкритті церемонії. Український лідер веде переговори з 

Академією кінематографічних мистецтв і наук щодо відеовключення під час 

трансляції церемонії вручення премії «Оскар». Ш. Пенн зустрівся із В. Зеленським 

під час перебування в Україні в лютому, коли він знімав документальний фільм про 

напруженість перед війною, а тепер і війну з росією. Співведуча церемонії вручення 

премії «Оскар» Емі Шумер висловила підтримку ідеї виступу В. Зеленського на 

заході. 

*** 

Goodwin, Michael. President Biden’s Putin speech in Poland is a catastrophe 

[Промова президента США Д. Байдена про путіна в Польщі – це катастрофа] / M. 

Goodwin // New York Post. – New York, 2022. – 26.03. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/03/26/president-bidens-putin-speech-in-poland-is-a-catastrophe/. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/marki-zay-szerint-a-magyaroknak-meg-kell-fizetniuk-a-haboru-arat-video
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/marki-zay-szerint-a-magyaroknak-meg-kell-fizetniuk-a-haboru-arat-video
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/szijjarto-peter-nekunk-nem-az-ukran-elnokkel-van-vitank
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/szijjarto-peter-nekunk-nem-az-ukran-elnokkel-van-vitank
https://nypost.com/2022/03/26/sean-penn-calls-for-oscars-boycott-if-ukraines-zelensky-cant-speak/
https://nypost.com/2022/03/26/sean-penn-calls-for-oscars-boycott-if-ukraines-zelensky-cant-speak/
https://nypost.com/2022/03/26/president-bidens-putin-speech-in-poland-is-a-catastrophe/
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Промова президента США Д. Байдена у Польщі із закликом до зброї була 

довгою риторикою про достоїнства демократії, але вкрай короткою про те, що ще 

зробить Захід, щоб допомогти Україні перемогти російське вторгнення. 

Найважливіше і що запам’ятається надовго – це єдиний рядок, який президент США 

сказав про президента росії: «Заради Бога, ця людина не може залишатися при владі». 

У контексті промови та вбивства українських мирних жителів неможливо зрозуміти 

цю фразу інакше, ніж заклик до зміни режиму, крок, який би різко підвищив ставки з 

росією в той час, коли Д. Байден намагався знизити їх. Це також піднімає питання про 

те, чи є повалення путіна, про що ніколи раніше не згадував Білий дім, новою 

політикою Сполучених Штатів і НАТО. Але ні. Невдовзі після цього виступу 

помічник Д. Байдена пояснив журналістам, що «президент мав на увазі, що путіну не 

можна дозволити здійснювати владу над своїми сусідами чи регіоном». 

*** 

Levin, Sam. Russia-Ukraine war: what we know on day 31 of the invasion [Російсько-

українська війна: що ми знаємо на 31 день вторгнення] / S. Levin // The Guardian. – 

London, 2022. – 26.03. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/26/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-

31-of-the-invasion. 

Президент України В. Зеленський знову закликав росію вести переговори про 

припинення війни, але також заявив, що Україна не погодиться відмовитися від будь-

якої території заради досягнення миру. Президент Франції Е. Макрон намагається 

зібрати міжнародну коаліцію для евакуації мирного населення з Маріуполя. Е. 

Макрон сказав, що Франція співпрацює з Туреччиною та Грецією над «гуманітарною 

операцією». 

*** 

Российско-украинский конфликт вызовет глобальный «продовольственный 

кризис» – президент Франции [Російсько-український конфлікт викличе глобальну 

«продовольчу кризу» – президент Франції] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 26.03. – 

Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0326/c31520-10076231.html. 

Президент Франції Е. Макрон на пресконференції, що відбулася після двох 

самітів – НАТО та «Великої сімки» заявив, що конфлікт між росією та Україною 

викличе безпрецедентну продовольчу кризу у світі. За даними Міністерства 

сільського господарства США, на Україну та росію разом припадає майже 30 % 

світового експорту пшениці. Збої в ланцюжку поставок, спричинені війною між 

росією та Україною, призвели до скорочення пропозиції на ринку та різких коливань 

цін на продовольство у всьому світі. 

*** 

Специальный репортаж: Двойные стандарты США в отношении украинского 

кризиса свидетельствуют о цели глобального доминирования [Спеціальний репортаж: 

Подвійні стандарти США щодо української кризи свідчать про мету глобального 

домінування] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 26.03. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0326/c31520-10076226.html. 

Офіційне видання ЦК Комуністичної партії Китаю на свої сторінках 

наголошує, що під час війни в Україні США, керуючись своїми власними інтересами, 

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/26/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-31-of-the-invasion
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/26/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-31-of-the-invasion
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0326/c31520-10076231.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0326/c31520-10076226.html
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загострили ситуацію, поставивши смертоносну зброю Україні та запровадивши 

безпрецедентні санкції проти росії. Видання вважає, що подвійні стандарти, які 

застосовує США щодо України, знову розкрили суть зовнішньої політики Америки, 

яка ставить американські інтереси на перше місце, незважаючи на політичні гасла про 

захист миру, демократії, прав і свобод людини. 

*** 

Вывод российской армии является необходимостью для разрешения конфликта 

россии и Украины дипломатическим путем -- канцлер ФРГ О. Шольц [Виведення 

російської армії є необхідністю для вирішення конфлікту росії та України 

дипломатичним шляхом – канцлер ФРН О. Шольц] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 

26.03. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0326/c31520-10076233.html. 

На пресконференції, що відбулася після саміту «Великої сімки» у Брюсселі, 

канцлер ФРН О. Шольц зазначив, що виведення російської армії є необхідністю для 

вирішення конфлікту росії та України дипломатичним шляхом. ФРН як економічна 

держава зробить усе можливе, щоб підштовхнути росію до дипломатичного 

вирішення конфлікту. Офіційні особи росії поки що не прокоментували заяву 

канцлера ФРН. 

*** 

Ефремова, Ани. Калина Константинова: Справяме се с бежанската вълна 

[Калина Константинова: Ми маємо справу з хвилею біженців] / А. Ефремова // Факти. – 

Sofia, 2022. – 26.03. – Режим доступу : https://fakti.bg/bulgaria/664881-kalina-

konstantinova-spravame-se-s-bejanskata-valna. 

Як повідомила віцепрем’єр-міністр Болгарії К. Константинова, з початку війни 

в Болгарію прибуло близько 116 тис. біженців з України, залишилося 54 тис., понад 

30 % біженців – діти. Розміщення біженців обійшлося державі в 6,7 млн левів.  

*** 

Säpo: Extremister har avsikt att strida i Ukraina [СЕПО: Екстремісти мають намір 

воювати в Україні] // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 27.03. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7dGArv/sapo-extremister-har-avsikt-att-strida-i-

ukraina. 

Глава відділу боротьби з тероризмом Ф. Халльстрем повідомив, що в Швеції 

спостерігається намір воювати за українців або разом із ними. Шведські добровольці 

вирушили воювати в українську інтернаціональну бригаду для іноземців. Шведський 

координатор заявив, що їх понад 600, але ця цифра не підтверджена. Їх біографічні 

дані перевіряються перед вильотом, щоб унеможливити екстремальні елементи. 

*** 

Österman, Hans. Putins censurmyndighet förbjöd intervjun med Zelenskyj [Цензура 

путіна заборонила інтерв’ю Зеленського] / H. Österman // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. 

– 27.03. – Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/x8v27j/zelenskyj-utfragad-

av-ryska-reportrar-klippet-forbjods. 

Президент України В. Зеленський дав 92-х хвилинне відеоінтерв’ю 

журналістам незалежних російських ЗМІ «Медуза», «Дождь», «Новая газета» та 

«КоммерсантЪ». Цитати швидко поширилися у світових ЗМІ, а сам В. Зеленський 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0326/c31520-10076233.html
https://fakti.bg/bulgaria/664881-kalina-konstantinova-spravame-se-s-bejanskata-valna
https://fakti.bg/bulgaria/664881-kalina-konstantinova-spravame-se-s-bejanskata-valna
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7dGArv/sapo-extremister-har-avsikt-att-strida-i-ukraina
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7dGArv/sapo-extremister-har-avsikt-att-strida-i-ukraina
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/x8v27j/zelenskyj-utfragad-av-ryska-reportrar-klippet-forbjods
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/x8v27j/zelenskyj-utfragad-av-ryska-reportrar-klippet-forbjods
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опублікував інтерв’ю у Telegram. Потім втрутилася путінська цензура та заборонила 

інтерв’ю ще до того, як його було показано в ефірі. Американець К. Ротрок, аналітик 

російських ЗМІ та англомовний редактор «Медузи», написав, що «найкращий піар 

просто немислимий». 

*** 

“Paz pela única escolha, viva à Ucrânia”: Zelensky deixa mensagem a ucranianos em 

Portugal [«Мир за єдиний можливий вибір, хай живе Україна»: В. Зеленський залишив 

послання українцям Португалії] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 27.03. – Режим 

доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/paz-pela-

unica-escolha-viva-a-ucrania-zelensky-deixa-mensagem-a-ucranianos-em-portugal. 

Сотні людей протестували проти вторгнення росії в Україну на площі в 

Лісабоні, приєднуючись до акцій, які відбувалися в кількох європейських містах. 

Сотні людей зібралися навколо величезного екрану, де Президент України 

В. Зеленський звернувся до українців по всьому світу, деякі з яких уже живуть за 

кордоном, інші – біженці. В. Зеленський через відео закликав надати велику 

підтримку для допомоги українським біженцям, а також більше зброї для боротьби з 

путінськими військами. Він також згадав, як важливо врятувати цивілізацію і міста в 

Україні. 

