


  

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО 

ФОНД ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ 

ВІДДІЛ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

 

УКРАЇНА У ВІДГУКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ПРЕСИ 

_____________________________________ 

Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

 

 

Головний редактор 
Удовик В. М., директор Фонду Президентів України, 

канд. істор. наук., старш. наук. співроб. 

 

Відповідальна за випуск 

Польовик C. М., заввідділу формування інформаційних ресурсів 

Фонду Президентів України, канд. наук. із соц. ком. 

 

Інформаційно-бібліографічні матеріали підготували 
Федорчук А. Г., Матвійчук А. В., Павленко Д. В., Бондаренко Д. В., 

Хилько М. І., Мищак І. М., Макарова О. І., Моршна Н. О., 

Дайнека Я. А., Третяк Т. І., Ставерська Т. А., Петрова Т.О. 

 

Аналітичні матеріали підготував 

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

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

 

Візуальну аналітику підготував 

Федорчук А. Г., наук. співроб. відділу формування інформаційних ресурсів 

Фонду Президентів України 

 

Заснований у 2011 році 

Виходить один раз на місяць 

 

 

Адреса редакції: 
НБУВ, пр-т Голосіївський, 3, Київ, 03039, Україна 

Тел. (044) 525-54-70 

E-mail: fpu@nbuv.org.ua 

 

 

Передрук – тільки з дозволу редакції 

 

 

Думки, висловлені в матеріалах, належать виключно авторам 

і не обов'язково відображають точку зору укладачів 

 

 

 © Національна бібліотека України 

  імені В. І. Вернадського, 2011 



  

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО 

ФОНД ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ 

ВІДДІЛ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА У ВІДГУКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ПРЕСИ 

(інформаційно-бібліографічний бюлетень) 

 

 

Випуск 4 (158) 

(огляд матеріалів зарубіжної преси за 1–30 квітня 2022 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2022  



  

ЗМІСТ 

ЗМІСТ ...................................................................................................................... 3 

ПЕРЕДМОВА ......................................................................................................... 4 

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА РОСІЙСЬКУ ВІЙСЬКОВУ 

АГРЕСІЮ ПРОТИ УКРАЇНИ (аналітичний огляд зарубіжної преси про події 

в Україні за 1–30 квітня 2022 року) ........................................................................ 6 

ВІЗУАЛЬНА АНАЛІТИКА (висвітлення в зарубіжній пресі подій в Україні за 

1–30 квітня 2022 року) .......................................................................................... 23 

АКТИВНІСТЬ ПРЕСИ У ВИСВІТЛЕННІ ПОДІЙ В УКРАЇНІ .......................... 23 

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИНА РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ В 

УКРАЇНУ ................................................................................................................ 28 

ТОНАЛЬНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО УКРАЇНУ .................................................. 29 

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ ................................... 31 

РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ ............................................................. 31 

ВІЙСЬКОВІ ДІЇ ЗСУ, ТРО, ДОБРОБАТІВ ................................................................. 31 

ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА .......................................................... 35 

ЗАЯВИ ТА ЗВЕРНЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ .................................................... 38 

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА .................................................................................... 49 

РЕАКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ............................................................ 49 

РОБОТА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ................................................................... 52 

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ В 

УКРАЇНУ ..................................................................................................................... 54 

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ ................................................................... 54 

ЕКОНОМІЧНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ ..................................................................... 60 

ЗБРОЙНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ .............................................................................. 61 

ЗЛОЧИНИ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ .................................................................. 87 

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА РОСІЇ ................................................................................ 95 

МІТИНГИ ТА АКЦІЇ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ................................ 97 

ПЕРЕГОВОРНИЙ ПРОЦЕС ........................................................................................ 99 

ПІДТРИМКА РОСІЇ ................................................................................................... 100 

ПОЛІТИКА ЩОДО БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ............................................................ 103 

РЕАКЦІЯ СВІТОВИХ ПОЛІТИКІВ, ДІЯЧІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ .......................... 120 

САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ ............................................................................................ 201 

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ ...................................................................... 212 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ........................................................ 215 



Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–30 квітня 2022 р. 
 

4 

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 

протистояння повномасштабному вторгненню росії в Україну. 

У 4 випуску за 2022 рік інформаційно-бібліографічного бюлетеня «Україна у 

відгуках зарубіжної преси» представлені суспільно-політичні події Української 

держави у дзеркалі їх відображення в 46-и зарубіжних інтернет-версіях газетних і 

журнальних видань з 1 по 30 квітня 2022 року. Світова спільнота пильно стежить за 

тим, що відбувається в нашій країні про що свідчить 648 публікацій, відібрані в 

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

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

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

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

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

проаналізовані інформаційні повідомлення англійською, болгарською, боснійською, 

естонською, іспанською, італійською, латвійською, литовською, німецькою, 

польською, португальською, сербською, турецькою, українською, угорською, 

французькою та чеською мовами.  
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Серед жанрових різновидів матеріалів, які підлягали моніторингу за означений 

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

інтерв’ю, експертні оцінки, аналітичні коментарі тощо.  
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РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА РОСІЙСЬКУ ВІЙСЬКОВУ 

АГРЕСІЮ ПРОТИ УКРАЇНИ (аналітичний огляд зарубіжної преси про події в Україні 

за 1–30 квітня 2022 року) 

 

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

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

 

66-й день героїчного опору Збройних Сил та всього українського суспільства 

російській агресії (станом на 30 квітня 2022 року) викликає у світових ЗМІ водночас 

захоплення, підтримку та співчуття Україні. Найбільшу активність у висвітленні 

подій у нашій державі за період дослідження з 1 до 30 квітня 2022 року проявляли 

зарубіжні ЗМІ США (10 % від загальної кількості відібраних публікацій), Німеччини 

(8 %), Туреччини (7 %), Польщі (6 %), Франції, Угорщини, Болгарії, Бельгії (по 5 %), 

Австрії та Іспанії (по 4 %) (див. діаграми 1, 2). 

Видання стратегічного партнера України – Сполучених Штатів Америки – 

цілком прогнозовано приділяють головну увагу Україні (10 %). Проаналізовані в 

огляді статті газет «The New York Post» й «Українське Слово», журналів «POLITICO» 

та «Time» висвітлюють політику США по відношенню до російської агресії в Україні, 

надання допомоги нашій державі, дають оцінки діям української влади та Збройним 

Силам України тощо. Головним героєм американських ЗМІ є Президент України 

В. Зеленський. Оглядачі акцентують увагу на тому, що він відмовився покинути 

власну країну, маючи інформацію спецслужб про підготовку росіянами замаху на 

нього, та висловив готовність захищати Україну навіть з автоматом в руках. Дії 

українського Президента аналізуються з точки зору його впливу і прикладу для 

суспільства та Збройних сил. Мужня позиція Глави держави викликає захоплення не 

лише в Україні, а й усьому світі, він є лідером громадянських симпатій і політичних 

уподобань. Це дає йому змогу безпосередньо звертатися до світових лідерів і 

парламентів, привертаючи їх на сторону України. Активність В. Зеленського, за 

словами журналістів, вражає – практично щодня він зустрічається з провідними 

світовими політиками та отримує від них не просто запевнення у підтримці, а й 

реальну допомогу, зокрема зброю. Крім Президента, американські ЗМІ досить 
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комплементарно відгукуються про головнокомандувача Збройних сил України 

В. Залужного, який своїм успішним керівництвом стримує переважаючі сили росіян 

та завдає їм непоправних втрат. Видання США також активно висвітлюють візит в 

Україну Держсекретаря США Е. Блінкена та міністра оборони Л. Остіна. Його 

результатом стало оголошення великого пакету військової допомоги нашій державі. 

Крім того, США погодили продаж Україні боєприпасів, сумісних із українською 

зброєю радянських часів. Такі рішення стали можливими завдяки успішним діям 

української армії, яка чинить шалений опір російським військам, а також завдяки 

суспільному тиску американців на адміністрацію Президента Д. Байдена із вимогою 

більш рішуче й послідовно допомагати Україні. Разом із тим відзначається, що 

американська допомога Україні вже стала досить відчутною, зокрема протитанкові 

гранатомети «Javelin», за допомогою яких українці зупиняють броньовану навалу 

росіян. З іншого боку, американські журналісти й експерти нерідко критикують 

Д. Байдена, звинувачуючи його у повільності ухвалюваних рішень та втраті 

дорогоцінного часу, що викликано погрозами путіна застосувати ядерну зброю.  

Друге місце серед держав, оглядачі якої віддають перевагу подіям в Україні, 

посідає Німеччина (8 %). Представлені в огляді інформаційно-політичний журнал 

«Focus» та газета «Frankfurter Аllgemeine» традиційно обговорюють надання 

Німеччиною допомоги Україні й дискутують, якою має бути ця допомога – виключно 

ручні оборонні засоби, зокрема гранатомети, чи важке озброєння, включаючи зенітні 

комплекси та бронетехніку. Головна причина у відмові постачання важких озброєнь – 

побоювання, що Росія сприйме це як вступ НАТО у війну на боці України. Разом із 

тим дописувач «Frankfurter Аllgemeine» Б. Колер стверджує, що навіть у Берліні вже 

зрозуміли, що Київ не може використовувати лише реактивні гранатомети, щоб 

отримати перевагу на переговорах з Москвою, а тому планується постачання в 

Україну бронетехніки, яка залишилася від колишньої НДР. Своєю чергою, офіційний 

Берлін ще не має чіткої позиції щодо постачання важкого озброєння в Україну. З 

одного боку, стверджується, що таке озброєння не може бути передане Україні, 

оскільки його кількість обмежена та може знадобитися самому Альянсу. З іншого 

боку, німецький уряд не виключає, що важке озброєння може бути передане 

державам Східної Європи – членам НАТО на заміну тих зразків, які будуть ними 
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передані Україні. Всередині німецького політикуму також немає одностайності. На 

противагу тим, хто виступає проти передачі озброєнь Україні, сформувався блок 

політичних сил, які вимагають в уряду надати їх якнайшвидше. Зокрема, як інформує 

Л. Хемікер на шпальтах «Frankfurter Аllgemeine», блок правоцентристських 

політичних партій, що включає «Християнсько-демократичний союз Німеччини» і 

«Християнсько-соціальний союз у Баварії», посилюють тиск на «світлофорну» 

урядову коаліцію, щоб надати Україні набагато більше військової підтримки, ніж 

раніше. Крім того, на владу тиснуть виробники зброї, які готові укладати прямі 

контракти з Україною та очікують лише дозволу. Так, компанія «Rheinmetall» 

звернулася до федерального уряду Німеччини з проханням продати 100 бойових 

машин піхоти «Marder» на суму 153 млн євро для передачі її Україні. Досі це 

звернення залишається без відповіді. У будь-якому випадку, зазначають німецькі 

оглядачі, федеральний канцлер ще вагається, а його рішення та членів уряду можуть 

змінитися під впливом як суспільної думки всередині Німеччини, так і позиції 

союзників, а також розвитку ситуації в Україні. Разом із тим німецькі видання 

нагадують, що на рішення їхньої держави очікують не лише в Україні, а й багатьох 

інших державах Європи, тож якщо німецький уряд наважиться надати Україні важке 

озброєння, то за його прикладом підуть інші європейські держави, які досі вагаються. 

Видання Туреччини займають третю сходинку серед світових ЗМІ у 

висвітленні подій в Україні (7 %). Оглядачі представлених в огляді газет «Star» та 

«Daily Sabah» інформують про посередницьку роль Туреччини у переговорах між 

росією та Україною. Зазначається, що завдяки цьому до Туреччини прикута 

додаткова увага, а її роль у врегулюванні конфліктів зростає. Особливо багато 

схвальних відгуків про ініціативи турецького Президента Р. Т. Ердогана наводять 

європейські видання. Визнанням цього, на переконання оглядача газети «Star», є те, 

що Генеральний секретар ООН А. Гутерреш прибуде до Анкари, щоб зустрітися з 

Президентом Р. Т. Ердоганом перед його візитом до лідерів росії та України з метою 

досягнення миру. Турецькі газети обговорюють і заяву заступника голови політичної 

партії Туреччини «Справедливість і розвиток» Н. Куртулмуша, який назвав війну між 

Україною та росією регіональним конфліктом, викликаним багатостороннім 

дисбалансом сил. Н. Куртулмуш додав, що Туреччина єдина країна у світі, яка може 
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розмовляти з росією, виконує історичну місію у цій війні з точки зору її ролі в 

закінченні війни. Посередницька роль Туреччини у війні між росією та Україною 

може посприяти турецькому туристичному бізнесу. Так, президент Турецької 

асоціації туристичних гідів А. Егінліоглу відзначив, що туризм не любить війни, а до 

країни приїжджало багато туристів з України та росії. Однак нині Туреччина 

виходить на перший план у мирних переговорах, а це додає країні престижу на 

міжнародній арені. Також наголошується на гуманітарних ініціативах турецького 

уряду. Зокрема, висвітлюються телефонні перемовини між міністром національної 

оборони Туреччини Х. Акаром та міністром оборони України О. Резніковим, у ході 

яких Х. Акар наголосив на невідкладності евакуації турецьких громадян і мирного 

населення з суші та моря, а також безпечного транспортування комерційних суден, 

які чекають в українських портах. Широко цитуються заяви, що Туреччина й надалі 

надаватиме гуманітарну допомогу Україні, зокрема ліки. Окремо турецькі видання 

висвітлюють намагання росії відрізати південь України та вийти до кордону з 

Придністров’ям. Нездатність росії досягти своєї мети в Україні за короткий час, як 

планувалося, посилення опору нашої держави та збільшення військово-технологічної 

допомоги західних країн Україні свідчать, на думку турецьких експертів, про те, що 

стабільність у регіоні не буде досягнута найближчим часом. Тож оглядач газети 

«Star» підсумовує, що питання об’єднання Молдови й Румунії на фоні подій в Україні 

знову вийшло на перший план. 

Польські видання, представлені в огляді газетою «Rzeczpospolita» і тижневиком 

«Do Rzeczy», частка яких у висвітленні подій в Україні становить 6 %, передусім 

акцентують увагу на успіхах Збройних сил України, яким вже тривалий час вдається 

успішно стримувати переважаючі сили росіян. У цьому контексті потоплення 

крейсера «москва» українськими ракетами «Нептун» подається одночасно і як 

серйозна тактична перемога на Чорному морі, і як успіх української зброї. Також 

польські експерти критично ставляться до оборонного потенціалу росії. Зокрема, 

директор Інституту стратегічних досліджень Академії військового мистецтва Польщі 

П. Грохмальський зазначив, що під час ремонту «москви» росіяни через економію 

фінансів не встановили радіолокаційну систему, яка б дозволяла виявляти 

низьколітаючі ракети. Польські видання у висвітленні воєнних дій на території 
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Україні неодноразово відзначають порушення росією норм гуманірного права, 

обстріли мирних об’єктів, знищення інфраструктури тощо. Як спосіб уникнення 

численнних руйнувань і жертв серед жителів України польські ЗМІ розглядають 

посилення оборонного потенціалу України, зокрема надання важкого озброєння та 

засобів протиповітряної оборони. Водночас повідомляється, що польські політики 

неохоче заявляють про це пресі, ведучи консультації зі США та іншими членами 

НАТО. Польські журналісти налаштовані більш рішуче й наводять приклад Чехії, яка 

перша з європейських країн надала Україні танки Т-72, БМП та іншу колишню 

радянську військову техніку. Своєю чергою, ЗМІ Польщі наголошують, що росія 

намагається будь-яким чином зупинити поставки озброєнь Україні, у тому числі 

вдаючись до прямих погроз. Так, цитуються слова керівника мзс росії лаврова, який у 

середині березня заявив, що поставки зброї в Україну стануть «легітимною ціллю для 

росії». 