*** 

Vigario, David. La familia Cáceres y 22 ucranianos más: «Los hemos tenido a todos 

acogidos en casa. La semana que viene nos llegan otros 35» [Сім’я Касерес та ще 22 

українці: «Всіх ми зустріли вдома. Наступного тижня приїдуть ще 35»] / D. Vigario // El 

Mundo. – Madrid, 2022. – 27.03. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/cronica/2022/03/27/623ed2c0fc6c83a8498b45f8.html. 

На околиці міста Естремадура (Іспанія) два брати з кейтерингової компанії 

готують свій особливий рятівний «список Шиндлера». Вони зустрічають україців і 

приймають їх у себе вдома. Вони не вагаються і наголошують, що вони будуть 

допомагати, поки не вичерпаються всі свої ресурси. 

*** 

Filiu, Jean-Pierre. Le scénario syrien de Vladimir Poutine en Ukraine [Сирійський 

сценарій путіна в Україні] / J.-P. Filiu // Le Monde. – Paris, 2022. – 27.03. – Режим доступу 

: https://www.lemonde.fr/un-si-proche-orient/article/2022/03/27/le-scenario-syrien-de-poutine-

en-ukraine_6119326_6116995.html. 

Французький професор близькосхідних досліджень Паризької школи 

міжнародних відносин Sciences Po Ж.-П. Філіу зазначає, що в Україні сьогодні, як і в 

Сирії, знищення росією цивільної інфраструктури, шкіл, притулків чи лікарень є 

частиною рішення на найвищому рівні, спрямованого на те, щоб залякати населення 

та не залишити йому іншого вибору, крім як підпорядкування або втеча. Противники 

Б. Асада тепер розмахують українським прапором поряд зі своїм на мітингах та 

закликають до активної солідарності з українським народом, бо «від Сирії до України 

ворог той самий». 

*** 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/paz-pela-unica-escolha-viva-a-ucrania-zelensky-deixa-mensagem-a-ucranianos-em-portugal
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/paz-pela-unica-escolha-viva-a-ucrania-zelensky-deixa-mensagem-a-ucranianos-em-portugal
https://www.elmundo.es/cronica/2022/03/27/623ed2c0fc6c83a8498b45f8.html
https://www.lemonde.fr/un-si-proche-orient/article/2022/03/27/le-scenario-syrien-de-poutine-en-ukraine_6119326_6116995.html
https://www.lemonde.fr/un-si-proche-orient/article/2022/03/27/le-scenario-syrien-de-poutine-en-ukraine_6119326_6116995.html
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Orbán Viktor: A választás tétje a béke és a biztonság [В. Орбан: Ставки на виборах 

– мир і безпека] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 27.03. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/orban-viktor-a-valasztas-tetje-a-beke-es-a-

biztonsag. 

Після саміту ЄС і НАТО в Брюсселі прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан 

заявив, що в російсько-українській війні «Угорщина на боці Угорщини». Країна 

допомагає нужденним, але хоче захищати власні національні інтереси. В. Орбан 

сказав, що можливе блокування повітряного простору – це гарний термін, але він 

насправді означає війну. Він також зазначив, що ЄС ухвалив списки санкцій, але вони 

можуть бути прийняті лише в тому випадку, якщо на них погодяться всі країни-члени 

ЄС. 

*** 

Bayer Zsolt Zelenszkij és Márki-Zay háborús retorikájáról + videó [Про військову 

риторику Ж. Баєра, В. Зеленського та П. Маркі-Зая] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. 

– 27.03. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/bayer-zsolt-zelenszkij-

es-marki-zay-haborus-retorikajarol-video. 

Президент України В. Зеленський і весь український дипломатичний корпус 

сьогодні роблять дедалі складніші заяви. Посол України в Берліні, наприклад, 

спочатку образив голову німецького комітету закордонних справ. Усе це тому, що 

названий політик наважився критикувати існування та діяльність полку «Азов». 

Президент України, використовуючи саміт НАТО та ЄС, надіслав угорському 

прем’єр-міністру доволі відвертий меседж, який вимагав від прем’єр-міністра 

Угорщини діяти відповідно до українських інтересів або передбачуваних інтересів, а 

якщо той відмовиться, то він є зрадником. 

*** 

Bice, Allie. Supplying Ukraine an ‘evolving conversation,’ says U.S. ambassador to 

NATO [Допомога Україні «розвивається в діалозі», говорить посол США в НАТО] / A. 

Bice // POLITICO. – New York, 2022. – 27.03. – Режим доступу : 

https://www.politico.com/news/2022/03/27/military-equipment-ukraine-nato-ambassador-

00020699. 

Посолка США в НАТО Д. Сміт заявила, що формула надання НАТО 

додаткового військового обладнання Україні є «діалогом, що розвивається» між 

націями. У промові перед НАТО Президент України В. Зеленський попросив 

конкретну кількість військової техніки – 1 % літаків і танків Альянсу, – але НАТО ще 

не погодилася на цю формулу. Прохання В. Зеленського надійшло, коли російське 

вторгнення в Україну триває вже другий місяць. Д. Сміт сказала в ефірі CNN, що 

треба «підрахувати те, що вже надано» Україні від країн НАТО, перш ніж дати більш 

чітку відповідь на конкретний запит В. Зеленського. Д. Сміт нагадала, що більшість 

союзників по НАТО надають військову допомогу, включно з деякими союзниками, у 

яких давня політика не робити цього. 

*** 

Rawnsley, Andrew. Yes, there is much more the democracies can do to ensure 

Vladimir Putin’s defeat [Так, демократії можуть зробити набагато більше, щоб 

забезпечити поразку путіна] / А. Rawnsley // The Guardian. – London, 2022. – 27.03. – 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/orban-viktor-a-valasztas-tetje-a-beke-es-a-biztonsag
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/orban-viktor-a-valasztas-tetje-a-beke-es-a-biztonsag
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/bayer-zsolt-zelenszkij-es-marki-zay-haborus-retorikajarol-video
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/03/bayer-zsolt-zelenszkij-es-marki-zay-haborus-retorikajarol-video
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Режим доступу : https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/27/yes-there-is-

much-more-the-democracies-can-do-to-ensure-vladimir-putin-defeat. 

Як стверджує англійський політичний оглядач Е. Ронслі, кілька 

високопоставлених діячів в урядах Великобританії та інших західних країн поділяли 

переконання, що російські військові мають чисельну та технологічну перевагу, і 

швидко завоюють Україну. Тому, коли лідери НАТО, ЄС та G7 нещодавно зібралися 

в Брюсселі, одним із найсильніших почуттів було полегшення від того, що російське 

вторгнення не пішло за планом путіна. Провал путінського ярма пояснюється 

нездатністю російських військових вийти на контакт з героїчним, запеклим і вмілим 

українським опором. 

*** 

Вучић: Руси као да се играју америчким речником [О. Вучич: росіяни, здається, 

граються з американським словником] // Политика. – Belgrad, 2022. – 27.03. – Режим 

доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/503174/Vucic-Rusi-kao-da-se-igraju-americkim-

recnikom. 

Президент Сербії О. Вучич прокоментував, що росіяни в своїх ЗМІ про 

конфлікт в Україні використовують ту саму лексику, яку використовували США та 

країни Західної Європи, повідомляючи про агресію НАТО проти Сербії у 1999 р. Він 

також зазначив, що росіяни кажуть, що запобігають геноциду на Донбасі, нагадавши, 

що країни НАТО також заявили, що запобігають геноциду в Косові. 

*** 

Ефремова, Ани. Плевнелиев: Не може Петков да се снима с Байдън за две 

минути и да претендира, че е имал среща [Р. Плевнелієв: К. Петков не може 

сфотографуватися з Д. Байденом за дві хвилини і стверджувати, що мав з ним зустріч] / 

А. Ефремова // Факти. – Sofia, 2022. – 27.03. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/bulgaria/665025-plevneliev-ne-moje-petkov-da-se-snima-s-baidan-za-dve-

minuti-i-da-pretendira-che-e-imal-sreshta. 

Як заявив експрезидент Болгарії Р. Плевнелієв, усі країни ЄС допомагають 

Україні зброєю, а Болгарія надсилає «простирадла та ковдри». Експрезидент 

зазначив, що йому соромно за вчинок уряду К. Петкова, закликавши прем’єр-міністра 

допомогти Україні. Експрезидент назвав президента Р. Радева «русофілом-

популістом», що стосується і прем’єр-міністра К. Петкова. 

*** 

Dagmar Havlová získala další peníze na pomoc ukrajinským ženám [Дагмар Гавлова 

отримала додаткові гроші для допомоги українкам] // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 

28.03. – Режим доступу : https://zena.aktualne.cz/celebrity/dagmar-havlova-ziskala-dalsi-

penize-na-pomoc-ukrajinskym-zen/r~bd3d16ecae6511ec8d900cc47ab5f122/. 

Колишня перша леді Чехії Д. Гавлова продовжує допомагати людям, яких 

війна вигнала з домівок в Україні. Вона зуміла поєднати приємне з корисним на 

показі дизайнерки Б. Райської. Усі кошти від заходу, де була представлена весняна 

колекція, підуть до Фонду Вацлава Гавела и Дагмар Гавлової, який очолює Д. 