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

передусім слід виокремити американський журнал «POLITICO», який присвятив 

подіям в Україні 39 повідомлень, а його частка серед світових ЗМІ у висвітленні 

українського питання становить 6,02 %. На другому місці за висвітленням української 

тематики стоїть турецька «Daily Sabah» (28 повідомлень із часткою 4,32 %). Далі 

розташувалися німецький журнал «Focus» та австрійська газета «Die Presse» (по 27 

повідомлень із часткою 4,17 % відповідно), американська «The New York Post» (26 

повідомлень із часткою 4,01 %), польська «Rzeczpospolita» та німецька «Frankfurter 

Аllgemeine» (по 25 повідомлень та з частками 3,86 % відповідно) (див. діаграми 3, 4).  

Американський журнал «POLITICO» (6,02 %) інформує про кризу міжнародної 

системи безпеки, зокрема неспроможність ООН зупинити війну в Україні. Оглядачі 

цитують слова Президента України В. Зеленського, який вимагає від Ради Безпеки 

ООН покарати росію за вторгнення в Україну й обмежити її вплив на ООН – або ж 

повністю розпуститися і визнати, що вона безсила зупинити путіна. Заява Президента 

України, йдеться в іншій статті, особливо актуальна в контексті масових порушень 

росіянами прав людини в Україні. Тому його заклик до світових лідерів об’єднатися й 

надати допомогу Україні є вкрай актуальним. «POLITICO» зі слів радника з 

національної безпеки США Дж. Саллівана стверджує, що військові злочини, скоєні 
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російськими військами в Україні, є частиною генерального плану вторгнення путіна. 

Розвідувальні дані вказують, що існував план російського уряду щодо нападу на 

цивільних осіб, які виступають проти вторгнення, вчинення над ними насильства, 

щоб спробувати тероризувати й залякати населення. Оглядачі видання висвітлюють 

візити зарубіжних політиків до українського міста Буча, визволення якого відкрило 

світові всі жахіття російських воєнних злочинів. У цьому контексті наведено думку 

канцлера Австрії К. Негаммера, який відвідав Бучу, щоб на власні очі побачити, що 

там зробили російські війська. Він сказав, що обговорював війну з путіним і це була 

«відверта і жорстка розмова». Відповіддю світової спільноти на дії росіян в Україні 

«POLITICO» називає заяву міністра оборони США Л. Остіна, який на авіабазі 

Рамштайн у Німеччині прийняв десятки своїх колег – членів «Консультативної групи 

з оборони України», та зазначив, що Україні «потрібна наша допомога, щоб 

перемогти сьогодні і країна все одно потребуватиме нашої допомоги, коли війна 

закінчиться». Підкреслюється впевненість глави Пентагону у незламності 

українських Збройних Сил і віра Сполучених Штатів та ширшої міжнародної 

спільноти в те, що Україна «може виграти війну проти росії». 

Турецька «Daily Sabah» (4,32 %) головним чином зосереджується на 

висвітленні позиції Туреччини по відношенню до війни в Україні. Безумовно, у 

центрі уваги посередницька роль Президента Р. Т. Ердогана, обрання Туреччини як 

місця для перемовин делегацій воюючих сторін та ін. Водночас акцент зроблено на 

тому, що державні органи й неурядові організації Туреччини швидко відреагували на 

гуманітарну ситуацію в Україні, відправляючи до нас вантажівки з гуманітарною 

допомогою, яка включає продуктові набори, ліки, речі першої необхідності тощо. 

Видання вміщує експертні коментарі, які стосуються потенційних компромісів для 

припинення бойових дій між росією й Україною, а також можливих сценаріїв 

розвитку подій. Зокрема, за словами турецького політолога Б. Дюрана, щоб уберегти 

Європу від економічних та політичних проблем у середньостроковій та 

довгостроковій перспективі, війна росії проти України має бути припинена 

якнайшвидше, тому дипломатичні зусилля щодо переговорного процесу між 

сторонами мають продовжуватися незалежно від «етапу» та інтенсивності війни. На 

переконання директора відділу зовнішньополітичних досліджень SETA М. Атамана, 
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війна в Україні змінила очікування як США, так і росії. З одного боку, росія 

відмовилася від своєї спроби захопити столицю України Київ та повалити уряд. Не 

маючи можливості захопити всю державу, російська влада вирішила її ще більше 

послабити. З іншого боку, український опір змусив дипломатів – прихильників 

України із західних країн, повернутися до Києва.  

Журналісти німецького «Focus» (4,17 %) розбираються в хитросплетіннях 

політики Берліна по відношенню до України. Звучить критика на адресу уряду, який 

зволікає із наданням зброї нашій державі. За словами оглядача У. Райца, 

застереження йшли переважно від канцлера та міністра оборони, які є членами 

Соціал-демократичної партї Німеччини, а також голови СДПН. Тобто, резюмує 

журналіст, провідні соціал-демократи побоюються, що надання зброї Україні дасть 

путіну привід для нападу на Берлін. Водночас експерт Б. Гірш заявляє, що запит до 

канцлера Німеччини О. Шольца про поставку важкої зброї в Україну стає дедалі 

голоснішим. Його підтримує не тільки міністр закордонних справ, а й інші німецькі 

політики. На шпальтах «Focus» також наголошується, що нині доля України залежить 

від успіху битви за Донбас, а ця битва потребує консолідованої воєнної допомоги 

українським Збройним силам. Схоже, підкреслює автор редакційної статті, що це 

нарешті зрозуміли держави Заходу, які одна за одною починають постачати зброю 

Україні. 

Австрійська газета «Die Presse» (4,17 %) підводить підсумки мирних ініціатив 

віденських політиків. Широко висвітлюється «візит солідарності» канцлера Австрії 

К. Негаммера в Україну. Натомість оглядачка У. Вайзер аналізує результати 

австрійсько-російських переговорів у москві щодо російського вторгнення в Україну. 

Вона робить висновок, що федеральний канцлер Австрії під час візиту до путіна не 

досяг особливого успіху. У цьому контексті повідомляється про телефонну розмову 

К. Негаммера і турецького Президента Р. Т. Ердогана. Сторони погодилися, що 

Стамбульський процес є найкращим шансом для миру і що необхідно зробити все для 

подальшого просування цього формату. Розголосу набула також заява міністра 

закордонних справ Австрії А. Шалленберга, виголошена на зустрічі глав МЗС країн 

ЄС в Люксембурзі, де останній зазначив, що ЄС разом знайде рішення української 

проблеми. Ще однією важливою темою є проблема українських біженців в Австрії. 
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Видання наводить статистичні дані, згідно з якими на 1 квітня 2022 року в Австрії 

проживало 52803 особи з українським громадянством. Порівняно з 1 січня 2022 року 

– це збільшення на 40135 осіб, тобто близько 83 %. Із 52803 українців 37 % – діти та 

підлітки. «Die Presse» поширює інформацію Віденського соціального фонду (FSW) 

для людей, які втекли з України через війну. Вони можуть записатися на прийом до 

консультаційного центру у Віденському Австрійському Центрі (ACV). Своєю чергою, 

міністр освіти Австрії М. Полашек заявив, що українські вчителі повинні мати 

можливість навчати дітей-біженців, які не знають німецької мови. Управління освіти 

нещодавно розкритикували за те, що українські вчителі не можуть працювати за 

фахом. Згідно з чинним трудовим законодавством, обов’язковою умовою для 

працевлаштування є мінімальний рівень знання німецької мови. 

Оглядачі американської «The New York Post» (4,01 %) інформують своїх 

читачів про ті повідомлення, які намагається донести Президент України 

В. Зеленський до свого колеги у Вашингтоні Д. Байдена. Передусім йдеться про 

запрошення останнього до України, щоб на власні очі побачити руйнування, вбивства 

цивільного населення та численні інші злочини, які вчинили росіяни. Однак, як 

зазначили в адміністрації Д. Байдена, наразі такий візит не планується, хоча 

високопоставлені особи з американського уряду періодично відвідують Україну. 

Американські журналісти також відзначають неодноразові прохання В. Зеленського 

надати бойові літаки, які залишилися ще з Радянського Союзу в країнах Східної 

Європи. Потребу в такому озброєнні підтверджує й колишній верховний 

головнокомандувач об’єднаними силами НАТО В. Кларк, який переконаний у 

необхідності надання нашій державі важкого озброєння та повітряної підтримки, 

зокрема танків, реактивних систем залпового вогню, самохідної артилерії. Проте 

США відмовилися виступити посередником у передачі Польщею бойових літаків. 

Незважаючи на це, «The New York Post» підкреслює вдячність Президента України 

Сполученим Штатам, які надають найбільшу підтримку та координують допомогу 

Заходу Україні.  

Польська «Rzeczpospolita» (3,86 %) також активно відстежує діяльність Глави 

Української держави В. Зеленського, відзначаючи те, що він зумів знайти правильні 

слова для лідерів інших держав, здобув їхню прихильність та у важких дебатах зумів 
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переконати в необхідності надання Україні важкого озброєння, яке може переломити 

хід війни. Польські оглядачі висвітлюють події на російсько-українському фронті, 

повідомляючи про новий потужний наступ росіян на Донбасі. Водночас журналісти із 

захопленням пишуть про успіхи Збройних сил України, які успішно тримають 

оборону та завдають відчутних ударів військам рф. Зокрема, висвітлюється знищення 

флагмана російського чорноморського флоту крейсера «москва», який був вражений 

українськими ракетами «Нептун». Ще однією важливою темою, яка проходить на 

шпальтах газети «Rzeczpospolita», є допомога українцям. Наголошується, що хоча 

війна в Україні почалася несподівано і ніхто до неї не був готовий, польські міста 

зуміли організувати допомогу Україні в рекордно короткий термін. Своєю чергою, 

оглядач П. Сквіровський пише, що влада України вже думає про відбудову країни, а 

Президент В. Зеленський звертається до різних країн із закликом долучитися до 

відновлення українських міст і сіл. Автор припускає, що будуть створені програми 

міжнародної допомоги та позик, а гроші надходитимуть, зокрема, зі США, ЄС, 

окремих країн та фінансових установ. Все частіше говорять про програму допомоги, 

подібну до «Плану Маршалла», яка допомогла європейським країнам відновитися 

після Другої світової війни. Підкреслюється готовність польського уряду та бізнесу 

до дій, які після завершення війни призведуть до якнайшвидшого відновлення 

економіки України. 

Німецька «Frankfurter Аllgemeine» (3,86 %) інформує своїх читачів про 

критичну нестачу важкого й технологічного озброєння в Україні, без якого 

неможливо перемогти російські війська. У цьому контексті журналісти звертають 

увагу на прохання Президента України до лідерів держав Заходу надати таке 

озброєння. На шпальтах видання висловлюються різні точки зору, які мають місце в 

німецькому уряді щодо надання важкого озброєння Україні. Повідомляється, що уряд 

вагається, зважуючи суспільні настрої та побоюючись помсти росіян. При цьому 

оглядач М. Фрайдель зауважує, що постачання німецької зброї має значення для 

захисту, а головне – є ще і сигналом для інших країн ЄС. Якщо найпотужніша країна 

ЄС постачатиме танки, то багато інших країн могли б зробити те саме. Зрештою, 

зазначає журналіст П. Карстенс, саме під тиском суспільних настроїв німецький 

Бундестаг прийняв спільну резолюцію на підтримку України голосами 
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«світлофорної» коаліції та депутатської групи «Союз». Урядові фракції та опозиція 

раніше домовилися про спільну заяву, яка, окрім поставок зброї, також передбачає 

фінансову та гуманітарну допомогу для України. Лідер опозиції Ф. Мерц заявив, що 

проблема в обговоренні поставок зброї була в самих урядових фракціях, в яких 

канцлера О. Шольца звинуватили у тривалому ваганні та бездіяльності щодо 

підтримки України.  

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 (87 %). Безпосередньо 

самому вторгненню й перебігу бойових дій в оглядах зарубіжних ЗМІ приділено 

значно менше уваги (13 %) (див. діаграму 5).  

Реакція міжнародної спільноти на російське вторгнення в Україну в іноземних 

ЗМІ за структурою висвітлених питань виглядає таким чином: реакція світових 

політиків і громадських діячів, різного роду організацій – 50 %, збройна допомога 

Україні – 16 %, політика щодо біженців з України – 11 %, санкції проти росії – 7 %, 

злочини російських військових – 5 % (див. діаграму 9). 

Реакція міжнародної спільноти на російське вторгнення в Україну найчастіше 

висвітлювалася турецькою «Daily Sabah», австрійською «Die Presse» та 

американським журналом «POLITICO» (по 5 % відповідно), німецькими журналом 

«Focus» та газетою «Frankfurter Аllgemeine», японською «Japan Today», угорською 

«Magyar Nemzet» й американською «The New York Post» (по 4 % відповідно), 

французькою «Le Monde» та американським журналом «Time» (по 3 % відповідно) 

(див. діаграми 6, 10). 

Так, турецька «Daily Sabah» із посиланням на турецького політолога Б. Дурана 

повідомляє про готовність Президента Туреччини зробити все, щоб сприяти 

припиненню вогню між росією та Україною. З цією метою Р. Т. Ердоган хоче звести 

разом путіна та В. Зеленського, щоб використати для вирішення «фактор лідера». 

Видання також роз’яснює своїм читачам позицію власної держави у російсько-

українській війні. Зазначається, що Туреччина, як чорноморський сусід для обох 

сторін, виступає ключовим посередником. Анкара твердо дотримується своєї 
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нейтральної позиції, гуманітарної та конструктивної політики, взаємодіючи з усіма 

сторонами.  

Австрійська «Die Presse», окрім суто воєнних повідомлень про Україну, 

наводить чимало інформації дипломатичного, культурницького та гуманітарного 

спрямування, пов’язаної із різними спобами підтримки нашої держави. Зокрема, 

наголошується, що партія «Зелених» Австрії засудила скептичне висловлювання 

голови дипломатії Австрії А. Шалленберга щодо вступу України до Євросоюзу. 

«Зелені» заявили, що метою Австрії має бути набуття Україною членства в ЄС. У 

співчутливому до України тоні подається повідомлення про виклик посла росії в 

Австрії Д. Любінського до МЗС Австрії через те, що в інтерв’ю він зобразив росію як 

«жертву», а Україну – як «агресора». Посол, серед іншого, заявив, що українці 

«підривають власні лікарні», а санкції проти росії назвав «чистим пограбуванням». Дії 

російської армії нібито відповідають статті 51 Статуту ООН, яка регулює 

самооборону та оборону союзників. 

Д. Гершензон у статті, опублікованій американським журналом «POLITICO», 

висловлює припущення про неготовність Заходу «платити занадто високу ціну» 

навіть для протидії звірствам росії. На підтвердження своєї тези він наводить слова 

прессекретаря Білого дому Дж. Псакі, яка зазначила, що припинення воєнних 

злочинів не відповідає інтересам Сполучених Штатів – принаймні, якщо це означає 

війну з росією. Дописувач констатує, що докази жорстоких вбивств і катувань з боку 

російських військ у Бучі викликали оглушливі заяви про обурення та занепокоєння на 

найвищих рівнях влади наймогутніших держав світу – від канцлера Німеччини 

О. Шольца, президента Франції Е. Макрона, прем’єр-міністра Великої Британії 

Б. Джонсона і до президента США Д. Байдена. Але автор також цитує заяву 

Президента України В. Зеленського під час виступу перед Радою Безпеки ООН, який 

наголосив, що жоден із перелічених політиків не має наміру робити що-небудь, щоб 

безпосередньо заступитися в надії зупинити злочини агресії російських солдатів в 

Україні. 