Гавлова. Зокрема, йдеться про суму у 250 тис. крон, які, за словами першої леді, 

будуть пожертвовані жінкам з України. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/27/yes-there-is-much-more-the-democracies-can-do-to-ensure-vladimir-putin-defeat
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/27/yes-there-is-much-more-the-democracies-can-do-to-ensure-vladimir-putin-defeat
https://www.politika.rs/scc/clanak/503174/Vucic-Rusi-kao-da-se-igraju-americkim-recnikom
https://www.politika.rs/scc/clanak/503174/Vucic-Rusi-kao-da-se-igraju-americkim-recnikom
https://fakti.bg/bulgaria/665025-plevneliev-ne-moje-petkov-da-se-snima-s-baidan-za-dve-minuti-i-da-pretendira-che-e-imal-sreshta
https://fakti.bg/bulgaria/665025-plevneliev-ne-moje-petkov-da-se-snima-s-baidan-za-dve-minuti-i-da-pretendira-che-e-imal-sreshta
https://zena.aktualne.cz/celebrity/dagmar-havlova-ziskala-dalsi-penize-na-pomoc-ukrajinskym-zen/r~bd3d16ecae6511ec8d900cc47ab5f122/
https://zena.aktualne.cz/celebrity/dagmar-havlova-ziskala-dalsi-penize-na-pomoc-ukrajinskym-zen/r~bd3d16ecae6511ec8d900cc47ab5f122/
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*** 

«Portugal já passou a barreira dos 23 400»: Governo faz balanço dos refugiados 

ucranianos [«Португалія вже подолала бар’єр у 23 400 громадян»: уряд підводить 

підсумки кількості українських біженців] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 28.03. – 

Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-

ucrania/detalhe/portugal-ja-passou-a-barreira-dos-23-400-governo-faz-balanco-dos-

refugiados-ucranianos?ref%20Pesquisa_Destaques. 

Державна секретарка з питань внутрішнього управління Португалії П. Гаспар 

наголосила наприкінці засідання Європейської комісії, де обговорювалась 

гуманітарна допомога Україні, що Португалія вже подолала бар’єр у 23 400 громадян 

України, «які звернулися з проханням про тимчасовий захист». За словами П. Гаспар, 

це «виключно позитивний баланс». Вона зазначила, що наразі відбувається 

найбільший потік біженців з часів Другої світової війни, і підкреслила, що «процес 

йде добре», а уряд забезпечує надання цим людям найкращих умов і допомоги. 

*** 

Militäranalyst: Bundesheer muss gesamtes Militär-Spektrum abbilden [Військовий 

аналітик: армія повинна представляти весь військовий спектр] // Die Рresse. – Vienna, 

2022. – 28.03. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6117514/militaeranalyst-

bundesheer-muss-gesamtes-militaer-spektrum-abbilden?from%20rss. 

У поточному аналізі військовий аналітик Ф.-Ш. Гаді пояснює, які висновки має 

зробити австрійська армія з війни в Україні. На його думку, армія повинна 

представляти весь військовий спектр, «спеціалізуватися» в певних сферах було б 

помилкою. Ф.-Ш. Гаді пояснює, що будь-яка майбутня війна не буде обмежена лише 

одним виміром, а буде вестися на суші, на морі, в повітрі, у кіберпросторі та в 

космосі. Він вважає, що потрібна невелика, але потужна бронетанкова сила з 

високоточною артилерією далекої дії, яка захищена від повітряних атак, потрібні 

винищувачі, які можуть діяти в парі з озброєними безпілотниками, та багато іншого. 

*** 

Tanner: «Zeitenwende» braucht stärkere Landesverteidigung [К. Таннер: 

«Залучення» потребує сильнішої національної оборони] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 

28.03. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6117839/tanner-zeitenwende-braucht-

staerkere-landesverteidigung?from%20rss. 

Міністерка оборони Австрії К. Таннері її швейцарська колега В. Амхерд під час 

двосторонніх переговорів у Зальцбурзі заявили, що в зв’язку з війною в Україні 

необхідно збільшити інвестиції на безпеку та оборону країни. Австрія і Швейцарія 

планують модернізувати свої армії. 

*** 

ÖVP geht in Klausur: Flüchtlinge und Teuerung als Schwerpunkte [ÖVP відступає: 

біженці та інфляція як пріоритети] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 28.03. – Режим доступу 

: https://www.diepresse.com/6117620/oevp-geht-in-klausur-fluechtlinge-und-teuerung-als-

schwerpunkte?from%20rss. 

Австрійська народна партія (ÖVP) збирається для зустрічі клубу в Санкт-

Вольфганзі у Верхній Австрії. Голова клубу А. Вегінгер оголосив, що фокусними 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-ja-passou-a-barreira-dos-23-400-governo-faz-balanco-dos-refugiados-ucranianos?ref%20Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-ja-passou-a-barreira-dos-23-400-governo-faz-balanco-dos-refugiados-ucranianos?ref%20Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-ja-passou-a-barreira-dos-23-400-governo-faz-balanco-dos-refugiados-ucranianos?ref%20Pesquisa_Destaques
https://www.diepresse.com/6117514/militaeranalyst-bundesheer-muss-gesamtes-militaer-spektrum-abbilden?from%20rss
https://www.diepresse.com/6117514/militaeranalyst-bundesheer-muss-gesamtes-militaer-spektrum-abbilden?from%20rss
https://www.diepresse.com/6117839/tanner-zeitenwende-braucht-staerkere-landesverteidigung?from%20rss
https://www.diepresse.com/6117839/tanner-zeitenwende-braucht-staerkere-landesverteidigung?from%20rss
https://www.diepresse.com/6117620/oevp-geht-in-klausur-fluechtlinge-und-teuerung-als-schwerpunkte?from%20rss
https://www.diepresse.com/6117620/oevp-geht-in-klausur-fluechtlinge-und-teuerung-als-schwerpunkte?from%20rss
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питаннями є біженці з України та заходи проти інфляції. У зв’язку з війною в Україні 

у центрі уваги буде турбота про біженців в Австрії та аспекти, починаючи від дитячих 

садків і шкіл до ринку праці. Збільшення бюджету федеральної армії також буде 

предметом дискусій. 

*** 

Clench, Sam. Volodymyr Zelensky reveals concession Ukraine could make to end war 

with Russia [В. Зеленський заявив, що Україна може піти на поступку для припинення 

війни з росією] / S. Clench // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 28.03. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/world/volodymyr-zelensky-reveals-concession-ukraine-

could-make-to-end-war-with-russia/news-story/479749bef99251ea6feafa3c1b7748a5. 

Президент України В. Зеленський заявив, що його країна готова обговорити 

прийняття нейтрального статусу для припинення війни з росією після відновлення 

мирних переговорів. В. Зеленський провів 90 хв. у розмові з незалежними 

російськими журналістами. Уряд путіна заборонив російським ЗМІ публікувати 

інтерв’ю, хоча це не завадило його широкому розповсюдженню, у тому числі самим 

В. Зеленським у своєму Telegram-каналі. В. Зеленський вказав, що відкритий до 

«нейтралітету», а також до «компромісу» щодо окупованого Східного Донбасу. 

*** 

Kishida says Russian invasion of Ukraine threatens foundation of international order 

[Кісіда заявив, що вторгнення росії в Україну загрожує основам міжнародного порядку] 

// Japan Today. – Tokyo, 2022. – 28.03. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/kishida-says-ukraine-crisis-may-lead-world-to-

greatest-postwar-crisis. 

Прем’єр-міністр Японії Ф. Кісіда заявив, що вторгнення росії в Україну 

загрожує вразити саму основу міжнародного порядку і потенційно може привести 

світ до «найбільшої кризи» з часів Другої світової війни. За його словами, Японія 

сповнена рішучості підтримати Україну, оскільки її дії, поряд з іншими країнами, 

визначатимуть майбутній стан міжнародної спільноти, оскільки агресія росії 

продовжуються. 

*** 

Shimizu, Ayano. Japanese energy firms brace for possible supply cut from Russia 

[Японські енергетичні компанії готуються до можливого припинення поставок із росії] 

/ A. Shimizu // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 28.03. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/business/focus-japanese-energy-firms-brace-for-possible-

supply-cut-from-russia. 

Японські газові та енергетичні компанії уважно стежать за ходом російської 

агресії в Україні, а деякі розглядають неросійських гравців як альтернативних 

постачальників через побоювання, що росія може скоротити або призупинити 

постачання природного газу у відповідь на західні санкції щодо країни. Щоб 

підготуватися до можливих перебоїв з постачанням з росії та інших надзвичайних 

ситуацій, газова компанія Hiroshima Gas Co розглядає можливість закупівлі 

зрідженого газу у Малайзії та інших виробників, а Osaka Gas Co планує закуповувати 

газ у США чи Австралії. 

https://www.heraldsun.com.au/news/world/volodymyr-zelensky-reveals-concession-ukraine-could-make-to-end-war-with-russia/news-story/479749bef99251ea6feafa3c1b7748a5
https://www.heraldsun.com.au/news/world/volodymyr-zelensky-reveals-concession-ukraine-could-make-to-end-war-with-russia/news-story/479749bef99251ea6feafa3c1b7748a5
https://japantoday.com/category/politics/kishida-says-ukraine-crisis-may-lead-world-to-greatest-postwar-crisis
https://japantoday.com/category/politics/kishida-says-ukraine-crisis-may-lead-world-to-greatest-postwar-crisis
https://japantoday.com/category/business/focus-japanese-energy-firms-brace-for-possible-supply-cut-from-russia
https://japantoday.com/category/business/focus-japanese-energy-firms-brace-for-possible-supply-cut-from-russia
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*** 

Karmanau, Yuras. Zelenskyy accuses West of cowardice in helping Ukraine fight 

[Зеленський звинуватив Захід у боягузтві, допомагаючи Україні боротися] / Y. 

Karmanau // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 28.03. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/Zelenskyy-accuses-West-of-cowardice-in-helping-

Ukraine-fight. 

Президент України В. Зеленський звинуватив Захід у боягузтві, оскільки його 

країна бореться, щоб запобігти вторгненню російських військ, і закликав надати 

країні винищувачі та танки. Глава самопроголошеної ЛНР Л. Пасічник заявив, що 

планує провести референдум про приєднання до росії «найближчим часом». Голова 

української військової розвідки К. Буданов, звинуватив росію у прагненні розділити 

Україну на дві частини, як Північну та Південну Корею. 

*** 

Fülöp Attila: Magyarország minden tőle telhetőt megad a rászorulóknak [Аттіла 

Фюльоп: Угорщина дає все, що в її силах, тим, хто потребує] // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 28.03. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/fulop-

attila-magyarorszag-minden-tole-telhetot-megad-a-raszoruloknak. 

Державний секретар із соціальних питань Міністерства людських ресурсів 

Угорщини А. Фюльоп заявив, що Угорщина допоможе біженцям з Украни. Він 

підкреслив, що уряд має тверду і чітку позицію з першого моменту: він допомагає 

біженцям, які прибувають в країну, але також робить все можливе, щоб не вступити у 

війну. Держсекретар наголосив, що кожен може пишатися тим, що сьогодні робить 

Угорщина для допомоги біженцям, Угорщина піклується про більшість біженців 

пропорційно до свого населення. За його словами, поки що в країну прибуло 

півмільйона біженців. 

*** 

Nöstlinger, Nette. Germany to prosecute use of ‘Z’ symbol to support Russia’s war 

[Німеччина переслідує використання «Z» як символу підтримки війни росії] / N. 

Nöstlinger // POLITICO. – Brussels, 2022. – 28.03. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/germany-to-prosecute-use-of-z-symbol-to-support-russias-

war/. 

Німецькі чиновники планують притягувати до відповідальності людей, які 

зображують символ «Z», пов’язаний з війною росії в Україні. Міністерство 

внутрішніх справ заявило, що вітає оголошення кількох регіональних держав про те, 

що люди, які використовують цей символ, будуть притягуватися до суду на підставі 

закону, який забороняє публічне схвалення незаконних дій. Якщо їх визнають 

винними, їм загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до 

трьох років, згідно з кримінальним кодексом. Біла «Z» стала символом війни росії 

після того, як її малювали на військовій техніці, яка брала участь у вторгненні в 

Україну. Його значення не зрозуміле: одні вважають, що це військова зона, інші 

вважають, що йдеться про Президента України В. Зеленського. Міністерство оборони 

росії вказало, що це означає «Zа перемогу». Символ став використовуватись 

росіянами, щоб показати підтримку війни. 

*** 

https://japantoday.com/category/world/Zelenskyy-accuses-West-of-cowardice-in-helping-Ukraine-fight
https://japantoday.com/category/world/Zelenskyy-accuses-West-of-cowardice-in-helping-Ukraine-fight
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/fulop-attila-magyarorszag-minden-tole-telhetot-megad-a-raszoruloknak
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/fulop-attila-magyarorszag-minden-tole-telhetot-megad-a-raszoruloknak
https://www.politico.eu/article/germany-to-prosecute-use-of-z-symbol-to-support-russias-war/
https://www.politico.eu/article/germany-to-prosecute-use-of-z-symbol-to-support-russias-war/
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«Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul’da yapılması çok isabetli bir karar» [«Це 

дуже доцільне рішення провести російсько-українські переговори в Стамбулі»] // Star. – 

Istanbul, 2022. – 28.03. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/politika/rusya-ukrayna-

muzakerelerinin-istanbulda-yapilmasi-cok-isabetli-bir-karar-haber-1700907/. 

Спікер Великих національних зборів Туреччини М. Шентоп щодо 

домовленості переговорних делегацій росії та України провести наступну зустріч у 

Стамбулі заявив, що проведення російсько-українських переговорів у Стамбулі було 

дуже точним рішенням і сказав, що Туреччина є єдиною країною, яка веде переговори 

як з Україною, так і з росією від початку процесу і докладає зусиль для досягнення 

припинення вогню. 

*** 

Farrer, Martin. Monday briefing: Russia and Ukraine to return to negotiating table 

[Брифінг у понеділок: росія та Україна повернуться за стіл переговорів] / M. Farrer // 

The Guardian. – London, 2022. – 28.03. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/28/monday-briefing-russia-and-ukraine-

return-to-negotiating-table. 

Представники росії та України зустрінуться цього тижня для нового раунду 

переговорів, спрямованих на припинення війни, при цьому В. Зеленський сказав, що 

сподівається, що вони принесуть мир «невідкладно». Нові переговори мають 

розпочатися в Туреччині 29.03. В. Зеленський відчайдушно прагне зупинити 

бомбардування таких міст як Маріуполь, де ситуація «катастрофічна». Він також 

сказав, що може піти на компроміс щодо статусу східного Донбасу, але зазначив, що 

будь-яка угода має бути гарантована третіми сторонами та винесена на референдум. 

*** 

Taylor, Diane. ‘Scandal in plain sight’: charities call for help for Ukrainian seasonal 

workers [«Скандал на очах»: благодійні організації закликають допомогти українським 

сезонникам] / D. Taylor // The Guardian. – London, 2022. – 28.03. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/28/scandal-in-plain-sight-charities-call-

for-help-for-ukrainian-seasonal-workers. 

Федеральний уряд Великобританії має допомогти сотням українських сезонних 

сільськогосподарських працівників, які перебували у Великобританії. У 2021 р. 

українці становили найбільшу частку працівників у Великобританії, які мають 

сезонні візи для працівників. З 29 631 візи, виданої за схемою сезонної роботи T5, 19 

920 – 67 % – отримали українці. За оцінками Шотландської ради у справах біженців, у 

Великобританії їх налічується до 6 тис. Міністерство внутрішніх справ продовжило 

сезонні візи для сільськогосподарських працівників до початку 2024 р., однак 

працівники прив’язані до свого роботодавця, не можуть шукати іншу роботу за 

межами сільськогосподарського сектору, а для цього треба змусити владу піти на 

поступки, щоб захистити їх. 

*** 

Gross, Judan Ari. 10,000 have immigrated to Israel in wake of Russian invasion of 

Ukraine – ministry [10 тисяч іммігрували до Ізраїлю через вторгнення росії в Україну – 

міністерство] / J. Gross // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 28.03. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/politika/rusya-ukrayna-muzakerelerinin-istanbulda-yapilmasi-cok-isabetli-bir-karar-haber-1700907/
https://www.star.com.tr/politika/rusya-ukrayna-muzakerelerinin-istanbulda-yapilmasi-cok-isabetli-bir-karar-haber-1700907/
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/28/monday-briefing-russia-and-ukraine-return-to-negotiating-table
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/28/monday-briefing-russia-and-ukraine-return-to-negotiating-table
https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/28/scandal-in-plain-sight-charities-call-for-help-for-ukrainian-seasonal-workers
https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/28/scandal-in-plain-sight-charities-call-for-help-for-ukrainian-seasonal-workers
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https://www.timesofisrael.com/10000-have-immigrated-to-israel-in-wake-of-russian-invasion-

of-ukraine-ministry/. 

За даними Міністерства імміграції та абсорбції, понад дві третини з 10 тис. 

людей, які іммігрували до Ізраїлю за останній місяць, прибули з України, а решта 

приїхала з росії та Білорусі. Єврейське агентство заявило, що значно активізує 

імміграційні рейси, щоб подолати зростаючу кризу біженців на кордонах України. 

Уряд перевозить потенційних іммігрантів, які мають обґрунтовані претензії на 

громадянство за туристичними візами, а потім обробляє їхні запити в Ізраїлі. 

*** 

Америка имала „ђаволски план” у Украјини, укључен и Бајденов син [В 

Америки був «план диявола» в Україні, включно з сином Д. Байдена] // Политика. – 

Belgrad, 2022. – 28.03. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/503211/Amerika-imala-davolski-plan-u-Ukrajini-ukljucen-

i-Bajdenov-sin. 

Видання коментує слова речниці МЗС росії захарової про те, що американська 

військово-біологічна діяльність в Україні була «планом диявола». Вона також 

представила хронологічний перелік американської діяльності в Україні у військово-

біологічному напрямі, посилаючись на відкриті джерела, а також документи, що 

«просочилися в Інтернет». захарова наголосила, що до роботи лабораторії залучений і 

син Д. Байдена. 

*** 

Вучић: Радимо оно шта народ жели [А. Вучич: Ми робимо те, що хочуть люди] // 

Политика. – Belgrad, 2022. – 28.03. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/503306/Vucic-Radimo-ono-sta-narod-zeli. 

Президент Сербії та лідер Сербської прогресивної партії А. Вучич дав відповіді 

на деякі питання для видання. Він заявив, що Белград – це хороше місце для миру і 

хоче запропонувати Україні та росії провести в країні перемовини. Президент Сербії 

сказав, що в країні занадто багато пристрасті та підтримки, тому що одні підтримують 

Україну, а інші – росію. Він заявив, що сьогодні важко комусь напасти на центральну 

Сербію, тому що це політично нереально і неможливо з військової точки зору. 

*** 

Ингилизова, Светлана. БЧК е събрал над 3 млн. за хуманитарна помощ 

[Болгарський Червоний Хрест зібрав понад 3 мільйони левів на гуманітарну допомогу] 

/ С. Ингилизова // Факти. – Sofia, 2022. – 28.03. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/bulgaria/665232-bchk-e-sabral-nad-3-mln-za-humanitarna-pomosht-. 

З початку війни в Україні Болгарський Червоний Хрест зібрав понад 3 млн 

левів. Фінансові ресурси надаються регіональним організаціям Болгарського 

Червоного Хреста в країні для закупівлі товарів термінової потреби для тих, хто 

приїжджає з України. За даними Болгарського Червоного Хреста, до Болгарії прибуло 

щонайменше 40 тис. біженців. Ця гуманітарна допомога надсилається також від 

Болгарського Червоного Хреста до Українського Червоного Хреста. 