Німецький журнал «Focus» опікується проблемою українських біженців у 

Німеччині. Зазначається, що німецький топ-клуб «Баварія» надає допомогу та 

притулок українським біженцям з обмеженими можливостями. У великомасштабному 
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проєкті пропонується забезпечення житлом та можливостями для навчання. «Баварія» 

також запускає безкоштовну програму «Ми рухаємося разом», у рамках якої 

планують створити можливості для занять спортом на стадіоні «Bayern Campus» для 

всіх біженців, які шукають притулку в Мюнхені. В іншій статті оглядач Г. Шаттоєр 

пише, що в Німеччині тепло вітають людей, які тікають від жорстокої загарбницької 

війни путіна в Україні, але з підозрою зустрічають ромські сім’ї. Дописувач зі слів 

голови Центральної ради німецьких сінті та ромів Р. Роуз розповідає про 

«дискримінацію, яка викликає занепокоєння». Р. Роуз пояснила, що расистські 

упередження щодо ромів «були глибоко вкорінені в європейських суспільствах 

протягом століть», а тому спрацьовують і сьогодні. 

Японська «Japan Today» також зосереджується на інформуванні про допомогу 

Україні. Так, прем’єр-міністр Ф. Кісіда після телефонної розмови з Президентом 

України В. Зеленським заявив, що Японія надасть Україні продовольство і 

медикаменти як додаткові поставки допомоги. В іншій статті йдеться про візит 

міністра закордонних справ Японії Й. Хаясі до Польщі, де він відвідав об’єкти для 

українських біженців у Варшаві, провів переговори з польськими офіційними 

особами, міжнародними гуманітарними організаціями та простими громадянами. 

Японія пообіцяла надати надзвичайну гуманітарну допомогу Польщі та її сусідам, які 

приймають переміщених внаслідок війни в Україні, у розмірі 100 млн дол. на додачу 

до раніше обіцяної гуманітарної допомоги у розмірі 100 млн дол. 

Угорське видання «Magyar Nemzet» цитує критичний виступ Президента 

України В. Зеленського, спрямований проти європейських країн, які відмовляються 

підтримувати заборону на експорт російської нафти. Глава Української держави 

наголосив, що ембарго на російську нафту є однією з ключових проблем, які стоять 

перед Німеччиною та Угорщиною, ці держави «торгують ціною кровної жертви інших 

народів». В окремих статтях «Magyar Nemzet» наводить приклади допомоги угорців 

українцям, зокрема направлення гуманітарної допомоги до тих населених пунктів, які 

постраждали від російської навали. 

Французька «Le Monde» веде репортажі з міст України, які безпосередньо 

перебувають під загрозою російських обстрілів. Повідомляється, зокрема, про побут 

жителів Одеси і Чернігова, їх ставлення до війни, підтримку населенням Збройних сил 
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України тощо. Значна увага французькими оглядачами також приділяється контактам 

між президентами Франції Е. Макроном й України В. Зеленським, рішенням 

французької влади надати Україні зброю та сприяти розслідуванню злочинів, які 

сталися під час російської окупації. Окремо відстежується ситуація з українськими 

біженцями у Франції та інших країнах Європи.  

Російське вторгнення в Україну в іноземних ЗМІ за структурою висвітлених 

питань виглядає таким чином: заяви та звернення української влади – 51 %, 

висвітлення військових дій – 17 %, економічна та фінансова політика держави в 

умовах війни – 14 %, огляд реакції українського суспільства на російське 

вторгнення – 10 % (див. діаграму 7).  

Реакція на російське вторгнення в Україну найчастіше висвітлювалася 

американським журналом «POLITICO» (16 %), польською газетою «Rzeczpospolita» 

(13 %), британською «The Guardiаn» (10 %).  

Окрім уже аналізованих повідомлень, американський журнал «POLITICO» 

значну увагу приділяє характеристиці Збройних сил України. Оглядач Д. Гершензон 

пише про очікування Вашингтона, москви та більшої частини світу швидкого падіння 

України у протистоянні з росією. Але завдяки В. Залужному, головнокомандувачу 

ЗСУ, російські війська знекровлені, побиті та безладно відступають. Автор 

наголошує, що «якщо одній людині можна приписувати несподівані військові успіхи 

України, то це В. Залужний, який старанно уникає іміджу знаменитого полководця, 

переклавши цю роль на Президента України В. Зеленського.  

Польська «Rzeczpospolita» відзначає високий бойовий дух української влади, 

армії та народу в цілому. Підкреслюється провал російської стратегії, армія якої досі 

не змогла захопити ні значної території, ні великих міст. Разом із тим висвітлюється 

початок битви за Донбас, яка може стати переломним етапом у війні. Наводяться 

слова Президента України В. Зеленського, який визнав, що українські сили не мають 

достатньо «серйозної та важкої» зброї, щоб розгромити російську армію в Маріуполі. 

Разом із тим подається твердження заступника керівника Офісу Президента України 

І. Жовкви про те, що Україна може відбити наступ росії на Донбасі. Він підкреслив 

важливість того, щоб українські сили отримали важке озброєння», зокрема 

артилерійські системи, танки та бронетехніку. 
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Оглядачі британьскої «The Guardiаn» акцентують на тому, що Маріуполь є 

ключовим для стратегії москви на сході України і його захоплення дало б росії 

бажаний сухопутний коридор, що з’єднує анексований Кримський півострів із 

Донбасом. Читачам пояснюють, що саме тому воєнні дії поблизу Маріуполя є 

настільки запеклими та кровопролитними, а росія вкотре пропонує гарнізону міста 

здатися. На противагу цьому журналістка С. Лок відзначає непохитність українців і 

наводить заяву командувача українськими військами на Донбасі про те, що його 

солдати не складатимуть зброю і продовжуватимуть «виконувати військові завдання». 

Упродовж аналізованого періоду переважна більшість зарубіжних оглядачів у 

висвітленні української проблематики займала нейтральну позицію (63,27 %). 31,64 % 

повідомлень мали виражене позитивне спрямування, а лише 5 % – негативне (див. 

діаграму 11). 

Найчастіше зарубіжні ЗМІ з нейтральних позицій оцінювали зусилля 

міжнародної спільноти щодо надання допомоги нашій державі, проблеми українських 

біженців за кордоном, хід бойових дій. Загалом у нейтральних тонах реакція 

міжнародної спільноти на російське вторгнення в Україну представлена в 357 статтях 

і повідомленнях. 177 повідомлень носять чітко виражений позитивний контент, а 31 – 

негативний. Що стосується висвітлення безпосередньо російського вторгнення в 

Україну, то тут теж істотно переважали нейтральні повідомлення (53 статті і 

публікації). 28 статей мали виражену позитивну тональність і 4 – негативну (див. 

діаграму 12). 

Лише нейтральна тональність статей прослідковується в матеріалах ЗМІ 

Аргентини («La Nación») та Ізраїлю («The Times of Israel») (див. діаграму 13). Так, 

оглядач аргентинської «La Nación» А. Алонсо, висвітлючи воєнні дії між Росією та 

Україною, переконує, що росія програє воєнну кампанію, а це наближає її до столу 

переговорів у гірших умовах, натомість Україну наближає до цього ж столу з 

кращими й більшими можливостями досягнення справедливого, дійсного і постійного 

миру, який дозволить країні продовжувати свій курс як демократичної, вільної і 

суверенної країни та невід’ємної частини Заходу. В іншій статті йдеться про те, що 

вторгненням в Україну путіну вдалося дестабілізувати світовий порядок, а також 

вивести західні демократії з «летаргічного сну». Автор наголошує, що українському 
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опору, очолюваному Президентом України В. Зеленським, вдається показати всій 

планеті падіння старої парадигми та піднесення нової, і що після цієї війни нічого не 

буде як раніше. Дописувачі ізраїльської «The Times of Israel» переважно 

переймаються гуманітарними наслідками російсько-української війни. Багато 

матеріалів присвячено проблемам біженців, їх підтримки, у тому числі на території 

Ізраїлю, надання гуманітарної допомоги Україні, нейтралітету держави Ізраїль у 

конфлікті. Разом із тим війна довела ряд прогалин в міграційному законодавстві 

Ізраїлю. Так, судді шукають пояснення, чому двостороння візова угода між Ізраїлем 

та Україною не поширюється на українських біженців, які втікають від російського 

вторгнення. Державі дали три тижні на відповідь на петицію, подану ізраїльським 

прокурором від імені українського посольства. 

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

Японія («Japan Today»), Боснії і Герцеговини («Dnevni avaz»), Бельгії («POLITICO»), 

Греції («eКathimerini») та Естонії («Eesti Päevaleht»). Так, «Japan Today» співчуває 

проблемам українців та засуджує вторгнення росії на територію нашої держави. 

Журналісти видання наголошуть, що Японія приєдналася до США та інших 

провідних економік, запровадивши санкції проти росії і надавши підтримку Україні. 

Багато уваги на шпальтах газети приділено наданню гуманітарної допомоги Україні, 

відправці спеціальних авіарейсів із товарами першої необхідності та медикаментами. 

Підкреслюється, що Токіо також відправив в Україну, як виняток зі своєї заборони на 

передачу озброєння країнам, які перебувають у стані конфлікту, нелетальне захисне 

спорядження, зокрема шоломи та бронежилети. Оглядачі «Dnevni avaz» переважно 

висвітлюють акції підтримки українців у Боснії і Герцеговині. Зокрема, інформується 

про мітинг у Сараєво на підтримку народу України. Організатором акції протесту 

«Ми з Україною» став Центр постконфліктних досліджень. До присутніх звернулися 

тимчасовий повірений у справах Посольства України в Боснії і Герцеговині, а також 

мер Сараєво Б. Карич, режисер Д. Мустафіч та ін. Схожий захід пройшов у м. Цетинє, 

мешканці якого зібралися, щоби підтримати український народ у боротьбі за свободу. 

Перед будівлею колишнього посольства росії в Цетинє прозвучали гімни Боснії і 

Герцеговини та України. Редактор бельгійської «POLITICO», ведучий колонки 

«Європа в цілому» П. Тейлор вважає, що НАТО не може дозволити собі винести 
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неправильний урок із війни в Україні. Він високо оцінив успішну тактику українських 

військових «вдарити та втекти» із використанням портативної американської 

протитанкової зброї «Javelin» і зенітних ракет «Stinger», яка «притупила» можливості 

бронетехніки росії та позбавила їх переваги в повітрі. Також багато уваги 

приділяється знищенню російського крейсера в Чорному морі та іншим операціям 

українських військових. Грецьке видання «eКathimerini» публікує коментар експерта 

А. Акараса, який вважає, що вторгнення росії в Україну підірвало європейську 

безпеку та пробудило НАТО. На його переконання, кремль вважає зусилля України 

щодо приєднання до ЄС та НАТО ворожими актами, адже росія не зацікавлена в 

процвітаючій і незалежній Україні, а просування України на захід та прагнення 

вступу в НАТО пояснюється наслідком невдач росії. В інших статтях «eКathimerini» 

висвітлює питання допомоги Україні державами Заходу, окрему увагу приділяє 

українсько-турецькій військовій співпраці, діяльності Президента України щодо 

формування коаліції на підтримку України тощо. Естонське видання «Eesti Päevaleht» 

пише, що Естонія має бути одним із лідерів в Європі у формуванні своєї політики 

проти російської агресії. Уряд має бути ефективнішим у внутрішніх рішеннях та може 

і повинен зосередитися ще більше на головному – підтримці України та зміцненні 

Естонії. Також «Eesti Päevaleht» опікується проблемами допомоги Україні та 

розміщення біженців, висвітлення ситуації на російсько-українському фронті та ін.  

Негативна тональність інформаційних повідомлень прослідковувалася 

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

(«Факти», «Дневник») та Німеччини («Focus»). Так, сербська «Политика» уже 

традиційно передруковує російські інформаційні «вкидання» без жодного уточнення 

чи перевірки інформації. Зокрема, видання публікує заяву керівника російського 

центру контролю національної оборони генерал-полковника мізінцева про те, що 

«Київ готує нову провокацію для звинувачення російських військ». Він заявив, що 

«українські війська незабаром випустять тактичну ракету «Точка-У» по великому 

угрупованню біженців на вокзалі Лозова». В іншій статті сербські журналісти 

інформують про петицію в Белграді проти введення санкцій проти росії, яку наразі 

підписали понад 200 громадських діячів. Петиція просить президента Сербії 

А. Вучича, уряд і «найважливіші інституції сербського народу» відкинути «тиск і 
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шантаж з боку Заходу» і не вводити санкції проти росії. Угорське видання «Magyar 

Nemzet» критикує міграційну політику України в умовах війни. Зазначається, що 

війна посилила еміграцію закарпатських угорців з України. Однак українські 

прикордонники не дозволяють виїзд українським чоловікам призовного віку, у тому 

числі й угорського походження. «Magyar Nemzet» також публікує заяву колишнього 

прем’єр-міністра Угорщини П. Борошша, який стверджує, що Україні виграти війну 

проти ядерної держави неможливо, тому для Заходу глибоко безвідповідально 

підтримувати продовження конфлікту зброєю. За його словами, це означає 

бомбардування інфраструктури та економічної могутності України, примус мільйонів 

людей тікати з батьківщини та смерть десятків тисяч невинних людей. Німецький 

журнал «Focus» одне з небагатьох видань, яке критикує політику Президента України 

В. Зеленського. Інформуючи про відмову України прийняти федерального президента 

Німеччини Ф.-В. Штайнмайєра, подається коментар Й. Варвіка, професора політології 

Університету Галле, який вважає, що це помилка, а відмова Президента України від 

візиту німецького колеги «завдасть величезної шкоди Україні». Оглядач болгарського 

«Дневника» А. Георгієв, інформуючи про з’їзд Болгарської соціалістичної партії, 

пише, що віцепрем’єр-міністерка, лідерка партії БСП К. Нінова вкотре зазначила, що 

БСП категорично проти надання Болгарією зброї Україні. За її словами, для Болгарії 

це означає участь країни у війні. К. Нінова стверджує, що якщо Народні збори 

вирішать надати Україні зброю, то вона не підпише цей дозвіл.  

Незважаючи на наведені критичні повідомлення, здебільшого нейтральний та 

співчутливий контекст інформаційних публікацій, авторських статей, тематичних 

оглядів, експертних оцінок, аналітичних коментарів, проаналізованих за період з 1 до 

30 квітня 2022 року, свідчить, що світова спільнота із розумінням та повагою 

ставиться до бажання України зберегти власний суверенітет і захистити мирне 

населення держави від російської агресії, а успіхи Збройних сил України викликають 

захоплення та схвалення. Тривала вдала оборона проти переважаючих російських сил, 

а також порушення російськими військами норм міжнародного права спонукають все 

більше держав надавати Україні не лише гуманітарну, але і військову допомогу. 
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ВІЗУАЛЬНА АНАЛІТИКА (висвітлення в зарубіжній пресі подій в Україні за 1–30 

квітня 2022 року) 

Федорчук А. Г., наук. співроб.  

відділу формування інформаційних ресурсів Фонду Президентів України 

 

АКТИВНІСТЬ ПРЕСИ У ВИСВІТЛЕННІ ПОДІЙ В УКРАЇНІ 

 
 

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

ЗМІ країни за період 1–30 квітня 2022 року)  
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Діаграма 2. Активність країн у висвітленні України (доля публікацій ЗМІ країни за період 1–

30 квітня 2022 року)  

 
Діаграма 3. Активність видань світу у висвітленні України (доля публікацій за період 1–30 

квітня 2022 року) 
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Діаграма 4. Активність видань світу у висвітленні України (ранжування за кількістю 

публікацій за період 1–30 квітня 2022 року) 
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Діаграма 5. Співвідношення сфер огляду України світовими ЗМІ (доля публікацій за період 

1–30 квітня 2022 року)  

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

ресурсах (1–30 квітня 2022 року)  
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РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ 

 
Діаграма 7. Російське вторгнення в Україну в іноземних ЗМІ: структура висвітлених питань 

(за період 1–30 квітня 2022 року)  

 
Діаграма 8. Російське вторгнення в Україну в найбільш інформативних іноземних ресурсах 

(доля публікацій 10 найбільш інформативних видань за період 1–30 квітня 2022 року)  
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РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИНА РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ В 

УКРАЇНУ 

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

ЗМІ: структура висвітлених питань (за період 1–30 квітня 2022 року)  

 
Діаграма 10. Реакція міжнародної спільноти на російське вторгнення в Україну в найбільш 

інформативних іноземних ресурсах (доля публікацій 10 найбільш інформативних видань за 

період 1–30 квітня 2022 року) 
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ТОНАЛЬНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО УКРАЇНУ 

 
Діаграма 11. Співвідношення тональності матеріалів про Україну в світових ЗМІ (доля 

публікацій за період 1–30 квітня 2022 року)  

 

 
Діаграма 12. Модальність публікацій про Україну в іноземних ЗМІ в ракурсі загальних 

рубрик (питома вага публікацій за період 1–30 квітня 2022 року)  
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Діаграма 13. Розподіл тональності публікацій про Україну в іноземних ЗМІ в ресурсах 

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

публікацій за період 1–30 квітня 2022 року) 
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ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 
 

РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ  

ВІЙСЬКОВІ ДІЇ ЗСУ, ТРО, ДОБРОБАТІВ  

Herszenhorn, David M. Ukraine’s ‘iron general’ is a hero, but he’s no star 

[Український «залізний генерал» – герой, але не зірка] / D. M. Herszenhorn // 

POLITICO. – New York, 2022. – 08.04. – Режим доступу : 

https://www.politico.com/news/2022/04/08/ukraines-iron-general-zaluzhnyy-00023901. 

Велика стаття в «POLITICO» розкриває образ Валерія Залужного, 

головнокомандувача Збройних сил України, який очолює боротьбу з російськими 

загарбниками. Автор пише, що Вашингтон, москва та більша частина світу очікували, 

що росія знищить українську армію за кілька днів», але завдяки В. Залужному, 

головнокомандувачу ЗСУ, російські війська знекровлені, побиті та безладно 

відступають. Автор наголошує, що «якщо одній людині можна приписувати 

несподівані військові успіхи України наразі – це В. Залужний, який старанно уникає 

іміджу знаменитого полководця, переклавши цю роль на Президента України 

Володимира Зеленського, який «захопив уяву публіки». 

*** 

Taylor, Paul. NATO doesn’t need to refight the Cold War [НАТО не потрібно 

повертатися до «холодної війни»] / P. Taylor // POLITICO. – Brussels, 2022. – 11.04. – 

Режим доступу : https://www.politico.eu/article/nato-cold-war-ukraine-war-russia-east-

deterrence-defense-spending-vladimir-putin/. 

Редактор POLITICO, ведучий колонки «Європа в цілому» П. Тейлор вважає, що 

НАТО не може дозволити собі винести неправильний урок з війни в Україні. На його 

думку, незважаючи на заклики східних членів НАТО до розбудови і збільшення 

військових контингентів, Альянс має «мислити розумно». П. Тейлор підкреслив, що 

тактика українців «вдарити й втекти» з використанням портативної американської 

протитанкової зброї «Javelin» і зенітних ракет «Stinger» «притупила» можливості 

бронетехніки росії та позбавила їх переваги в повітрі. 

*** 

Gijs, Camille. Ukraine claims missile strikes on Russia’s ‘fuck yourself’ warship 

[Україна стверджує про ракетні удари по «посланому на х**» російському воєнному 

кораблю] / C. Gijs // POLITICO. – Brussels, 2022. – 14.04. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/ukraine-war-strike-moskva-ship-missile-cruiser-go-fuck-

yourself/. 

Міністерство оборони росії заявило, що «розслідує» причини пожежі на 

флагмані чорноморського флоту «москва» і стверджує, що всі 510 членів екіпажу в 

безпеці. Міністерство наголосило, що військовий корабель «москва» «зберіг 

плавучість», оскільки пожежу загасили, а екіпаж перевели на інше судно. В Україні 

повідомили, що вразили судно протикорабельною ракетою, змусивши його екіпаж 

покинути корабель. Флагман російського флоту в Чорному морі «москва» був 

гордістю флоту росії та найпрестижнішим судном у війні росії в Україні. 

*** 

https://www.politico.com/news/2022/04/08/ukraines-iron-general-zaluzhnyy-00023901
https://www.politico.eu/article/nato-cold-war-ukraine-war-russia-east-deterrence-defense-spending-vladimir-putin/
https://www.politico.eu/article/nato-cold-war-ukraine-war-russia-east-deterrence-defense-spending-vladimir-putin/
https://www.politico.eu/article/ukraine-war-strike-moskva-ship-missile-cruiser-go-fuck-yourself/
https://www.politico.eu/article/ukraine-war-strike-moskva-ship-missile-cruiser-go-fuck-yourself/
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Harding, Luke. Russia denies мoskva has sunk after apparent Ukrainian missile strike 

[росія заперечує, що «москва» затонула після очевидного ракетного удару України] / L. 

Harding // The Gusrdian. – London, 2022. – 14.04. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/14/russia-moskva-ship-ukraine-black-sea. 

Згідно з повідомленнями російського державного ЗМІ, флагман 

чорноморського флоту росії, ракетний крейсер «москва» отримав «серйозні 

пошкодження», а українські ЗМІ стверджує, що 2 українські ракети «Нептун» вразили 

крейсер. «москва» – це той самий корабель, якому український солдат пам’ятно 

сказав «йти на х**» під час його атаки на острів Зміїний на початку російського 

вторгнення.  

*** 

Grotnik, Tomasz. Prestiżowy sukces Ukraińców. Płonie krążownik rakietowy Moskwa 

[Престижний успіх українців. Палає ракетний крейсер «москва»] / T. Grotnik // 

Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 14.04. – Режим доступу : 

https://radar.rp.pl/rosja/art36081521-prestizowy-sukces-ukraincow-plonie-krazownik-

rakietowy-moskwa. 

За словами радника голови Офісу Президента України Олексія Арестовича, 

ракетний крейсер «москва», флагман чорноморського флоту росії, що бере участь у 

«спецоперації» проти України, був вражений, ймовірно, двома протикорабельними 

ракетами Р-360А системи «Нептун» та зазнав серйозних пошкоджень. Новину 

підтвердили в міноборони росії, спочатку не вказуючи причину події, а пізніше в 

російських ЗМІ з’явилася інформація про те, що причиною інциденту стала 

дрейфуюча морська міна. Неофіційно, згідно з російськими ЗМІ, встановлення цілі 

стало можливим завдяки іноземній (американській) допомозі. 

*** 

Gijs, Camille. Russia’s Moskva warship sinks in Black Sea [російський військовий 

корабель «москва» затонув у Чорному морі] / C. Gijs // POLITICO. – Brussels, 2022. – 

15.04. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/russia-moskva-ship-missile-cruiser-

sinks-ukraine-war/. 

Флагманське судно росії, ракетний крейсер «москва», затонуло через день 

після того, як Україна заявила, що випустила ракети «Нептун» по цьому кораблю. За 

даними російського міноборони, корабель затонув під час буксирування. Влада росії 

спочатку заявила, що судно було «серйозно пошкоджене» через пожежу на борту, не 

визнавши ракетного удару. Саме «москві» та її екіпажу пам’ятно указав курс 

український солдат під час атаки на острів Зміїний на початку російського 

вторгнення. У нічному зверненні Президент України Володимир Зеленський 

похвалив українців за те, що вони пережили 50 днів під російським вторгненням і 

віддав данину «тим, хто показав, що російські кораблі можуть йти... тільки на дно». 

*** 

Krążownik «Moskwa» zatonął. Pentagon: To poważny cios dla Rosji [Крейсер 

«москва» затонув. Пентагон: це серйозний удар по росії] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 

15.04. – Режим доступу : https://dorzeczy.pl/swiat/289378/krazownik-moskwa-zatonal-

pentagon-to-powazny-cios-dla-rosji.html. 

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/14/russia-moskva-ship-ukraine-black-sea
https://radar.rp.pl/rosja/art36081521-prestizowy-sukces-ukraincow-plonie-krazownik-rakietowy-moskwa
https://radar.rp.pl/rosja/art36081521-prestizowy-sukces-ukraincow-plonie-krazownik-rakietowy-moskwa
https://www.politico.eu/article/russia-moskva-ship-missile-cruiser-sinks-ukraine-war/
https://www.politico.eu/article/russia-moskva-ship-missile-cruiser-sinks-ukraine-war/
https://dorzeczy.pl/swiat/289378/krazownik-moskwa-zatonal-pentagon-to-powazny-cios-dla-rosji.html
https://dorzeczy.pl/swiat/289378/krazownik-moskwa-zatonal-pentagon-to-powazny-cios-dla-rosji.html
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Речник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що затоплення крейсера «москва» – це 

великий удар для російського флоту в Чорноморському регіоні. Потоплення крейсера 

підтвердили в міноборони росії, яке заявили, що вибух на борту флагмана 

чорноморського флоту «серйозно пошкодив» корабель, а пізніше додали, що 

корабель затонув. Представники ЗСУ розповіли, що корабель довжиною 186 метрів 

вразили 2 ракети «Нептун». 

*** 

Dlaczego zatonął okręt «Moskwa»? «Rosjanie chcieli zaoszczędzić» [Чому затонув 

корабель «москва»? «росіяни хотіли заощадити»] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 15.04. – 

Режим доступу : https://dorzeczy.pl/opinie/289546/dlaczego-zatonal-okret-moskwa-prof-

grochmalski-odpowiada.html. 

Міноборони рф підтвердило затоплення ракетного крейсера «москва» – 

флагмана флоту, що брав участь у вторгненні в Україну. Він отримав пошкодження в 

результаті обстрілу українськими маневровими ракетами «Нептун». Директор 

Інституту стратегічних досліджень Академії військового мистецтва Польщі Петро 

Грохмальський зазначив, що під час ремонту «москви» не встановили радіолокаційну 

систему, яка б дозволяла виявляти низьколітаючі ракети. Він додав, що росіяни 

зробили це через економію фінансів.  

*** 

Holloway, Henry. Sneaky way Ukraine distracted Russian warship Moskva 

[«Підступним» шляхом Україна потопила російський військовий корабель «москва»] / 

Н. Holloway // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 16.04. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/world/sneaky-way-ukraine-distracted-russian-warship-

moskva/news-story/4243404b1394fa2f18d44290afeabd9a. 

Українські війська використали деякі зі своїх новітніх ракет, щоб підірвати 

російський військовий корабель радянських часів, що стало найбільшою морською 

втратою росії. Ракетний крейсер «москва» перебував на озброєнні майже 40 років і 

зараз є найбільшим військово-морським активом, втраченим з часів Другої світової 

війни. Повідомляється, що для переслідування судна та відволікання його 

протиповітряної оборони використовувалися дрони до того, як були випущені ракети 

з прихованої батареї поблизу Одеси. Повідомляється, що принаймні дві ракети 

вразили корабель, що спричинило потужний вибух і затоплення «москви». 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Ukraińskie władze: Rosjanie zdołali przełamać ukraińską obronę 

w dwóch miejsach [Українська влада: росіянам вдалося прорвати українську оборону в 

двох місцях] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 19.04. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36100241-ukrainskie-wladze-rosjanie-zdolali-

przelamac-ukrainska-obrone-w-dwoch-miejsach. 

Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що зараз росіяни 

атакують на фронті довжиною 480 км. Наступ на сході України, про який попереджав 

Президент України Володимир Зеленський розпочався. Ворог посилює обстріли в 

Луганській та Донецькій областях, а також у Запорізькій області. Окупанти 

намагаються зламати оборону, але ЗСУ тримає свої позиції. Лінія оборони прорвана 

лише в двох містах – Кремінній та ще одному маленькому містечку. 

https://dorzeczy.pl/opinie/289546/dlaczego-zatonal-okret-moskwa-prof-grochmalski-odpowiada.html
https://dorzeczy.pl/opinie/289546/dlaczego-zatonal-okret-moskwa-prof-grochmalski-odpowiada.html
https://www.heraldsun.com.au/news/world/sneaky-way-ukraine-distracted-russian-warship-moskva/news-story/4243404b1394fa2f18d44290afeabd9a
https://www.heraldsun.com.au/news/world/sneaky-way-ukraine-distracted-russian-warship-moskva/news-story/4243404b1394fa2f18d44290afeabd9a
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36100241-ukrainskie-wladze-rosjanie-zdolali-przelamac-ukrainska-obrone-w-dwoch-miejsach
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36100241-ukrainskie-wladze-rosjanie-zdolali-przelamac-ukrainska-obrone-w-dwoch-miejsach
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*** 

Lock, Samantha. Ukraine repelling intense russian offensive in east, UK says, as 

Mariupol troops face ‘last hours’ [Велика Британія заявляє, що Україна відбиває 

інтенсивний наступ росії на сході, оскільки війська Маріуполя переживають «останні 

години»] / S. Lock // The Guardian. – London, 2022. – 20.04. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/20/ukraine-repelling-intense-russian-offensive-

in-east-uk-says-as-mariupol-troops-face-last-hours. 

Як оголосила росія, «наступна фаза» війни в Україні триває, розпочавши 

масштабний наступ на ключові райони на сході, що є «прелюдією» до ще більш 

масштабного наступу. Українським захисникам у Маріуполі росія дала новий термін 

для капітуляції. Командувач українськими військами на Донбасі заявив, що його 

солдати не складатимуть зброю і продовжуватимуть «виконувати військові 

завдання». Місто Маріуполь є ключовим для стратегії москви на сході України і його 

захоплення дало б росії бажаний сухопутний коридор, що з’єднує анексований 

Кримський півострів з Донбасом.  

*** 

Bartkiewicz, Artur. Think tank z USA: Bez przełomu w rosyjskiej ofensywie na 

wschodzie Ukrainy [Аналітичний центр США: Ніякого прориву в російському наступі 

на сході України нема] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 21.04. – Режим 

доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36117231-think-tank-z-usa-bez-przelomu-

w-rosyjskiej-ofensywie-na-wschodzie-ukrainy. 

Провідний американський аналітичний центр, який займається питаннями 

оборони, у своїй останній доповіді про ситуацію в Україні зазначив, що росіяни не 

зробили жодного суттєвого прориву в своєму наступі на сході України. За 

підрахунками аналітичного центру, москва може похвалитися «невеликими 

здобутками» у вигляді захоплення деяких прифронтових міст чи сіл. Але російські 

війська не змогли зробити жодного серйозного прориву, а також не представили 

нових можливостей для одночасного нанесення кількох успішних ударів.  

*** 

Koshiw, Isobel. Fortress Zaporizhzhia prepares to fight as war closes in [Запорізька 

фортеця готується до боротьби, оскільки наближається війна] / I. Koshiw // The 

Gusrdian. – London, 2022. – 25.04. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/25/fortress-zaporizhzhia-prepares-to-fight-as-

war-closes-in. 

Газета «The Gusrdian» описує ситуацію, що склалася в Запоріжжі та області під 

час війни росії в Україні. Видання назвиває місто Запоріжжя єдиним гігантським 

мегаполісом на південному сході України, яке прихистило тисячі людей, які втекли 

від російської окупації. Оскільки 70 % території Запоріжської області знаходиться під 

окупацією російською арміїєю, є побоювання, що російські війська спробують взяти 

місто. Незважаючи на близькість російських військ ЗСУ впевнені, що дадуть відсіч 

росіянам. 

*** 

Russia bombards Kharkiv but Ukrainians having ‘tactical successes’, says Zelenskiy 

[росія бомбардує Харків, але українці мають «тактичні успіхи», каже В. Зеленський] // 

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/20/ukraine-repelling-intense-russian-offensive-in-east-uk-says-as-mariupol-troops-face-last-hours
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/20/ukraine-repelling-intense-russian-offensive-in-east-uk-says-as-mariupol-troops-face-last-hours
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36117231-think-tank-z-usa-bez-przelomu-w-rosyjskiej-ofensywie-na-wschodzie-ukrainy
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36117231-think-tank-z-usa-bez-przelomu-w-rosyjskiej-ofensywie-na-wschodzie-ukrainy
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/25/fortress-zaporizhzhia-prepares-to-fight-as-war-closes-in
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/25/fortress-zaporizhzhia-prepares-to-fight-as-war-closes-in
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The Gusrdian. – London, 2022. – 30.04. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/30/russia-bombards-kharkiv-but-ukrainians-

having-tactical-successes-says-zelenskiy. 