*** 

https://www.timesofisrael.com/10000-have-immigrated-to-israel-in-wake-of-russian-invasion-of-ukraine-ministry/
https://www.timesofisrael.com/10000-have-immigrated-to-israel-in-wake-of-russian-invasion-of-ukraine-ministry/
https://www.politika.rs/scc/clanak/503211/Amerika-imala-davolski-plan-u-Ukrajini-ukljucen-i-Bajdenov-sin
https://www.politika.rs/scc/clanak/503211/Amerika-imala-davolski-plan-u-Ukrajini-ukljucen-i-Bajdenov-sin
https://www.politika.rs/scc/clanak/503306/Vucic-Radimo-ono-sta-narod-zeli
https://fakti.bg/bulgaria/665232-bchk-e-sabral-nad-3-mln-za-humanitarna-pomosht-
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Persson, Ingvar. Putins offer ska inte utnyttjas i vårt land [Жертви путіна не повинні 

експлуатуватися у нашій країні] / I. Persson // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 29.03. – 

Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/ledare/a/g6A25L/vladimir-putins-offer-ska-inte-

utnyttjas-i-vart-land. 

Міністерка праці та гендерної рівності Швеції Є. Нордмарк скликала 

пресконференцію, де розповіла про можливості працевлаштування українських 

біженців. За словами Є. Нордмарк, роботодавці вже затребували робочу силу з 

України. За оцінками Шведського міграційного агентства, з України прибуде 76 тис. 

біженців. 

*** 

Bartoníček, Radek. Uprchlíky bez českého konta čekají fronty, má ho čtvrtina. Získat 

účet bude snadnější [У черзі стоять біженці без чеського рахунку, у чверті він є. 

Отримати обліковий запис буде простіше] / R. Bartoníček // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 

29.03. – Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cekani-na-ucet-se-urychli-

uprchlici-budou-mit-moznost-si-ho/r~87da4978ac4b11ecb5bd0cc47ab5f122/. 

Коли говорять про влаштування «життя» біженців у новій країні, зазвичай 

вказують на довгі черги перед бюро зайнятості або тривалу і складну обробку 

банківських рахунків у банках. Посадовці разом із банкірами шукають шляхи, як 

полегшити біженцям з України відкриття банківського рахунку. За останніми даними, 

банківський рахунок мають близько чверті біженців, тобто близько 70 тис. з них для 

відкриття рахунку потрібен лише паспорт. 

*** 

„Können keine Erpressung akzeptieren“ [«Не можу прийняти шантаж»] // 

Frankfurter Аlgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 29.03. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gaslieferung-aus-russland-lindner-raet-von-bezahlung-

in-rubel-ab-17917686.html. 

путін оголосив, що в майбутньому вимагатиме оплати в рублях за поставки 

природного газу на Захід. Це фактично змусить європейські компанії підтримувати 

російську валюту після того, як вона потрапила під санкції у відповідь на війну в 

Україні. Федеральний міністр фінансів К. Лінднер порадив компаніям не реагувати на 

вимоги росії оплачувати поставки газу в рублях, наголосивши, що контракти 

складалися про оплату в доларах і євро, і «ми рекомендуємо приватним компаніям 

дотримуватися цих валют». 

*** 

Ukraine, Russia begin talks as evacuations resume [Україна і росія починають 

переговори після відновлення евакуації] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 29.03. – 

Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/ahead-of-new-peace-

talks-zelensky-says-eying-russia-neutrality-demand/news-

story/ad3290c6423e039eda49fb80f7ef87be. 

У Стамбулі українські та російські переговорники провели переговори віч-на-

віч, в той час, коли Україна відновила евакуацію з території, окупованої російськими 

військами, і стримує ворога в обложеному місті Маріуполь. Україна також оголосила, 

що евакуація з кількох підконтрольних pосії районів на півдні країни відновлюється, 

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/g6A25L/vladimir-putins-offer-ska-inte-utnyttjas-i-vart-land
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/g6A25L/vladimir-putins-offer-ska-inte-utnyttjas-i-vart-land
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cekani-na-ucet-se-urychli-uprchlici-budou-mit-moznost-si-ho/r~87da4978ac4b11ecb5bd0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cekani-na-ucet-se-urychli-uprchlici-budou-mit-moznost-si-ho/r~87da4978ac4b11ecb5bd0cc47ab5f122/
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gaslieferung-aus-russland-lindner-raet-von-bezahlung-in-rubel-ab-17917686.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gaslieferung-aus-russland-lindner-raet-von-bezahlung-in-rubel-ab-17917686.html
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/ahead-of-new-peace-talks-zelensky-says-eying-russia-neutrality-demand/news-story/ad3290c6423e039eda49fb80f7ef87be
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/ahead-of-new-peace-talks-zelensky-says-eying-russia-neutrality-demand/news-story/ad3290c6423e039eda49fb80f7ef87be
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/ahead-of-new-peace-talks-zelensky-says-eying-russia-neutrality-demand/news-story/ad3290c6423e039eda49fb80f7ef87be
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через день після того, як українські чиновники призупинили її, заявивши, що вони 

побоюються російських «провокацій» вздовж гуманітарних коридорів. 

*** 

US would up aid to Ukraine, tax rich under Biden’s proposed budget [США 

збільшать допомогу Україні, в рамках запропонованого Д. Байденом бюджету] // Herald 

Sun. – Melbourne, 2022. – 29.03. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/us-would-up-aid-to-ukraine-tax-rich-

under-bidens-proposed-budget/news-story/ecdac2830fc98bea23ac9e8724d0bb6c. 

Сполучені Штати виділять мільярди доларів допомоги Україні відповідно до 

бюджетної пропозиції, яку оприлюднив президент Д. Байден. Загальний, 

запропонований Пентагоном бюджет у 773 млрд дол., підкреслює різні міжнародні 

проблеми, з якими стикаються Сполучені Штати. 

*** 

McLeod, Catie. Ukraine’s President to address Australian parliament [Президент 

України виступить перед парламентом Австралії] / С. McLeod // Herald Sun. – 

Melbourne, 2022. – 29.03. – Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/breaking-

news/ukraines-president-to-address-australian-parliament/news-

story/be56294c73305b4770b0e87bc214b8ae. 

Очікується, що Президент України В. Зеленський виступить перед 

парламентом Австралії. В. Зеленський має виступити з промовою, подякувавши 

Австралії за підтримку України, оскільки конфлікт, викликаний російським 

вторгненням, триває другий місяць. За даними багатьох ЗМІ, час його звернення 

викликав здивування, оскільки уряд запросив В. Зеленського виступити лише за дві 

години до того, як Е. Альбанезе дасть відповідь опозиції. Прем’єр-міністр країни С. 

Моррісон відзначив можливість виступу В. Зеленського перед парламентом протягом 

тижня після його звернення до Сполучених Штатів, Європейського Союзу та 

Сполученого Королівства. 

*** 

Stroobants, Jean-Pierre. Guerre en Ukraine: l’Union européenne mobilise des fonds 

pour l’accueil des réfugiés [Війна в Україні: Євросоюз мобілізує кошти на прийом 

біженців] / J.-P. Stroobants // Le Monde. – Paris, 2022. – 29.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/29/guerre-en-ukraine-l-union-

europeenne-mobilise-des-fonds-pour-l-accueil-des-refugies_6119557_3210.html. 

Європейський Союз збирається надати 17 млрд євро, щоб допомогти державам-

членам прийняти біженців з України, але цієї суми, безсумнівно, виявиться 

недостатньо, якщо кількість прибуваючих продовжить зростати. Міністр внутрішніх 

справ Франції Ж. Дарманен після закінчення позачергової зустрічі міністрів 

внутрішніх справ ЄС заявив, що «при необхідності можна піти ще далі, зробивши 

другий крок». 

*** 

Scheffer, Alexandra. «La défense collective est dorénavant au premier plan de 

l’OTAN» [«Колективна оборона зараз на чолі кута НАТО»] / A. Scheffer // Le Monde. – 

https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/us-would-up-aid-to-ukraine-tax-rich-under-bidens-proposed-budget/news-story/ecdac2830fc98bea23ac9e8724d0bb6c
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/us-would-up-aid-to-ukraine-tax-rich-under-bidens-proposed-budget/news-story/ecdac2830fc98bea23ac9e8724d0bb6c
https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/ukraines-president-to-address-australian-parliament/news-story/be56294c73305b4770b0e87bc214b8ae
https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/ukraines-president-to-address-australian-parliament/news-story/be56294c73305b4770b0e87bc214b8ae
https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/ukraines-president-to-address-australian-parliament/news-story/be56294c73305b4770b0e87bc214b8ae
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/29/guerre-en-ukraine-l-union-europeenne-mobilise-des-fonds-pour-l-accueil-des-refugies_6119557_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/29/guerre-en-ukraine-l-union-europeenne-mobilise-des-fonds-pour-l-accueil-des-refugies_6119557_3210.html
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Paris, 2022. – 29.03. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/29/la-

defense-collective-est-dorenavant-au-premier-plan-de-l-otan_6119553_3232.html. 

Французький політолог О. де Хооп Схеффер прогнозує, що війна в Україні 

посилить військову та енергетичну залежність Європи від США, перекроїть 

геополітику союзів, а також показує, що росія не ізольована на міжнародному рівні. 

На його думку, західний підхід, який полягає у бажанні «розірвати» союзи, укладені 

москвою з певною кількістю країн, буде набагато складнішим, а то й неможливим, 

для реалізації. 

*** 

Kuźniar, Roman. Po co Macron wciąż rozmawia z Putinem [Чому Е. Макрон досі 

розмовляє з путіним] / R. Kuźniar // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 29.03. – Режим 

доступу : https://www.rp.pl/opinie-polityczno-spoleczne/art35968501-roman-kuzniar-po-co-

macron-wciaz-rozmawia-z-putinem. 