росія завдає бомбардувань по другій метрополії України – Харкову. 

Незважаючи на бомбардування, Президент України В. Зеленський заявив, що «ЗСУ, 

наша розвідка мають необхідний тактичний успіх». Українські військові повідомили, 

що відбили «стратегічно необхідне» село Руська Лозова неподалік від Харкова та 

евакуювали багато мирного населення. 

ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА  

В 2022 году урожай зерновых и масличных культур в Украине может стать 

минимальным за последние 10-15 лет [Врожай зернових та олійних культур в Україні в 

2022 році може стати мінімальним за останні 10-15 років] // Жэньминь жибао. – Пекін, 

2022. – 01.04. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0401/c31519-

10079009.html. 

Українське інформаційно-аналітичне агентство «АПК-Інформ» оприлюднило 

прогноз згідно з яким, у 2022 р. загальний обсяг виробництва зернових та олійних 

культур в Україні може скоротитися на 51 % порівняно з 2021 р. і становитиме 53,3 

мільйонів тонн. Для зернових це буде мінімальний урожай за останні 15 років, а для 

олійних – за останнє десятиліття.  

*** 

Levitt, Tom. Global food price fears as Ukraine farmers forced to reduce crop planting 

[Побоювання щодо зростання світових цін на продукти харчування, оскільки 

українські фермери змушені скоротити посіви сільськогосподарських культур] / Т. 

Levitt // The Guardian. – London, 2022. – 02.04. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/environment/2022/apr/02/global-food-price-fears-as-ukraine-

farmers-forced-to-reduce-crop-planting. 

Україна, як «житниця світу», стикається з безпрецедентними труднощами при 

посіві, збиранні, експорті пшениці та інших продуктів у період вторгнення росії в 

країну. Відома своїми родючими ґрунтами, Україна є великим експортером пшениці, 

ячменю, соняшнику та кукурудзи, зокрема до Північної Африки. Однак фермери та 

аналітики говорять, що посів, збір врожаю та експорт були порушені через брак 

добрив, низькі або зовсім відсутні поставки палива для тракторів, закриття портів і 

військову діяльність. Принаймні одна третина землі, яка зазвичай використовується 

для ярих культур таких, як кукурудза та соняшник, ймовірно, залишиться незасіяною. 

У той час як більшість пшениці в Україні сіється восени, інші культури, зокрема 

кукурудза та соняшник, висаджуються навесні, протягом найближчих тижнів. 

*** 

Санкции против россии ослабляют позиции доллара [Санкції проти росії 

послабили позиції долара] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 02.04. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0402/c31520-10079180.html. 

Перша заступниця директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Г. 

Гопінат заявила, що фінансові санкції, запроваджені західними країнами проти росії 

через російсько-українську війну, загрожують послабити панування долара США та 

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/30/russia-bombards-kharkiv-but-ukrainians-having-tactical-successes-says-zelenskiy
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/30/russia-bombards-kharkiv-but-ukrainians-having-tactical-successes-says-zelenskiy
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0401/c31519-10079009.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0401/c31519-10079009.html
https://www.theguardian.com/environment/2022/apr/02/global-food-price-fears-as-ukraine-farmers-forced-to-reduce-crop-planting
https://www.theguardian.com/environment/2022/apr/02/global-food-price-fears-as-ukraine-farmers-forced-to-reduce-crop-planting
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0402/c31520-10079180.html
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призвести до більшої «фрагментованості» світової фінансової системи. Г. Гопінат 

зазначила, що вторгнення росії в Україну також стимулюватиме розвиток цифрових 

фінансів, включаючи криптовалюти та цифрові валюти центральних банків. 

*** 

Aarup, Sarah Anne. Ukraine says EU road links won’t make up for loss of Black Sea 

trade [Україна каже, що автомобільне сполучення з ЄС не компенсує втрати 

чорноморської торгівлі] / S. A. Aarup // POLITICO. – Brussels, 2022. – 05.04. – Режим 

доступу : https://www.politico.eu/article/green-corridor-west-not-save-ukraine-trade/. 

Заступник міністра економіки України Т. Качко заявив POLITICO, що 

розширення автомобільного, залізничного та річкового сполучення між ЄС та 

Україною буде недостатнім, щоб запобігти економічній та гуманітарній кризі. Т. 

Качка зазначає, що єдиний спосіб забезпечити належне відновлення експорту – 

розблокувати морські порти. Ці коментарі частково були відповіддю європейському 

комісару з питань сільського господарства Я. Войцеховському, який заявив, що 

«готовий» встановити швидкі торгові шляхи в Україну та з України, щоб доставляти 

паливо фермерам України і допомагати вивозити їхню продукцію, в той час коли 

морська торгівля заморожена через те, що її порти перебувають під обстрілом росії. 

*** 

Turkey’s exports to Russia, Ukraine slide as conflict hits shipments [Експорт 

Туреччини до росії та України скорочується через конфлікт] // Daily Sabah. – Istanbul, 

2022. – 05.04. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/business/economy/turkeys-

exports-to-russia-ukraine-slide-as-conflict-hits-shipments. 

У міру поширення наслідків російсько-української війни, експорт Туреччини в 

обидві країни значно скоротився після того, як постачання та продаж у деяких галузях 

практично припинилися. Падіння експорту в Україну було набагато різкішим, 

оскільки в березні 2022 р. експорт зменшився майже на 80 % у річному обчисленні та 

на 81 % порівняно з лютим місяцем до 41,7 млн дол. 

*** 

Украина хочет восстановить до 80 % довоенного экспорта [Україна хоче 

відновити до 80 % довоєнного експорту] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 06.04. – 

Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0406/c31519-10080195.html. 

Прем’єр-міністр України Д. Шмигаль заявив, що країна сподівається відновити 

до 80 % довоєнного експорту. Глава українського уряду зазначив, що до початку 

бойових дій майже 90 % експорту здійснювався через морські порти, проте зараз вони 

заблоковані. Водночас Д. Шмигаль повідомив, що Україна вже має як мінімум три 

альтернативні маршрути для постачання товарів за кордон, тому частково експорт 

вдалося відновити. 

*** 

Украина решила ввести полное эмбарго на импорт товаров из РФ [Україна 

вирішила запровадити повне ембарго на імпорт товарів із рф] // Жэньминь жибао. – 

Пекін, 2022. – 11.04. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0411/c31519-

10082434.html. 

https://www.politico.eu/article/green-corridor-west-not-save-ukraine-trade/
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkeys-exports-to-russia-ukraine-slide-as-conflict-hits-shipments
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkeys-exports-to-russia-ukraine-slide-as-conflict-hits-shipments
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0406/c31519-10080195.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0411/c31519-10082434.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0411/c31519-10082434.html
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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо запровадження повного 

ембарго на імпорт товарів з росії. В 2021 р. Україна в основному закуповувала в росії 

нафту та нафтопродукти, продукцію машинобудування, пластмаси та чорні метали. 

*** 

Michalak, Ada. Zełenski: Musimy odbudować gospodarkę tam, gdzie nie ma walk 

[В. Зеленський: Ми повинні відновлювати економіку там, де немає боїв] / A. Michalak // 

Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 16.04. – Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-

zbrojne/art36095141-zelenski-musimy-odbudowac-gospodarke-tam-gdzie-nie-ma-walk. 

Президент України В. Зеленський заявив про необхідність відбудовувати 

економіку в містах і громадах, де немає бойових дій. За словами Президента України, 

«чотири п’ятих українських підприємств уже відновили роботу в безпечних зонах і це 

є частиною національного завдання для прискорення перемоги». За його словами, 

«це, зокрема підприємства важкої промисловості, але хороші показники в торгівлі та 

послугах». Президент України також зазначив, що «вдячний усім, хто зберігає роботу 

і працевлаштовує працівників». 

*** 

Клен, Євген. Закордонні партнери не дали українській економіці звалитися в 

прірву / Є. Клен // Міст. – Торонто, 2022. – 22.04. – Режим доступу : https://meest-

online.com/ukraine/economy/zakordonni-partnery-ne-daly-ukrajinskij-ekonomitsi-

zvalytysya-v-prirvu/. 

Війна, яку розв’язала рф, завдасть збитків Україні на більш ніж 1 трлн грн. 

Міністр юстиції України Д. Малюська вважає, що репарації від росії можна буде 

отримати вже наприкінці літа ц. р. За його словами, Україна прискореними темпами 

йде до об’єднання з Євросоюзом і зараз вживає заходів для інтеграції у європейські 

ринки. 

*** 

Bayer, Lili. EU Influence: Energy storage demands – Green Marshall plan — 

Europe’s democratic decline [Вплив ЄС: потреби у зберіганні енергії – план «Зелений 

Маршалл» – занепад демократії в Європі] / L. Bayer // POLITICO. – Brussels, 2022. – 

22.04. – Режим доступу : https://www.politico.eu/newsletter/politico-eu-influence/energy-

storage-demands-green-marshall-plan-europes-democratic-decline-2/. 

Членкиня Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та 

природокористування Л. Василенко пропонує в Україні відновити промислову базу, 

що сильно забруднює навколишнє середовище, щоб стати виробничою рушійною 

силою Зеленої угоди ЄС, де повоєнні інвестиції можуть бути пристосовані для 

задоволення промислових потреб. За її словами, Офіс Президента України 

Володимира Зеленського та голова парламентського комітету з економічних питань 

Д. Наталуха розробляють «план Маршалла» для України за підтримки економістів із 

Великобританії. 

*** 

Украина и ЕС активизировали подготовку к «промышленному безвизу» 

[Україна та ЄС активізували підготовку до «промислового безвізу»] // Жэньминь 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36095141-zelenski-musimy-odbudowac-gospodarke-tam-gdzie-nie-ma-walk
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36095141-zelenski-musimy-odbudowac-gospodarke-tam-gdzie-nie-ma-walk
https://meest-online.com/ukraine/economy/zakordonni-partnery-ne-daly-ukrajinskij-ekonomitsi-zvalytysya-v-prirvu/
https://meest-online.com/ukraine/economy/zakordonni-partnery-ne-daly-ukrajinskij-ekonomitsi-zvalytysya-v-prirvu/
https://meest-online.com/ukraine/economy/zakordonni-partnery-ne-daly-ukrajinskij-ekonomitsi-zvalytysya-v-prirvu/
https://www.politico.eu/newsletter/politico-eu-influence/energy-storage-demands-green-marshall-plan-europes-democratic-decline-2/
https://www.politico.eu/newsletter/politico-eu-influence/energy-storage-demands-green-marshall-plan-europes-democratic-decline-2/
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жибао. – Пекін, 2022. – 29.04. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0429/c31519-10091176.html. 

Міністерство економіки України повідомило, що Україна та Євросоюз 

активізували процес підготовки до укладання Угоди про оцінку відповідності та 

прийняття промислової продукції (АСАА), яка відома як «промисловий безвіз». 

Реалізація АСАА сприятиме впровадженню нової моделі економічного розвитку 

України, підвищенню конкурентоспроможності промислової продукції країни та 

одержанню нових можливостей для залучення інвестицій. 

ЗАЯВИ ТА ЗВЕРНЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ  

Australia to send armored vehicles to Ukraine after request [Австралія відправить в 

Україну бронетехніку за запитом] // The Independent. – London, 2022. – 01.04. – Режим 

доступу : https://www.independent.co.uk/news/ap-scott-morrison-russia-canberra-ukraine-

b2048725.html. 

Президент України В. Зеленський звернувся до австралійського парламенту і 

попросив про повнопривідні автомобілі австралійського виробництва. Прем’єр-

міністр Австралії С. Моррісон заявив, що надішле в Україну броньовані машини 

Bushmaster. Раніше прем’єр-міністр С. Моррісон пообіцяв Президенту України, що 

Австралія надасть додаткову військову допомогу, включаючи тактичні приманки, 

безпілотні літальні та безпілотні наземні системи, пайки та медичні товари. Пізніше 

він сказав, що додаткова допомога буде виділена на суму 25 млн австралійських дол. 

(19 млн дол.). 

*** 

Golding, Bruce. Zelensky says Biden needs to deliver jets and missiles to prove 

commitment to Ukraine [В. Зеленський каже, що Д. Байдену необхідно доставити літаки 

та ракети, щоб довести прихильність Україні] / B. Golding // New York Post. – New York, 

2022. – 01.04. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/04/01/zelensky-says-biden-needs-to-

deliver-jets-and-missiles-to-ukraine/. 

Президент України В. Зеленський заявив, що вірить в те, що президент США 

Д. Байден хоче допомогти Україні у війні з росією. Але у висловлюваннях, явно 

спрямованих на Білий дім, В. Зеленський сказав, що Україні вкрай потрібен парк 

літаків МіГ-29 радянського виробництва, які Польща запропонувала минулого місяця 

– і які Д. Байден відмовився передати з Німеччини, боячись розпочати Третю світову 

війну. 

*** 

Zelenskiy: ‘‘Türkiye’ye güvenliğimizin garantörü olmaya hazır olduğu için 

minnettarım’’ [В. Зеленський: «Я вдячний Туреччині за те, що вона готова бути 

гарантом нашої безпеки»] // Star. – Istanbul, 2022. – 01.04. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/zelenskiy-turkiyeye-guvenligimizin-garantoru-olmaya-hazir-

oldugu-icin-minnettarim-haber-1701880/. 

Президент України В. Зеленський подякував Туреччині за готовність бути 

гарантом безпеки його країни. Президент заявив, що він розмовляв з президентом 

Туреччини Р. Т. Ердоганом по телефону, під час якої сторони обговорювали 

переговорну зустріч делегацій росії та України у Стамбулі. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0429/c31519-10091176.html
https://www.independent.co.uk/news/ap-scott-morrison-russia-canberra-ukraine-b2048725.html
https://www.independent.co.uk/news/ap-scott-morrison-russia-canberra-ukraine-b2048725.html
https://nypost.com/2022/04/01/zelensky-says-biden-needs-to-deliver-jets-and-missiles-to-ukraine/
https://nypost.com/2022/04/01/zelensky-says-biden-needs-to-deliver-jets-and-missiles-to-ukraine/
https://www.star.com.tr/dunya/zelenskiy-turkiyeye-guvenligimizin-garantoru-olmaya-hazir-oldugu-icin-minnettarim-haber-1701880/
https://www.star.com.tr/dunya/zelenskiy-turkiyeye-guvenligimizin-garantoru-olmaya-hazir-oldugu-icin-minnettarim-haber-1701880/


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–30 квітня 2022 р. 
 

39 

*** 

Bijela kuća: Imamo dokaze da je invazija Putinov strateški neuspjeh. Odobren plan 

evakuacije zarobljenih civila iz Mariupolja [Білий дім: У нас є докази того, що вторгнення 

є стратегічним провалом путіна. Затверджено план евакуації полонених мирних 

жителів з Маріуполя] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 01.04. – Режим доступу : 

https://www.vecernji.hr/vijesti/zelenski-dvojici-generala-oduzeo-cinove-rusija-jaca-snage-u-

blizini-mariupolja-bitke-su-pred-nama-1575403. 

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські військові хочуть зберегти свою 

присутність на сході та півдні України. На 37-й день російського вторгнення в 

Україну бої ведуться на кількох ділянках. Українська влада говорить про спроби росії 

встановити владу в окупованих областях Донецької, Луганської, Запорізької та 

Херсонської областей. 

*** 

Zełenski: Naród ukraiński nie zaakceptuje żadnego wyniku poza zwycięstwem 

[В. Зеленський: Український народ не прийме жодного результату, крім перемоги] // Do 

Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 02.04. – Режим доступу : 

https://dorzeczy.pl/opinie/283879/zelenski-ukraina-zaakceptuje-tylko-zwyciestwo.html. 

Президент України В. Зеленський в інтерв’ю Fox News акцентував увагу на 

санкціях, які Захід запровадив проти росії і заявив, що «санкції працюють, але їх 

потрібно посилити». Також В. Зеленський опублікував у мережі традиційне 

звернення, в якому підтвердив відведення російських військ з півночі країни. 

Президент України зазначив, що ситуація на сході країни залишається складною і 

росія готується до подальших ударів по Донбасу. 

*** 

Украјина и русија размениле заробљенике [Україна та росія обмінялися 

полоненими] // Политика. – Brussels, 2022. – 02.04. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/503750/. 

Заступник Керівника Офісу Президента України К. Тимошенко заявив, що 

Україна і росія обмінялися полоненими. К. Тимошенко повідомив, що 86 українських 

військових було звільнено, але не повідомив, скільки російських військових було 

обміняно, зазначивши, що угода стала результатом мирних переговорів, що тривають. 

Водночас уповноважена з прав людини в самопроголошеній ЛНР сердюкова заявила, 

що 170 українських військових здалися в полон і перебувають на території 

самопроголошеної ЛНР. 

*** 

Reilly, Patrick. Zelensky gives touching Grammys speech about the power of music in 

war [В. Зеленський виступив із зворушливою промовою на «Греммі» про силу музики 

на війні] / Р. Reilly // New York Post. – New York, 2022. – 03.04. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/04/03/zelensky-gives-grammys-speech-about-the-power-of-music-in-

war/. 

Президент України В. Зеленський виголосив зворушливу промову на «Греммі» 

про силу музики, закликаючи американських артистів використовувати свої таланти, 

щоб «розповісти правду» про війну росії проти України. Президент представив 

https://www.vecernji.hr/vijesti/zelenski-dvojici-generala-oduzeo-cinove-rusija-jaca-snage-u-blizini-mariupolja-bitke-su-pred-nama-1575403
https://www.vecernji.hr/vijesti/zelenski-dvojici-generala-oduzeo-cinove-rusija-jaca-snage-u-blizini-mariupolja-bitke-su-pred-nama-1575403
https://dorzeczy.pl/opinie/283879/zelenski-ukraina-zaakceptuje-tylko-zwyciestwo.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/503750/
https://nypost.com/2022/04/03/zelensky-gives-grammys-speech-about-the-power-of-music-in-war/
https://nypost.com/2022/04/03/zelensky-gives-grammys-speech-about-the-power-of-music-in-war/
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українську співачку М. Ньютон, чия сестра воює з російською армією, і поетесу-

біженку Л. Якимчук. В. Зеленський закликав розказати правду про цю війну у 

соціальних мережах, по телевізору. Він також намалював кардинально різне життя 

українських музикантів, які відповіли на заклик країни до зброї, а не тих, хто був 

присутнім на розкішній церемонії нагородження в Лас-Вегасі. 

*** 

Australia announces Bushmaster armoured vehicles ready for battle in Ukraine 

[Австралія оголосила про готовність бронеавтомобілів Bushmaster до бою в Україні] // 

Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 04.04. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/national/australia-announces-bushmaster-armoured-

vehicles-ready-for-battle-in-ukraine/news-story/e0b2fb0b5c8ed2a0d0d585a375e05c3b. 

Президент України В. Зеленський звернувся до парламенту і народу Австралії 

й попросив підтримки, але не лише шляхом запровадження санкцій. Йшлося і про 

можливість долучитися до відновлення України, зокрема морських портів і міста 

Херсон. А ще глава держави нагадав про австралійські бронемашини Bushmaster, які 

могли б допомогти українським воїнам та посилити їхні позиції на полі бою. 

Бронемашини Bushmaster створені для перевезення до 10 військовослужбовців, їх 

виробляє французька компанія Thales у місті Бендіго. 

*** 

Sauer, Pjotr. Hundreds of Ukrainians forcibly deported to Russia, say Mariupol 

women [Сотні українців примусово депортували до росії, розповідають маріупольці] / Р. 

Sauer // The Gusrdian. – London, 2022. – 04.04. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/04/hundreds-of-ukrainians-forcibly-deported-

to-russia-say-mariupol-women. 

Українська омбудсменка з прав людини Л. Денісова повідомила, що деяких 

жителів Маріуполя, які перебувють в облозі росіян, після перевірки телефонів і 

документів відвезли спочатку до фільтраційних таборів, а потім в «економічно 

депресивні міста» росії. Депортовані маріупольці не мають права залишати табори 2 

роки із зобов’язанням працювати за вказаним місцем роботи. Л. Денісова заявила, що 

ці дії є грубим порушенням Женевської конвенції та закликала міжнародне 

співтовариство посилити санкції проти росії у відповідь на її агресію проти України. 

*** 

Rotaru, Ramona. Nicolae Ciucă, cerință specială pentru Volodimir Zelenki. Premierul 

se gândește la soarta etnicilor români din Ucraina [Ніколає Чуке, особлива вимога до 

Володимира Зеленського. Прем’єр-міністр розмірковує про долю румунського народу в 

Україні] / R. Rotaru // Evenimentul Zilei. – Bucureşti, 2022. – 04.04. – Режим доступу : 

https://evz.ro/nicolae-ciuca-cerinta-speciala-pentru-volodimir-zelenki-premierul-se-gandeste-

la-soarta-etnicilor-romani-din-ucraina.html. 

Президент України В. Зеленський виголосив промову в румунському 

парламенті, де порівняв сьогоднішню росію та Румунію в комуністичний період. 

Одразу після виступу В. Зеленського в парламенті виступив прем’єр-міністр Румунії 

Н. Чука. У прем’єр-міністра Румунії було прохання до ураїнського лідера, щоб до 

румунської етніки в Україні ставилися так само, як і до біженців, які приїжджають до 

Румунії. Посадовець під час промови також зазначив, що кадри з Бучі «надзвичайно 

https://www.heraldsun.com.au/news/national/australia-announces-bushmaster-armoured-vehicles-ready-for-battle-in-ukraine/news-story/e0b2fb0b5c8ed2a0d0d585a375e05c3b
https://www.heraldsun.com.au/news/national/australia-announces-bushmaster-armoured-vehicles-ready-for-battle-in-ukraine/news-story/e0b2fb0b5c8ed2a0d0d585a375e05c3b
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/04/hundreds-of-ukrainians-forcibly-deported-to-russia-say-mariupol-women
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/04/hundreds-of-ukrainians-forcibly-deported-to-russia-say-mariupol-women
https://evz.ro/nicolae-ciuca-cerinta-speciala-pentru-volodimir-zelenki-premierul-se-gandeste-la-soarta-etnicilor-romani-din-ucraina.html
https://evz.ro/nicolae-ciuca-cerinta-speciala-pentru-volodimir-zelenki-premierul-se-gandeste-la-soarta-etnicilor-romani-din-ucraina.html
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брутальні» і Україна, і Європа переживають надзвичайно важкий період. Н. Чука 

наголосив, що всі ці нелюдські дії проти мирного населення мають бути розслідувані 

міжнародними кримінальними судами. 

*** 

Sheftalovich, Zoya. Zelenskyy calls out Angela Merkel, Nicolas Sarkozy for blocking 

Ukraine’s NATO bid [Володимир Зеленський дорікає Ангелі Меркель і Ніколя Саркозі 

за блокування вступу України в НАТО] / Z. Sheftalovich // POLITICO. – Brussels, 2022. – 

04.04. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/zelenskyy-calls-out-angela-merkel-

nicolas-sarkozy-for-blocking-ukraines-nato-bid/. 

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні дорікнув 

західним лідерам, які, за його словами, сприяли воєнним злочинам росії в Україні, 

включаючи колишнього канцлера Німеччини А. Меркель та експрезидента Франції Н. 

Саркозі. У зверненні, що з’явилося після повідомлення про військові злочини, 

вчинені російськими військами в Бучі, місті Київської області, В. Зеленський 

запросив А. Меркель і Н. Саркозі відвідати Бучу, щоб побачити, як політика 14 років 

поступок росії призвела до таких злочинів, додавши, що хоче, щоб вони «на власні 

очі побачили закатованих українців». В. Зеленський заявив, що Рада Безпеки ООН 

збирається, щоб розглянути військові злочини росії, зазначивши, що буде 

запропоновано новий пакет санкцій. 

*** 

Russia accused of war crimes after civilians killed in Ukraine [росію звинуватили у 

військових злочинах після вбивства мирних жителів в Україні] // The News. – 

Islamabad, 2022. – 04.04. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/947280-

russia-accused-of-war-crimes-after-civilians-killed-in-ukraine. 

Міністр закордонних справ України Д. Кулеба назвав вбивство мирних 

громадян у Бучі «навмисною різаниною», а Президент України В. Зеленський заявив, 

що російські сили здійснюють «геноцид». Ввиявлення в Бучі масових поховань і тіл 

«страчених» мирних жителів спричинило позов до Міжнародного кримінального 

суду. Велика Британія, Франція, Німеччина, США та НАТО були шоковані після 

того, як українські офіційні особи заявили, що близько 300 тіл було поховано в 

братських могилах.  

*** 

Cruz, Marisa. Zelenski apela al recuerdo del bombardeo de Guernica para urgir el 

apoyo de España frente a Putin [В. Зеленський звертається до пам’яті про бмбардування 

Герніки, щоб закликати Іспанію підтримати Україну у боротьбі з путіним] / M. Cruz // 

El Mundo. – Madrid, 2022. – 05.04. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/04/05/624c5729fc6c83401c8b45b4.html. 

Президент України В. Зеленський попросив Іспанію зрозуміти його «біль» 

перед обличчям невпинної російської агресії та натякнув на бомбардування Герніки 

німецькою авіацією в 1937 р., щоб закликати до рішучої підтримки свого народу.  

В. Зеленський наголосив, що Україна хоче миру, але росія воює з нею тривалий час, з 

2014 р. в Криму, а потім на Донбасі, але зараз вже весь світ зіткнувся з найбільшою 

агресією з часів Другої світової війни. В. Зеленський заявив, що він немає сумніву, 

https://www.politico.eu/article/zelenskyy-calls-out-angela-merkel-nicolas-sarkozy-for-blocking-ukraines-nato-bid/
https://www.politico.eu/article/zelenskyy-calls-out-angela-merkel-nicolas-sarkozy-for-blocking-ukraines-nato-bid/
https://www.thenews.com.pk/print/947280-russia-accused-of-war-crimes-after-civilians-killed-in-ukraine
https://www.thenews.com.pk/print/947280-russia-accused-of-war-crimes-after-civilians-killed-in-ukraine
https://www.elmundo.es/espana/2022/04/05/624c5729fc6c83401c8b45b4.html
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що росія хоче знищити можливість жити без диктатури, без державного насильства, у 

відкритій демократії та мирі. 

*** 

Єдина гарантія: росія ніколи не відмовиться від знищення України // Гомін 

України. – Торонто, 2022. – 05.04. – Режим доступу : 

http://www.homin.ca/news.php/news/25013/group/6. 

Ексміністр закордонних справ України П. Клімкін зазначив, що росія може 

взяти паузу, але ніколи не відмовиться від знищення України. Дипломат наголосив, 

що «або ми сильні, або нам потрібна ядерна парасолька НАТО, або США, що 

насправді майже одне і теж». Він назвав найкращою гарантією безпеки – «українців, 

якими надихається і від яких сходить з розуму: в гарному сенсі – світ». 

*** 

Forgey, Quint. ‘You need to act immediately’: Zelenskyy demands U.N. get tough on 

Russia [«Треба діяти негайно»: В. Зеленський вимагає від ООН жорсткості щодо росії] / 

Q. Forgey // POLITICO. – New York, 2022. – 05.04. – Режим доступу : 

https://www.politico.com/news/2022/04/05/zelenskyy-united-nations-russia-00023045. 

Президент України В. Зеленський вимагає від Ради Безпеки ООН покарати 

росію за її вторгнення в Україну та обмежити її вплив на ключову групу ООН – або ж 

повністю розпуститися і визнати, що вона безсила зупинити криваву війну путіна. 

Яскраві висловлювання В. Зеленського прозвучали на тлі нового міжнародного 

обурення розкриттям звірств росіян у Бучі, передмісті за межами столиці Києва, де 

українці кваліфікували дії окупантів як геноцид. 

*** 

Gillman, Ollie. Russia is killing civilians ‘for pleasure, says Ukraine President 

Zelensky at the UN Security Council [росія вбиває мирних жителів заради задоволення, 

заявив Президент України В. Зеленський у Раді Безпеки ООН] / О. Gillman // Herald 

Sun. – Melbourne, 2022. – 06.04. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/world/russia-is-killing-civilians-for-pleasure-says-

ukraine-president-zelensky-at-the-un-security-council/news-

story/7cfb6a6a76620895bd9926ce551a26d2. 

Президент України В. Зеленський у емоційній промові перед Радою Безпеки 

ООН звинуватив російських військових у вбивстві українських мирних жителів. 

В. Зеленський зажадав відповідальності за російські «злочини», вчинені під час 

вторгнення росії в його країну і повторив свої заклики вивести росію з Ради Безпеки. 

*** 

Zelensky demands world ‘act immediately’ to halt Russian attacks [В. Зеленський 

вимагає від світу «діяти негайно», щоб протистояти російським атакам] // The News. – 

Islamabad, 2022. – 06.04. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/947714-

zelensky-demands-world-act-immediately-to-halt-russian-attacks. 

Президент України В. Зеленський закликав Раду Безпеки ООН вжити негайних 

заходів проти росії, закликаючи до «відповідальності» за звірства проти мирного 

населення. Зростають побоювання, що росія готує нові наступи для захоплення 

території на сході та півдні України. США і ЄС пообіцяли додаткові санкції, щоб 

http://www.homin.ca/news.php/news/25013/group/6
https://www.politico.com/news/2022/04/05/zelenskyy-united-nations-russia-00023045
https://www.heraldsun.com.au/news/world/russia-is-killing-civilians-for-pleasure-says-ukraine-president-zelensky-at-the-un-security-council/news-story/7cfb6a6a76620895bd9926ce551a26d2
https://www.heraldsun.com.au/news/world/russia-is-killing-civilians-for-pleasure-says-ukraine-president-zelensky-at-the-un-security-council/news-story/7cfb6a6a76620895bd9926ce551a26d2
https://www.heraldsun.com.au/news/world/russia-is-killing-civilians-for-pleasure-says-ukraine-president-zelensky-at-the-un-security-council/news-story/7cfb6a6a76620895bd9926ce551a26d2
https://www.thenews.com.pk/print/947714-zelensky-demands-world-act-immediately-to-halt-russian-attacks
https://www.thenews.com.pk/print/947714-zelensky-demands-world-act-immediately-to-halt-russian-attacks
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«стиснути» російську економіку і змусити путіна зупинити війну, яку він розпочав, 

нібито для захисту проросійських анклавів на сході України. ЄС оголосив про п’ятий 

пакет заходів, спрямованих на експорт нафти і вугілля. 

*** 

Kako su 42 dana rata u Ukrajini promijenila Zelenskog: ‘Lice mu je ostarjelo za 

najmanje 10 godina’ [Як 42 дні війни в Україні змінили В. Зеленського: «Його обличчя 

постаріло щонайменше на 10 років»] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 06.04. – Режим 

доступу : https://www.vecernji.hr/vijesti/kako-su-42-dana-rata-u-ukrajini-promijenila-

zelenskog-lice-mu-je-ostarjelo-za-najmanje-10-godina-1576751. 

Президент В. Зеленський виступив у парламенті Ірландії, де засудив Захід за 

те, що він не вживає жорсткіших заходів проти росії. Численні користувачі соцмереж 

помітили зміни в В. Зеленському з початку війни, зазначаючи, що він виглядає дуже 

втомленим, а особливо після візиту до Бучі, де сотні мирних жителів були вбиті та 

залишені на дорозі або поховані в братських могилах. Президент зазначив, що він не 

був готовий таке побачити та мабуть ніхто не зміг би таке побачене пережити. 