Автор публікації, радник президента Польщі Броніслава Коморовського з 

міжнародних справ професор Роман Кузняр розмірковує про позицію президента 

Франції Е. Макрона стосовно російського вторгнення в Україну. На думку автора, 

якщо путін залишиться при владі, він буде шукати реваншу в Україні та Європі. Р. 

Кузняр засуджує Е. Макрона, який спеціалізувався на спілкування з путіним, і 

наголошує, що треба «повісити честь на кілок, щоб на наших очах вести довгі 

розмови з винуватцем кривавої та руйнівної агресії». 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Zełenski w parlamencie Danii: Embargo na ropę? W Rosji widzą, 

że to tylko słowa [В. Зеленський у парламенті Данії: Нафтове ембарго? У росії бачать, що 

це лише слова] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 29.03. – Режим 

доступу : https://www.rp.pl/dyplomacja/art35966561-zelenski-w-parlamencie-danii-embargo-

na-rope-w-rosji-widza-ze-to-tylko-slowa. 

Президент України В. Зеленський закликав посилити санкції проти росії, 

включаючи повне припинення торгівлі з цією країною. Також В. Зеленський закликав 

до ембарго на закупівлю російської нафти та закриття портів для російських суден. 

Президент України, виступаючи перед датським парламентом, стверджував, що 

правителі росії вірять, що їм все зійде з рук. Президент України також повідомив, що 

в Маріуполі в режимі реального часу на очах усього світу відбувається злочин проти 

людяності. В обложеному росіянами місті досі ув’язнено близько 100 тис. людей. 

*** 

Farrer, Martin. Russia compares sanctions to war as UK says Putin preparing to send 

1,000 mercenaries to Ukraine [росія порівнює санкції з війною, оскільки Великобританія 

каже, що путін готується відправити в Україну 1000 найманців] / М. Farrer // The 

Guardian. – London, 2022. – 29.03. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/29/russia-compares-sanctions-to-war-as-uk-

says-putin-preparing-to-send-1000-mercenaries-to-ukraine. 

Головний речник путіна, пєсков заявив, що санкції проти торгівлі та олігархів 

рівносильні «фатальній війні» проти росії, і що Захід загнав кремль «в кут». Санкції 

перевели росію в стан війни з США та їх західним альянсом. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/29/la-defense-collective-est-dorenavant-au-premier-plan-de-l-otan_6119553_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/29/la-defense-collective-est-dorenavant-au-premier-plan-de-l-otan_6119553_3232.html
https://www.rp.pl/opinie-polityczno-spoleczne/art35968501-roman-kuzniar-po-co-macron-wciaz-rozmawia-z-putinem
https://www.rp.pl/opinie-polityczno-spoleczne/art35968501-roman-kuzniar-po-co-macron-wciaz-rozmawia-z-putinem
https://www.rp.pl/dyplomacja/art35966561-zelenski-w-parlamencie-danii-embargo-na-rope-w-rosji-widza-ze-to-tylko-slowa
https://www.rp.pl/dyplomacja/art35966561-zelenski-w-parlamencie-danii-embargo-na-rope-w-rosji-widza-ze-to-tylko-slowa
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/29/russia-compares-sanctions-to-war-as-uk-says-putin-preparing-to-send-1000-mercenaries-to-ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/29/russia-compares-sanctions-to-war-as-uk-says-putin-preparing-to-send-1000-mercenaries-to-ukraine
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*** 

Liphshiz, Cnaan. In Nof Hagalil, a school for Russian-speakers offers relief to 

Ukrainian refugees [У Ноф-ха-Галілі школа для російськомовних пропонує допомогу 

українським біженцям] / C. Liphshiz // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 29.03. – 

Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/in-nof-hagalil-a-school-for-russian-speakers-

offers-relief-to-ukrainian-refugees/. 

Українські діти-біженці знайшли притулок в ізраїльській школі «Шуву 

Ренанім» для російськомовних у місті Ноф-ха-Галілі з населенням 41 тис. чоловік, де 

приблизно 60 % сімей розмовляють російською. Понад 600 українців прибули в Ноф-

ха-Галілі з моменту вторгнення росії в Україну 24 лютого. 

*** 

Џонсон обећао пуну подршку у разговору са Зеленским [Б. Джонсон пообіцяв 

повну підтримку в розмові з В. Зеленським] // Политика. – Belgrad, 2022. – 29.03. – 

Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/503308/Dzonson-obecao-punu-podrsku-

u-razgovoru-sa-Zelenskim. 

Прем’єр-міністр Великобританії Б. Джонсон запропонував Україні повну 

підтримку під час переговорів з Президентом України В. Зеленським, яка включає 

гуманітарну підтримку та більше оборонного обладнання. Б. Джонсон наголосив, що 

Великобританія буде підтримувати і посилювати економічний тиск на режим путіна. 

Лідери двох країн обговорили «жахливу гуманітарну ситуацію» в Маріуполі, де 

ведуться запеклі бої між російськими та українськими збройними силами. 

*** 

Валентина Василева: Маските на кремълските проксита падат [Валентина 

Васильева: Падають маски кремлівських довірених осіб] // Факти. – Sofia, 2022. – 29.03. 

– Режим доступу : https://fakti.bg/bulgaria/665538-valentina-vasileva-maskite-na-

kremalskite-proksita-padat. 

Як заявила болгарський політик В. Васильева, президент Р. Радев на тему 

України «танцює»є політичне танго в стилі «один-два-два-назад». В. Васильева 

наголошує, що президент Болгарії підтримує кривавий кремлівський режим. 

*** 

Ефремова, Ани. Бойко Ноев: Изпълнителната власт в лицето на премиера е не 

просто колеблива, тя е нерешителна [Бойко Ноєв: Виконавча влада в особі прем’єр-

міністра не просто вагається, вона нерішуча] / А. Ефремова // Факти. – Sofia, 2022. – 

29.03. – Режим доступу : https://fakti.bg/bulgaria/665537-boiko-noev-izpalnitelnata-vlast-v-

liceto-na-premiera-e-ne-prosto-kolebliva-ta-e-nereshitelna. 

На думку Б. Ноєва, експерта з національної безпеки, колишього міністра 

оборони Болгарії, в різних парламентських групах, незалежно від політичної 

приналежності, є люди, які чітко розуміють інтереси Болгарії, а саме підтримати 

Україну у військовому та технічному плані. Він також прокоментував заклик шести 

колишніх міністрів оборони Болгарії надати військову підтримку Україні, а не бути 

єдиною країною, яка цього не робить на цей момент. За його словами, Болгарія може 

надати Україні те, що виробляє військова промисловість, що є в достатку на 

військових складах, наприклад, боєприпаси та інші подібні засоби. 

https://www.timesofisrael.com/in-nof-hagalil-a-school-for-russian-speakers-offers-relief-to-ukrainian-refugees/
https://www.timesofisrael.com/in-nof-hagalil-a-school-for-russian-speakers-offers-relief-to-ukrainian-refugees/
https://www.politika.rs/scc/clanak/503308/Dzonson-obecao-punu-podrsku-u-razgovoru-sa-Zelenskim
https://www.politika.rs/scc/clanak/503308/Dzonson-obecao-punu-podrsku-u-razgovoru-sa-Zelenskim
https://fakti.bg/bulgaria/665538-valentina-vasileva-maskite-na-kremalskite-proksita-padat
https://fakti.bg/bulgaria/665538-valentina-vasileva-maskite-na-kremalskite-proksita-padat
https://fakti.bg/bulgaria/665537-boiko-noev-izpalnitelnata-vlast-v-liceto-na-premiera-e-ne-prosto-kolebliva-ta-e-nereshitelna
https://fakti.bg/bulgaria/665537-boiko-noev-izpalnitelnata-vlast-v-liceto-na-premiera-e-ne-prosto-kolebliva-ta-e-nereshitelna
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*** 

Dragoun, Radek. Mnoho dělníků a málo manažerů. Ukrajinci berou v Česku o 17 tisíc 

méně než Slováci [Багато робітників і мало керівників. Українців у Чехії на 17 тис. 

менше, ніж словаків] / R. Dragoun // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 30.03. – Режим доступу 

: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ukrajinci-v-cesku-berou-

nejmene/r~f40783b0ac2111ecb13cac1f6b220ee8/. 

У Чехії українці були переважно дешевою робочою силою, але прибуття понад 

200 тис. біженців з України, яку охопила війна, змінило ситуацію, і багато з них 

мають університетську чи іншу спеціальну освіту, яка б влаштовувала чеських 

роботодавців. На думку експертів, держава має спростити визнання дипломів і 

створити місця в школах для дітей. Зміни до законів, затверджені Сенатом і підписані 

президентом М. Земаном, мають допомогти. Так званий lex Ukraine надає біженцям 

такий самий статус, як і іноземцям з країн, що не входять до ЄС, які мають постійне 

місце проживання в Чехії. 

*** 

Wiens FPÖ-Chef bezeichnet Ukraine als «korrupten Staat» [Лідер віденської FPÖ 

назвав Україну «корумпованою державою»] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 30.03. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6118771/wiens-fpoe-chef-bezeichnet-ukraine-als-

korrupten-staat?from%20rss. 

В інтерв’ю виданню лідер віденського осередку Австрійської партії свободи 

(FPÖ) Д. Непп назвав Україну «корумпованою державою». Він також розкритикував 

Президента України В. Зеленського. Д. Непп незадоволений тим, що В. Зеленського 

постійно вшановують «як героя Заходу – лише тому, що він виступає проти путіна». 

Д. Непп зазначив, що не варто забувати, що в Україні можна «багато досягти» за 

гроші. На його думку, турбота про людей, які втекли, не безмежна. Він виступає за 

надання дозволу на перебування «у важких випадках», тобто жінкам, хворим і дітям. 

*** 

Krauss, Joseph. Many in Middle East see hypocrisy in Western embrace of Ukraine 

[Багато хто на Близькому Сході бачать лицемірство в обіймах України Заходом] / J. 