Видання схвально відгукується про Президента України, який «залишився в країні й 

пройшов через пекло». 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Zełenski: Rosja głodzi Mariupol. Nie ma tam budynków, które nie 

są zniszczone [В. Зеленський: росія морить Маріуполь голодом. Там немає будівель, які 

б не постраждали] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 06.04. – Режим 

доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36022751-zelenski-rosja-glodzi-mariupol-

nie-ma-tam-budynkow-ktore-nie-sa-zniszczone. 

Президент України В. Зеленський перед об’єднаними палатами ірландського 

парламенту заявив, що територія України знову зазнала нападу – росія зруйнувала 

інфраструктуру в Маріуполі, знищивши все, що необхідно для того, щоб життя людей 

тривало. На думку В. Зеленського, знищення може призвести до того, що низка країн 

світу зіткнеться з голодом. 

*** 

Kopun, Francine. ‘‘putin is sick’’: Kyiv’s mayor addresses Toronto city council 

[«путін хворий»: мер Києва виступив перед міською радою Торонто] / F. Kopun // The 

Toronto Star. – Toronto, 2022. – 07.04. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/gta/2022/04/07/putin-is-sick-kyivs-mayor-addresses-toronto-

city-council.html. 

Мер Києва В. Кличко виступив онлайн перед депутатами міської ради Торонто, 

подякувавши за політичну підтримку, яку Канада надає Україні, та санкції проти 

російського агресора. В. Кличко подякував меру Торонто Д. Торі за гуманітарну 

допомогу Києву та всій Україні, а також за те, що Торонто й інші міста Канади 

приймають біженців з України. 

*** 

Zelenskyy calls for ‘freedom or death’ [В. Зеленський закликав до свободи чи 

смерті] // еKathimerini+I575. – Athens, 2022. – 08.04. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/news/1181740/zelenskyy-calls-for-freedom-or-death/. 

https://www.vecernji.hr/vijesti/kako-su-42-dana-rata-u-ukrajini-promijenila-zelenskog-lice-mu-je-ostarjelo-za-najmanje-10-godina-1576751
https://www.vecernji.hr/vijesti/kako-su-42-dana-rata-u-ukrajini-promijenila-zelenskog-lice-mu-je-ostarjelo-za-najmanje-10-godina-1576751
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36022751-zelenski-rosja-glodzi-mariupol-nie-ma-tam-budynkow-ktore-nie-sa-zniszczone
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36022751-zelenski-rosja-glodzi-mariupol-nie-ma-tam-budynkow-ktore-nie-sa-zniszczone
https://www.thestar.com/news/gta/2022/04/07/putin-is-sick-kyivs-mayor-addresses-toronto-city-council.html
https://www.thestar.com/news/gta/2022/04/07/putin-is-sick-kyivs-mayor-addresses-toronto-city-council.html
https://www.ekathimerini.com/news/1181740/zelenskyy-calls-for-freedom-or-death/
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Президент України В. Зеленський звернувся до грецького парламенту з 

посиланням на грецьку давнину та закликав до бойового клича «Свобода чи смерть», 

який використовували греки під час їхньої революції 1821 р. Він також згадав про 

історичну присутність греків на півдні України, а саме в Маріуполі та Одесі. 

*** 

Ukrajinci tvrde: Imamo 7000 tijela vojnika u hladnjačama, Rusi ih ne žele preuzeti 

[Українці стверджують: у нас 7 тис. тіл солдатів у холодильних камерах, росіяни не 

хочуть їх забирати] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 08.04. – Режим доступу : 

https://www.vecernji.hr/vijesti/ukrajinci-tvrde-imamo-7000-tijela-vojnika-u-hladnjacama-

rusi-ih-ne-zele-preuzeti-1577294. 

Міністерство внутрішніх справ України створило вебсайт і Telegram-канал, де 

росіяни можуть шукати по фото загиблих і військовополонених або заповнювати 

онлайн-форму, щоб отримати інформацію про членів сім’ї, які воюють в Україні. За 

словами радника глави Офісу Президента України О. Арестовича, в українських 

моргах знаходиться близько 7 тис. тіл російських солдат, додавши, що цифра 18 600 

загиблих росіян базується на українських звітах з поля бою. О. Арестович наголосив, 

що на третій день війни Україна намагалася повернути тіла 3 тис. російських 

солдатів, але росіяни відмовилися їх прийняти. 

*** 

Украјина разменила 26 заробљеника са русијом [Україна обмінялася з росією 26-

а полоненими] // Политика. – Belgrad, 2022. – 09.04. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/504450/. 

Як заявила віцепрем’єр-міністерка України І. Верещук, Україна провела обмін 

полоненими з росією, повернувши 26 полонених, з яких 12 солдат та 14 цивільних. 

Скільки росіян обміняли на українців, вона не вказала. З початку російського 

вторгнення в Україну відбулося кілька обмінів військовими та цивільними і обидві 

сторони не завжди підтверджували ці обміни. На початку квітня українська влада 

оголосила, що обміняла 86 своїх солдатів на росіян, знову ж таки не вказавши 

кількість росіян. 

*** 

Cohen, David. Zelenskyy: ‘This is not a movie. This is real life.’ [В. Зеленський: «Це 

не фільм. Це реальне життя»] / D. Cohen // POLITICO. – New York, 2022. – 10.04. – 

Режим доступу : https://www.politico.com/news/2022/04/10/zelenskyy-ukraine-60minutes-

pelley-00024331. 

Президент України В. Зеленський заявив, що світ має перестати боятися того, 

що може зробити росія, і активізуватися, щоб допомогти Україні перемогти 

загарбника. В. Зеленський пояснив, що, на його думку, у протистоянні силам 

вторгнення путіна поставлено на карту найосновніші права людини. Президент 

наголосив, що він «ніколи не думав, що це право так дорого коштує». 

*** 

Wojna na Ukrainie. Wojska rosyjskie wzmacniają siły pod Melitopolem i Chersoniem 

[Війна в Україні. російські війська посилюють свої сили під Мелітополем і Херсоном] // 

Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 12.04. – Режим доступу : 

https://www.vecernji.hr/vijesti/ukrajinci-tvrde-imamo-7000-tijela-vojnika-u-hladnjacama-rusi-ih-ne-zele-preuzeti-1577294
https://www.vecernji.hr/vijesti/ukrajinci-tvrde-imamo-7000-tijela-vojnika-u-hladnjacama-rusi-ih-ne-zele-preuzeti-1577294
https://www.politika.rs/scc/clanak/504450/
https://www.politico.com/news/2022/04/10/zelenskyy-ukraine-60minutes-pelley-00024331
https://www.politico.com/news/2022/04/10/zelenskyy-ukraine-60minutes-pelley-00024331
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https://dorzeczy.pl/swiat/288076/rosjanie-wzmacniaja-sily-pod-melitopolem-i-

chersoniem.html. 

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив комюніке про військові 

дії росії. Згідно з повідомленням, ворог намагається завершити перегрупування та 

перебазування підрозділів у райони зосередження російських військ у Бєлгородській 

та Воронезькій областях. Генштаб також повідомив, що окупант ігнорує норми 

міжнародного гуманітарного права, нападаючи на мирних жителів. На тимчасово 

окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей окупанти користуються 

приміщеннями сільськогосподарських підприємств, об’єктів енергетичної, соціальної 

інфраструктури та центральних населених пунктів. В опублікованому комюніке 

зазначається, що «в майбутньому противник, ймовірно, намагатиметься взяти під 

контроль місто Маріуполь, захопити Попасну та вести наступ на Курахове з метою 

виходу до адміністративних кордонів Донецької області». 

*** 

Ukraiński wywiad: Rosjanie przygotowują ataki terrorystyczne [Українська 

розвідка: росіяни готують теракти] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 12.04. – Режим 

доступу : https://dorzeczy.pl/swiat/288214/ukrainski-wywiad-rosjanie-przygotowuja-ataki-

terrorystyczne.html. 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України стверджує, що 

росія планує серію терактів, у яких звинуватить українську сторону. Начальник 

Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал К. Буданов 

прокоментував, що російські спецслужби планують серію терористичних актів із 

закладенням бомб та підривом будинків, лікарень і шкіл на своїй території. Також 

планується здійснити бомбардування міста Бєлгород або одного з міст Криму. 

Провокації, на думку спецслужб, мобілізують російське суспільство, бо росія 

вирішила, що реалізація «брудних сценаріїв» емоційно потрясе суспільство, що 

спонукатиме його до боротьби з українцями. 

*** 

Malinowski, Przemysław. Zełenski prosi o konkretną broń. «Wolność musi być 

uzbrojona lepiej niż tyrania» [В. Зеленський просить конкретну зброю. «Свобода має 

бути озброєна краще, ніж тиранія»] / P. Malinowski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 

13.04. – Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36072761-zelenski-prosi-o-

konkretna-bron-wolnosc-musi-byc-uzbrojona-lepiej-niz-tyrania. 

Президент України В. Зеленський звернувся за допомогою до партнерів 

України. Він попередив, що без додаткової зброї Україна перетвориться на «кроваву 

баню». В. Зеленський підкреслив, що українська армія обороняється від росії 

«набагато довше, ніж планували окупанти». Президент наголосив, що Польща, 

Молдова, Румунія та країни Балтії стануть наступними мішенями, якщо Україна 

програє росії. 

*** 

Зеленски тражи оклопна возила, ракете и авионе [В. Зеленський шукає 

бронетехніку, ракети та літаки] // Политика. – Belgrad, 2022. – 13.04. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/504803/. 

https://dorzeczy.pl/swiat/288076/rosjanie-wzmacniaja-sily-pod-melitopolem-i-chersoniem.html
https://dorzeczy.pl/swiat/288076/rosjanie-wzmacniaja-sily-pod-melitopolem-i-chersoniem.html
https://dorzeczy.pl/swiat/288214/ukrainski-wywiad-rosjanie-przygotowuja-ataki-terrorystyczne.html
https://dorzeczy.pl/swiat/288214/ukrainski-wywiad-rosjanie-przygotowuja-ataki-terrorystyczne.html
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36072761-zelenski-prosi-o-konkretna-bron-wolnosc-musi-byc-uzbrojona-lepiej-niz-tyrania
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36072761-zelenski-prosi-o-konkretna-bron-wolnosc-musi-byc-uzbrojona-lepiej-niz-tyrania
https://www.politika.rs/scc/clanak/504803/
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Президент України В. Зеленський оприлюднив відео, в якому попередив, що 

конфлікт у його країні стане «нескінченним кровопролиттям, поширюючи нещастя, 

страждання та руйнування», і попросив додаткову зброю у західних країн. 

Звертаючись англійською, В. Зеленський сказав, що Україна захищається від росії 

«набагато довше, ніж планували окупанти», але росія все ще має можливість 

здійснити атаку і не тільки проти України, а наступними мішенями стануть Польща, 

Молдова, Румунія та країни Балтії, якщо Україна програє у війні. Він також зазначив, 

що для порятунку мільйонів українців, а також мільйонів європейців потрібна 

додаткова зброя. 

*** 

Az ukrán elnök ismét Magyarországot és Németországot bírálta [Президент України 

знову розкритикував Угорщину та Німеччину] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 

14.04. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/az-ukran-elnok-ismet-

magyarorszagot-es-nemetorszagot-biralta. 

За словами Президента України В. Зеленського, європейські країни, які 

відмовляються підтримувати заборону на експорт російської нафти, торгують ціною 

кровної жертви інших народів. Він також критично висловився про Угорщину та 

Німеччину, наголосивши, що ембарго на російську нафту є однією з ключових 

проблем, які стоять перед Німеччиною та Угорщиною. В. Зеленський підкреслив, що 

«лише деякі друзі та партнери України це розуміють». 

*** 

Salo, Jackie. Zelensky calls on Biden to visit Ukraine: ‘Come here to see’ 

[В. Зеленський закликав Д. Байдена відвідати Україну: «Приїжджайте сюди 

подивитись»] / J. Salo // New York Post. – New York, 2022. – 17.04. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/04/17/zelensky-calls-on-biden-to-visit-ukraine-come-here-to-see/. 

Президент України В. Зеленський закликав президента США Д. Байдена 

відвідати Україну, щоб «побачити» руйнування, спричинені російськими військами. 

Але радник Палати представників з національної безпеки Д. Салліван заявив, що 

президентська поїздка в Україну не планується. Д. Байден припустив, що США лише 

розглядають можливість відправлення високопоставленого американського 

чиновника до Києва для зустрічі з В. Зеленським. 

*** 

Zelenskiy says russia wants to ‘destroy’ Ukraine’s entire Donbas region 

[В. Зеленський каже, що росія хоче «знищити» весь Донбас] // The Gusrdian. – London, 

2022. – 18.04. – Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/apr/18/zelenskiy-

says-russia-wants-to-destroy-ukraines-entire-donbas-region. 

Президент України В. Зеленський звинуватив росію в бажанні «знищити» весь 

східний регіон Донбасу. Україна пообіцяла боротися і захищати місто Маріуполь, 

порушивши ультиматум росії, в якому окупанти закликав українців, що залишилися в 

оточеному металургійному заводі «Азовсталь», скласти зброю та здатися. Маріуполь 

став символом несподівано запеклого опору України після вторгнення російських 

військ. 

*** 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/az-ukran-elnok-ismet-magyarorszagot-es-nemetorszagot-biralta
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/az-ukran-elnok-ismet-magyarorszagot-es-nemetorszagot-biralta
https://nypost.com/2022/04/17/zelensky-calls-on-biden-to-visit-ukraine-come-here-to-see/
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/18/zelenskiy-says-russia-wants-to-destroy-ukraines-entire-donbas-region
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/18/zelenskiy-says-russia-wants-to-destroy-ukraines-entire-donbas-region
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Мoscow’s ultimatum expires: Ukraine vows to fight to the end in Mariupol [Термін дії 

ультиматуму москви закінчується: Україна обіцяє боротися до кінця в Маріуполі] // 

The News. – Islamabad, 2022. – 18.04. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/951149-moscow-s-ultimatum-expires-ukraine-vows-to-

fight-to-the-end-in-mariupol. 

Як заявив прем’єр-міністр України Д. Шмигаль, «Маріуполь досі не впав та 

буде захищатись, там є наші військові сили, наші солдати». Президент України 

В. Зеленський зазначив, що якщо російські війська знищать українські війська, які 

залишилися для оборони міста, то переговорний процес щодо припинення майже 

двомісячних боїв буде завершено. Президент росії путін уже заявив, що переговори 

зайшли в «глухий кут». 

*** 

Czermiński, Jakub. Wojna na Ukrainie. Zełenski: Rosja rozpoczęła ofensywę w 

Donbasie [Війна в Україні. В. Зеленський: росія почала наступ на Донбасі] / J. 

Czermiński // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 18.04. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36099751-wojna-na-ukrainie-zelenski-rosja-

rozpoczela-ofensywe-w-donbasie. 

Президент України В. Зеленський у вечірньому звернені до українців заявив, 

що російські вояки розпочали бій за Донбас, до якого готувалися тривалий час. 

Президент України зазначив, що у цьому наступі зосереджена дуже велика частина 

всієї російської армії, але скільки б туди російських військ не спрямували, Україна 

буде захищатися. В. Зеленськй подякував захисникам Донбасу, Маріуполя та інших 

міст Донецької та Луганської областей України. 

*** 

Malinowski, Przemysław. Zełenski: siły ukraińskie nie mają wystarczająco dużo 

poważnej i ciężkiej broni, by pokonać Rosję w Mariupolu [В. Зеленський: Українські сили 

не мають достатньо серйозного та важкого озброєння, щоб розгромити росію в 

Маріуполі] / P. Malinowski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 20.04. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/dyplomacja/art36115171-zelenski-sily-ukrainskie-nie-maja-wystarczajaco-

duzo-powaznej-i-ciezkiej-broni-by-pokonac-rosje-w-mariupolu. 