Krauss // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 30.03. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/features/opinions/many-in-mideast-see-hypocrisy-in-

western-embrace-of-ukraine. 

Через кілька днів після російського вторгнення в Україну країни Заходу 

вдалися до міжнародного права, запровадили жорсткі санкції, почали зустрічати 

біженців із розкритими обіймами та вітали збройний опір України. Така реакція 

викликала обурення на Близькому Сході, де багато хто бачить кричущі подвійні 

стандарти в тому, як Захід реагує на міжнародні конфлікти. 

*** 

Vincent, Elise. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN: «Le recours de la 

Russie à l’arme chimique aurait des conséquences massives» [Єнс Столтенберг, 

Генеральний секретар НАТО: «Застосування росією хімічної зброї матиме величезні 

наслідки»] / E. Vincent // Le Monde. – Paris, 2022. – 30.03. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/30/jens-stoltenberg-secretaire-general-

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ukrajinci-v-cesku-berou-nejmene/r~f40783b0ac2111ecb13cac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ukrajinci-v-cesku-berou-nejmene/r~f40783b0ac2111ecb13cac1f6b220ee8/
https://www.diepresse.com/6118771/wiens-fpoe-chef-bezeichnet-ukraine-als-korrupten-staat?from%20rss
https://www.diepresse.com/6118771/wiens-fpoe-chef-bezeichnet-ukraine-als-korrupten-staat?from%20rss
https://japantoday.com/category/features/opinions/many-in-mideast-see-hypocrisy-in-western-embrace-of-ukraine
https://japantoday.com/category/features/opinions/many-in-mideast-see-hypocrisy-in-western-embrace-of-ukraine
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/30/jens-stoltenberg-secretaire-general-de-l-otan-le-recours-de-la-russie-a-l-arme-chimique-aurait-des-consequences-massives_6119740_3210.html
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de-l-otan-le-recours-de-la-russie-a-l-arme-chimique-aurait-des-consequences-

massives_6119740_3210.html. 

В інтерв’ю «Le Monde» через більше місяця після початку війни в Україні 

Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг обговорив ризики цього конфлікту для 

НАТО та відповідь, яку має дати його організація. Він заявив, що рішення про 

можливий статус нейтралітету залишається за Україною. 

*** 

L. Kasčiūnas: neturėkime iliuzijų, kad penktaplanio Rusijos veikėjo pareiškimai dėl 

Ukrainos narystės ES yra realybė [Л. Кащюнас: Давайте не матимемо ілюзій, що заяви 

російської комісії щодо членства України в ЄС є реальністю] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 

2022. – 30.03. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/30/news/l-kasciunas-neturekime-

iliuziju-kad-penktaplanio-rusijos-veikejo-pareiskimai-del-ukrainos-narystes-es-yra-realybe-

22895046. 

Голова делегації російської переговорної групи В. Мединський заявив після 

переговорів між українською та російською делегаціями в Стамбулі, що росія не буде 

протидіяти прагненню України приєднатися до ЄС. Голова Комітету з національної 

безпеки і оборони Сейму Л. Кащюнас запевняє, що росія, незважаючи на свої заяви, 

зупинятиме вступ України до ЄС, і, нагадав, що «Майдан і вся історія з Януковичем, 

Кримом почалися через євроінтеграцію, через угоду про асоціацію». Л. Кащюнас 

додав, що «Європа має зробити все, що в її силах, щоб Україна стала ключовим 

оборонним стовпом, оборонною лінією проти спроб степових перевертнів відірватися 

від Європи».  

*** 

Ronaldas Račinskas. Ar paliksime Putinui jo pagrindinį ginklą? [Рональд Рачинскас. 

Ми залишимо путіна з його головною зброєю?] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 30.03. 

– Режим доступу : https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/30/news/ronaldas-

racinskas-ar-paliksime-putinui-jo-pagrindini-ginkla--22898022. 

Виконавчий директор Міжнародної комісії з оцінки злочинів нацистського та 

радянського окупаційних режимів у Литві Р. Рачинскас зазначає, що на хвилі 

кривавої агресії росії проти України демократії західного світу відповіли жорсткими 

цілеспрямованими заходами щодо стратегічних секторів росії, однак у пакеті цих 

заходів не вистачає найважливішої зброї путіна, яку він використовує як всередині 

країни, так і на міжнародному рівні. Р. Рачинкас вважає, що міфи про славетну 

«Велику Вітчизняну війну» та ностальгічну тугу за радянською імперією – основні 

ідеологічні інструменти путіна, а агресія, яка розпочалася у 2014 р. проти України, в 

ідеологічному сенсі була своєрідним продовженням Другої світової війни: росія 

нібито веде «священну війну» проти «фашистів і бандеровців». 

*** 

Китайский дипломат предупредил о последствиях неизбирательных санкций в 

связи с конфликтом в Украине [Китайський дипломат попередив про наслідки 

невиборчих санкцій у зв’язку з конфліктом в Україні] // Жэньминь жибао. – Пекін, 

2022. – 30.03. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0330/c31520-

10077888.html. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/30/jens-stoltenberg-secretaire-general-de-l-otan-le-recours-de-la-russie-a-l-arme-chimique-aurait-des-consequences-massives_6119740_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/30/jens-stoltenberg-secretaire-general-de-l-otan-le-recours-de-la-russie-a-l-arme-chimique-aurait-des-consequences-massives_6119740_3210.html
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/30/news/l-kasciunas-neturekime-iliuziju-kad-penktaplanio-rusijos-veikejo-pareiskimai-del-ukrainos-narystes-es-yra-realybe-22895046
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/30/news/l-kasciunas-neturekime-iliuziju-kad-penktaplanio-rusijos-veikejo-pareiskimai-del-ukrainos-narystes-es-yra-realybe-22895046
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/30/news/l-kasciunas-neturekime-iliuziju-kad-penktaplanio-rusijos-veikejo-pareiskimai-del-ukrainos-narystes-es-yra-realybe-22895046
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/30/news/ronaldas-racinskas-ar-paliksime-putinui-jo-pagrindini-ginkla--22898022
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/03/30/news/ronaldas-racinskas-ar-paliksime-putinui-jo-pagrindini-ginkla--22898022
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0330/c31520-10077888.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0330/c31520-10077888.html
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Заступник постійного представника Китаю при ООН Д. Бін на засіданні Ради 

Безпеки з питань гуманітарної ситуації в Україні попередив, що невиборчі санкції у 

зв’язку з конфліктом в Україні спричинять нові гуманітарні проблеми. Він наголосив, 

що міжнародна спільнота має заохочувати та підтримувати продовження прямих 

переговорів між росією та Україною до досягнення позитивного результату та 

відновлення миру. 

*** 

Ингилизова, Светослава. БСП е против предоставянето на военна помощ за 

Украйна [БСП виступає проти надання військової допомоги Україні] / С. Ингилизова // 

Факти. – Sofia, 2022. – 30.03. – Режим доступу : https://fakti.bg/bulgaria/665888-bsp-e-

protiv-predostavaneto-na-voenna-pomosht-za-ukraina. 

Як заявив голова депутатської групи «БСП для Болгарії» Г. Свіленський, 

позиція групи категорично проти надання військової допомоги Україні. За його 

словами, Болгарія буде надавати лише гуманітарну допомогу, це рішення не 

скасовано, воно виконується і має виконуватися надалі. Депутат вважає, надання 

військової допомоги безпосередньо втягне Болгарію у війну, а тому вона стане її 

співучасником. 

*** 

Ефремова, Ани. Кабинетът удължи до 15 април срока за получаване на временна 

закрила от бежанците [Кабмін продовжив до 15 квітня термін отримання тимчасового 

захисту для біженців] / А. Ефремова // Факти. – Sofia, 2022. – 30.03. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/bulgaria/665919-kabinetat-udalji-do-15-april-sroka-za-poluchavane-na-

vremenna-zakrila-ot-bejancite. 

Рада міністрів Болгарії ухвалила продовжити до 15 квітня можливість 

отримання тимчасового захисту особам з іноземним громадянством або особами без 

громадянства, які виїхали з України внаслідок бойових дій. Лише за останні дні в 

країні відкрито 40 нових пунктів обліку для тимчасового захисту тих, хто втікає від 

війни в Україні. Вже функціонують 130 робочих місць для подачі документів, 

розташованих у 67 пунктах у 56 населених пунктах. Станом на 30.03 загальна 

кількість зареєстрованих осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, становить 

23 005, що становить 39 % від інших біженців у Болгарії. 

*** 

Japan rules out withdrawal from joint Russia gas project [Японія виключила 

можливість виходу із спільного з росією газового проєкту] // Japan Today. – Tokyo, 2022. 

– 31.03. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/politics/japan-rules-out-

withdrawal-from-joint-russia-gas-project. 

Прем’єр-міністр Ф. Кісіда заявив, що Японія не планує виходити із спільного 

російського нафтогазового проєкту, незважаючи на те, що вона приєдналася до 

жорстких санкцій щодо москви у зв’язку з її вторгненням в Україну. Японія, бідна на 

енергетичні ресурси, намагається збалансувати свою потребу у викопному паливі, 

дотримуючись жорсткої лінії щодо росії, і зіткнулася з питаннями щодо своєї 

подальшої участі у проєкті «Сахалін-2». Незважаючи на це рішення, Ф. Кісіда сказав, 

що Японія продовжить докладати зусиль для зниження енергетичної залежності від 

росії відповідно до політики G7. 

https://fakti.bg/bulgaria/665888-bsp-e-protiv-predostavaneto-na-voenna-pomosht-za-ukraina
https://fakti.bg/bulgaria/665888-bsp-e-protiv-predostavaneto-na-voenna-pomosht-za-ukraina
https://fakti.bg/bulgaria/665919-kabinetat-udalji-do-15-april-sroka-za-poluchavane-na-vremenna-zakrila-ot-bejancite
https://fakti.bg/bulgaria/665919-kabinetat-udalji-do-15-april-sroka-za-poluchavane-na-vremenna-zakrila-ot-bejancite
https://japantoday.com/category/politics/japan-rules-out-withdrawal-from-joint-russia-gas-project
https://japantoday.com/category/politics/japan-rules-out-withdrawal-from-joint-russia-gas-project
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*** 

Japan lists 7 items for supply action over current Russia dependence [Японія 

перерахувала 7 пунктів для дій з постачання у зв’язку з нинішньою залежністю від 

росії] // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 31.03. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/japan-lists-7-items-for-supply-action-over-current-

russia-dependence. 

Японський уряд визначив сім товарів, включаючи сиру нафту і зріджений 

природний газ, як важливі товари, які необхідно стабільно забезпечувати через інших 

виробників, крім росії, після вторгнення країни в Україну. У рамках своїх 

надзвичайних заходів щодо забезпечення стратегічних сировинних та енергетичних 

ресурсів, в яких країна в даний час сильно залежить від росії та України, уряд 

заохочуватиме інші країни-виробники до збільшення виробництва та активізуватиме 

зусилля щодо забезпечення позиції Японії як місце призначення для такого 

збільшення. 

*** 

Wheaton, Sarah. Zelenskyy to Belgium: Value peace over Russian diamonds 

[В. Зеленський до Бельгії: Цінуйте мир вище російських діамантів] / S. Wheaton // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 31.03. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/zelenskyy-to-belgium-value-peace-over-russian-diamonds/. 

Президент України В. Зеленський, виступаючи в парламенті Бельгії, 

звинуватив деяких бельгійців у тому, що вони цінують російські діаманти та кораблі 

більше за мир. В. Зеленський продовжив серію індивідуальних звернень до 

національних парламентів, посилаючись на власний кривавий досвід Бельгії у 

світових війнах і на її відповідальність за підтримку частини російської економіки. 

Він повторив свій заклик до поставок Україні зброї, закритої для польотів зони та 

обіцянки можливого членства в ЄС, щоб допомогти українцям захистити свою країну 

від російського вторгнення. За словами В. Зеленського, бельгійці дуже знайомі з 

насильницькими вторгненнями. Після тривалих овацій прем’єр-міністр Бельгії 

Олександр Де Кру відповів В. Зеленському: «Ми чуємо ваше повідомлення, і я 

розумію ваше розчарування». 

*** 

Türkiye’den masaya 3 kritik dokunuş [3 критичні дотики Туреччини до столу] // 

Star. – Istanbul, 2022. – 31.03. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/politika/turkiyeden-masaya-3-kritik-dokunus-haber-1701647/. 

Як пише газета, Туреччина проклала шлях до прогресу переговорів між росією 

та Україною. Анкара підтвердила, що обидві сторони близькі до примирення. 

Обговорювалися такі питання, як гарантії безпеки України, членство в НАТО та 

ядерний потенціал. «Важкі» питання такі як Крим і Донбас, залишили на розгляд 

лідерів. 

*** 

Атанасова, Мария. Славов: Изпращането на оръжие за Украйна не е включване 

във войната [А. Славов: Надання зброї Україні – це не участь у війні] / М. Атанасова // 

Факти. – Sofia, 2022. – 31.03. – Режим доступу : https://fakti.bg/bulgaria/666163-slavov-

izprashtaneto-na-orajie-za-ukraina-ne-e-vkluchvane-vav-voinata. 

https://japantoday.com/category/politics/japan-lists-7-items-for-supply-action-over-current-russia-dependence
https://japantoday.com/category/politics/japan-lists-7-items-for-supply-action-over-current-russia-dependence
https://www.politico.eu/article/zelenskyy-to-belgium-value-peace-over-russian-diamonds/
https://www.star.com.tr/politika/turkiyeden-masaya-3-kritik-dokunus-haber-1701647/
https://fakti.bg/bulgaria/666163-slavov-izprashtaneto-na-orajie-za-ukraina-ne-e-vkluchvane-vav-voinata
https://fakti.bg/bulgaria/666163-slavov-izprashtaneto-na-orajie-za-ukraina-ne-e-vkluchvane-vav-voinata
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Як заявив народний депутат Демократичної партії Болгарії А. Славов, партія 

оголосила, що розпочинає парламентські консультації щодо направлення військової 

допомоги Україні. Партія піднімала це питання з першого дня війни та не припиняла 

переговори з партнерами по коаліції, але знадобилося більше часу, щоб декларація 

перейшла в інституційний формат. 
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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/

ua. 

 

 

 

 

 

 

 

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/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политика 

Сербська щоденна газета, що є 

найстарішим виданням, яка досі 

знаходиться в обігу на Балканах, і 

вважається одним з 

найавторитетніших в Сербії. Це не 

лише інформаційне джерело, а й 

частина історії країни, свідок 

зміни епох та політичних режимів, 

представник її національних 

культурних інститутів та школи 

місцевої журналістики. Газета 

видається як кирилично сербською 

мовою, так і на латиниці. 

Головний офіс – Белград. Вебсайт: 

https://www.politika.rs/. 
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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/. 

 

 

 

 

 

 

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/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час і Події 

Шотижнева незалежна 

україномовна газета США. Газета 

приділяє чималу увагу не тільки 

українським, а й 

внутрішньоамериканським подіям, 

тісно співпрацює з адміністрацією 

Cook County, інформує читачів 

про податки та місцеві новини 

округу, є чи не єдиним засобом 

масової інформації, котрий робить 

регулярні щотижневі огляди новин 

Чикаго українською мовою. 

Видання виходить українською та 

англійською мовами. Головний 

офіс – Чикаго. Вебсайт: 

https://www.chasipodii.net/. 
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Жэньминь жибао 

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/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/. 

 

  

http://en.people.cn/
https://www.aftonbladet.se/
https://www.telegraaf.nl/


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/. 

 

 

 

 

 

 

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/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/. 

 

 

 

 

 

 

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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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/. 

 

 

 

 

 

 

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/ 

  

 

 

 

 

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/.. 
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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/. 

 

 

 

 

DenikN 

Чеська щоденна газета із загальною 

спрямованістю на підтримку 

ліберальної демократії та союз Чехії з 

країнами з рівними цінностями. Газета 

видається чеською мовою. Головний 

офіс – Прага. Вебсайт: 

https://denikn.cz/. 

 

 

 

 

 

 

Die Presse 

Австрійська ліберальна газета, яка 

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 та 

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/. 
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Do Рrzeczy 

Польський суспільно-політичний 

консервативно-ліберальний тижневик. 

Видання підтримує економічні 

свободи, одночасно поважаючи 

християнську традицію та перевірені 

часом етичні цінності. Видання займає 

євроскептичну позицію та симпатизує 

консервативній партії Право та 

справедливість (ПіС). Тижневик 

доступний польською мовою. 

Головний офіс – Варшава. Вебсайт: 

https://dorzeczy.pl/. 

 

 

 

 

 

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/. 

 

  

 

 

 

El Mundo 

Іспанська щоденна газета, одна з 

найбільш популярних та авторитетних 

газет Іспанії. Газета підтримує 

ліберальну та правоцентристську 

редакторську політику, критикує 

Соціалістичну партію Іспанії та 

регіональних націоналістів і 

демонструє віддаленість від 

консервативних принципів. Видання 

виходить іспанською мовою. Головний 

офіс – Мадрід. Вебсайт: 

https://www.elmundo.es/. 

 

 

 

 

 

 

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/. 

 

 

 

 

 

Herald Sun 

Австралійська найпопулярніша 

щотижнева газета. Видання містить 

новини, огляди та коментарі подій у 

світі тощо. Газета публікує матеріали 

англійською мовою. Головний офіс – 

Мельбурн. Вебсайт: 

https://www.heraldsun.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/. 

 

 

 

 

 

 

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/. 

 

 

 

 

 

 

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/. 
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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/. 

 

 

 

Nepszava 

Угорська соціал-демократична 

щоденна газета лівого спрямування. 

Мова видання – угорська. Головний 

офіс – Будапешт. Вебсайт: 

https://www.nepszava.hu/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICO 

 

 

 

 

 

 

 

Бельгійське щотижневе видання 

американської новинної організації 

Politico, яке висвітлює політичні події 

в Європейському Союзі. Більшість 

статей видання присвячені 

повсякденній діяльності Європейської 

комісії, Європейського парламенту, 

Ради Європейського Союзу та 

взаємодії ЄС у внутрішніх та 

міжнародних справах. Журнал 

публікує статті англійською мовою. 

Головний офіс – Брюссель. Вебсайт: 

https://www.politico.eu/. 

Американське журнальне видання, яке 

висвітлює політику США та політику 

на міжнародному рівні. Журнал 
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POLITICO 

фокусується на високоефективних 

репортажах в журнальному стилі. 

Видання виходить раз на два місяці у 

друкованому вигляді та має інтрнет-

версію. Журнал публікує статті 

англійською мовою. Головний офіс – 

Арлінгтон. Вебсайт: 

https://www.politico.com/. 

 

 

 

 

 

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. 

Вебсайт: https://www.star.com.tr/. 

 

 

 

 

The Guardien 

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/internation

al. 
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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 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/. 

 

 

 

 

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 

Аамериканський журнал, що виходить 

двічі на місяць, відомий завдяки 

аналітичним коментарям з важливих 

питань світової та американської 

політики. Журнал публікує матеріали 

англійською мовою. Головний офіс – 

Нью-Йорк. Вебсайт: https://time.com/. 
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https://time.com/


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

217 

 

 

 

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. 

 

 

 

https://www.thestar.com/?redirect=true