Президент України В. Зеленський заявив, що українські сили не мають 

достатньо «серйозної та важкої» зброї, щоб розгромити російську армію в Маріуполі. 

В. Зеленський окреслив два потенційні шляхи виходу з «глухого кута» в цьому місті 

це, по-перше, йдеться про отримання серйозного та важкого озброєння, а інший шлях 

– дипломатичний. Президент України заявив, що готовий обміняти російських 

військовополонених на безпечний вихід з Маріуполя мирного населенням і 

підрозділів української армії. Поки що росія згоди на це не висловлювала. 

*** 

O’Neil, Tyler. Zelensky demands ‘global control’ over Russia’s nuclear capabilities 

[Зеленський вимагає «глобального контролю» над ядерним потенціалом росії] / Т. 

O’Neil // New York Post. – New York, 2022. – 27.04. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/04/27/zelensky-demands-global-control-over-russias-nuclear-

capabilities/. 

https://www.thenews.com.pk/print/951149-moscow-s-ultimatum-expires-ukraine-vows-to-fight-to-the-end-in-mariupol
https://www.thenews.com.pk/print/951149-moscow-s-ultimatum-expires-ukraine-vows-to-fight-to-the-end-in-mariupol
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36099751-wojna-na-ukrainie-zelenski-rosja-rozpoczela-ofensywe-w-donbasie
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36099751-wojna-na-ukrainie-zelenski-rosja-rozpoczela-ofensywe-w-donbasie
https://www.rp.pl/dyplomacja/art36115171-zelenski-sily-ukrainskie-nie-maja-wystarczajaco-duzo-powaznej-i-ciezkiej-broni-by-pokonac-rosje-w-mariupolu
https://www.rp.pl/dyplomacja/art36115171-zelenski-sily-ukrainskie-nie-maja-wystarczajaco-duzo-powaznej-i-ciezkiej-broni-by-pokonac-rosje-w-mariupolu
https://nypost.com/2022/04/27/zelensky-demands-global-control-over-russias-nuclear-capabilities/
https://nypost.com/2022/04/27/zelensky-demands-global-control-over-russias-nuclear-capabilities/
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Президент України В. Зеленський відзначив 36-ту річницю Чорнобильської 

катастрофи промовою, в якій засудив «абсолютно безвідповідальні дії» росії біля 

атомних електростанцій під час її вторгнення та закликав до «глобального контролю» 

ядерного потенціалу кремля. Президент нагадав про ніч 4 березня, коли на 

Запорізькій АЕС сталася пожежа після того, як російські війська почали обстріл АЕС 

під час вторгнення, наражаючи тим самим людство на ядерну загрозу. 

*** 

Shuster, Simon. Inside Zelensky’s World [Всередині світу Зеленського] / S. Shuster // 

Time. – New York, 2022. – 28.04. – Режим доступу : https://time.com/6171277/volodymyr-

zelensky-interview-ukraine-war/. 

Кореспондент журналу «Time» С. Шустер провів два тижні разом із 

Президентом України В. Зеленським у його Офісі в Києві та розповів про те, як 

змінилося життя В. Зеленського за два місяці війни, про трансформацію 

недосвідченого політика у президента воєнного часу, чия країна відбиває напад 

агресивного ворога. С. Шустер аналізує, що В. Зеленський не знає, чим закінчиться 

війна і як історія опише його місце в ній, але він знає лише те, що Україні потрібний 

президент воєнного часу і саме цю роль він має намір зіграти. 

*** 

Keyton, David. Russia Bombards Kyiv During a Visit by U.N. Secretary-General 

António Guterres [росія бомбардуала Київ під час візиту Генерального секретаря ООН 

Антоніу Гутерреша] / D. Keyton // Time. – New York, 2022. – 28.04. – Режим доступу : 

https://time.com/6172095/russia-kyiv-attack-guterres/. 

Радник глави Офісу Президента України М. Подоляк заявив, що росія завдала 

ракетних ударів по центру столиці під час офіційного візиту Генерального секретаря 

Організації Об’єднаних Націй А. Гутерреша, здійснивши найзухвалішу атаку з 

моменту відступу московських військ від столиці кілька тижнів тому. Дві ракети 

влучили в об’єкти, одну ракету перехопило ПВО. Бомбардування відбулося лише 

через годину після того, як Президент України В. Зеленський провів 

пресконференцію з Генеральним секретарем ООН. 

*** 

Fatho, Vanessa. Wie die Vernichtung der ukrainischen Kultur verhindert werden soll 

[Як не допустити знищення української культури] / V. Fatho // Frankfurter Аllgemeine. – 

Frankfurt am Main, 2022. – 29.04. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/wie-das-ukrainische-kulturerbe-vor-putins-

vernichtungskrieg-gerettet-werden-soll-17990427.html. 

Міністерство культури України та Державне агентство мистецької освіти 

розпочали ініціативу зі збору коштів «Збережемо українську культуру». Кошти 

призначені для відбудови зруйнованих війною пам’яток культури, оцифрування 

творів мистецтва та підтримки закладів культури. Особливість: у співпраці з 

постачальником блокчейну Everstake ініціатива також приймає криптовалюту. Наразі 

понад 100 млн дол. пожертвували на допомогу проєктам в Україні за допомогою 

цифрових платіжних засобів. 

*** 

https://time.com/6171277/volodymyr-zelensky-interview-ukraine-war/
https://time.com/6171277/volodymyr-zelensky-interview-ukraine-war/
https://time.com/6172095/russia-kyiv-attack-guterres/
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/wie-das-ukrainische-kulturerbe-vor-putins-vernichtungskrieg-gerettet-werden-soll-17990427.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/wie-das-ukrainische-kulturerbe-vor-putins-vernichtungskrieg-gerettet-werden-soll-17990427.html
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Ukraine says russia taking ‘colossal losses’ in eastern battle [Україна заявляє, що 

росія зазнає «колосальних втрат» у битві на сході] // The News. – Islamabad, 2022. – 30.04. 

– Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/954381-ukraine-says-russia-taking-

colossal-losses-in-eastern-battle. 

Президент України В. Зеленський подякував президенту США Д. Байдену 

після того, як він закликав Конгрес надіслати 33 млрд дол. допомоги, щоб допомогти 

країні протистояти російській армії. 

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА  

Bergengruen, Vera. How Ukraine Is Crowdsourcing Digital Evidence of War Crimes 

[Як Україна займається краудсорсингом цифрових доказів військових злочинів] / V. 

Bergengruen // Time. – New York, 2022. – 18.04. – Режим доступу : 

https://time.com/6166781/ukraine-crowdsourcing-war-crimes/. 

З самого початку російського вторгнення українські офіційні особи, юристи та 

правозахисні групи намагалися розробити нові способи систематизації та перевірки 

величезної кількості відео- та фотоматеріалів, а також свідчень очевидців про 

злочинну поведінку російських сил. Розроблені програми, чат-боти та вебсайти 

класифікують різні види військових злочинів та порушень прав людини і всі вони 

потрапляють до єдиної централізованої бази даних, створеної Генеральною 

прокуратурою України. Міністр цифрової трансформації України М. Федоров, 

називає збирання та використання в країні, так званих, «громадянських доказів» ще 

одним способом, за допомогою якого Україна веде «сучасну війну». 

*** 

Untersinger, Martin. «La cyberguerre durera jusqu’à ce que le dernier char russe 

quitte l’Ukraine» [«Кібервійна триватиме до тих пір, поки Україну не покине останній 

російський танк»] / M. Untersinger // Le Monde. – Paris, 2022. – 26.04. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/04/26/mykhailo-fedorov-la-cyberguerre-durera-

jusqu-a-ce-que-le-dernier-char-russe-quitte-l-ukraine_6123694_4408996.html. 

Міністр цифрової трансформації України М. Федоров розповів, що після більш 

ніж двох місяців війни в Україні цифрові мережі продовжують працювати, а країна 

протистоїть кібератакам. З початку російського вторгнення українську владу хвалили 

за її здатність домінувати над своїм супротивником у сфері інформаційної війни, 

запобігати кібератакам та підтримувати комунікаційні мережі. На питання чи 

зможуть українці й надалі перемагати в інформаційній війні, М. Федоров наголосив, 

що він відчуває, що українці все ще виграють в цій інформаційній війні. Він також 

розповів про програму Дія, що об’єднує всі документи, що посвідчують особу, і дає 

змогу, серед іншого, ідентифікувати себе, щоб подати заяву на соціальну допомогу. 

РЕАКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  

Grynszpan, Emmanuel. Odessa, histoire d’un mythe [Одеса, історія міфу] / E. 

Grynszpan // Le Monde. – Paris, 2022. – 15.04. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/m-

le-mag/article/2022/04/15/odessa-histoire-d-un-mythe_6122241_4500055.html. 

Сирени заважають спати одеситам, які неохоче спускаються в укриття і вже не 

звертають уваги на постріли зенітних батарей, націлених на російських зловмисників. 

У місті єврейський інтелектуал із уїдливим гумором більше не має переваги. Сьогодні 

https://www.thenews.com.pk/print/954381-ukraine-says-russia-taking-colossal-losses-in-eastern-battle
https://www.thenews.com.pk/print/954381-ukraine-says-russia-taking-colossal-losses-in-eastern-battle
https://time.com/6166781/ukraine-crowdsourcing-war-crimes/
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/04/26/mykhailo-fedorov-la-cyberguerre-durera-jusqu-a-ce-que-le-dernier-char-russe-quitte-l-ukraine_6123694_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/04/26/mykhailo-fedorov-la-cyberguerre-durera-jusqu-a-ce-que-le-dernier-char-russe-quitte-l-ukraine_6123694_4408996.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/04/15/odessa-histoire-d-un-mythe_6122241_4500055.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/04/15/odessa-histoire-d-un-mythe_6122241_4500055.html
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в Одесі інші герої: хлопці в бронежилетах з автоматами на плечах, обличчями в 

масках і підозрілими поглядами. Усі етнічні групи та нації, які протягом століть 

населяли місто-порт, об’єдналися проти путіна, ворога номер один. Усі, як одна 

людина, в Одессі об’єднані жагою перемогти московського тирана. 

*** 

d’Istria, Thoma. Tchernihiv, la ville qui a résisté aux Russes [Чернігів, місто, яке 

чинило опір росіянам] / T. d’Istria // Le Monde. – Paris, 2022. – 15.04. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/15/guerre-en-ukraine-tchernihiv-n-ud-

de-resistance-face-aux-russes_6122306_3210.html. 

Минуло два тижні, як російські війська залишили свої позиції в оточенні міста 

Чернігів на півночі України. Однак жителі продовжують спати одягненими, щоб у 

будь-який момент бути готовими побігти до підземного укриття. Речник міської ради 

Чернігова на сьогодні підрахував, що російськими бомбардуваннями знищено 10 % 

будівель і пошкоджено понад 35 %. Жителі вважають, що буде друга хвиля 

російського нападу, але вони впевнені, що ЗСУ готові зустріти загарбників. 

*** 

Walke, Shaun. Stay or go? Ukrainian mayors’ agonising choice as russia invaded 

[Залишитися чи піти? Важкий вибір українських мерів під час вторгнення росії] / S. 

Walke // The Gusrdian. – London, 2022. – 16.04. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/16/stay-go-ukrainian-mayors-agonising-choice-

russia-invaded. 

За два дні до російського вторгнення віцепрем’єр-міністерка України І. 

Верещук отримала застереження від посла Великобританії в Україні покинути Київ. 

Захід говорив, що головною метою російських військових є Президент України і його 

сім’я, а потім члени уряду. Президент В. Зеленськийо відхилив пропозицію евакуації 

з Києва, зроблену президентом США Д. Байденом, заявивши, що йому «потрібні 

боєприпаси, а не поїздка». І. Верещук заявила, що вибір В. Зеленського залишитися 

був одним із багатьох перших показників того, що Україна не збиралася поступатися 

неминучістю захоплення України путіним. І. Верещук зазначила, що багато місцевих 

мерів і офіцерів залишилися на своїх місцях, але були й такі, які «втекли». 

*** 

Dettmer, Jamie. Forged by war: Ukraine’s new sense of nationhood [Виковане 

війною: нове відчуття національності України] / J. Dettmer // POLITICO. – Brussels, 

2022. – 20.04. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/forged-by-war-ukraines-new-

sense-of-nationhood/. 

Автор зазначає, що під ковадлом російської агресії українська ідентичність 

міцніє. Незалежно від того, чи знаходяться українці в містах на північний захід і схід 

від Києва, чи в Харкові – другому за величиною місті країни, яке зазнає невпинних 

бомбардувань, – чи в південному морському порту Маріуполь, де близько 3 тис. 

захисників залишилися в підвалах металургійного заводу, українці відмовляються 

здаватися. Мало хто з західних військових стратегів розраховував, що Україна зможе 

протриматися більше, ніж кілька днів перед обличчям повномасштабного російського 

нападу. І, судячи з того, що російські військовополонені розповідали українським 

військовим, кремль також не розраховував на це. Автор наголошує, що якщо запитати 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/15/guerre-en-ukraine-tchernihiv-n-ud-de-resistance-face-aux-russes_6122306_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/15/guerre-en-ukraine-tchernihiv-n-ud-de-resistance-face-aux-russes_6122306_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/16/stay-go-ukrainian-mayors-agonising-choice-russia-invaded
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/16/stay-go-ukrainian-mayors-agonising-choice-russia-invaded
https://www.politico.eu/article/forged-by-war-ukraines-new-sense-of-nationhood/
https://www.politico.eu/article/forged-by-war-ukraines-new-sense-of-nationhood/
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у будь-якого українця, чи змінює війна країну, і якщо так, то як, то вони неодмінно 

дадуть відповідь, що це колективний досвід, який об’єднав людей, допоміг подолати 

етнічні та регіональні відмінності та формує нову національну свідомість – ту, яка дає 

змогу українцям чинити опір росії. 

*** 

Chemin, Ariane. Guerre en Ukraine : loin du front, Tchernivtsi fête Pâques sans joie 

[Війна в Україні: далеко від фронту Чернівці святкують Великдень без радості] / A. 

Chemin // Le Monde. – Paris, 2022. – 24.04. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/24/guerre-en-ukraine-loin-du-front-

tchernivtsi-fete-paques-sans-joie_6123462_3210.html. 

Свято Воскресіння Христа завжди мільйони українців відзначали в церкві зі 

свічками в руках. Втім, цього року навіть на Буковині, одному з регіонів країни, до 

якого не докотилися відголоски війни, традиції потрапили під заборону. 

Комендантська година, введена для 272 тис. чернівчан, не дозволила їм піти до 

церкви цього року, але вранішня служба в церквах Буковини дозволила їм освятити 

великодні кошики. 

*** 

Sanctionnez l’église orthodoxe russe! [Санкціонувати російську Православну 

Церкву!] // L’Obs. – Paris, 2022. – 24.04. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220420.OBS57380/a-kiev-le-president-du-

conseil-europeen-assure-que-l-histoire-n-oubliera-pas-les-crimes-de-guerre-en-ukraine.html. 

Колишня українська депутатка, голова організації National Interest Advocacy 

Network Г. Гопко вважає, що голова рпц Кирило причетний до воєнних злочинів в 

Україні. Г. Гопкало закликала Захід надіслати сильний сигнал про те, що той, хто 

сприяє діям російських сил в Україні, включаючи тих, хто стверджує, що служить 

Богу, не залишиться безкарним. 

*** 

Klitschko: „Wir wollen nicht zurück in die UdSSR“ – doch Russland akzeptiert das 

nicht [Кличко: «Ми не хочемо повертатися до СРСР», але росія цього не приймає] // 

Focus. – Berlin, 2022. – 27.04. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/interview-mit-euronews-klitschko-wir-

wollen-nicht-zurueck-in-die-udssr-doch-russland-akzeptiere-wunsch-nicht_id_90248195.html. 

Віталій Кличко, мер Києва, є однією з найвизначніших фігур українського 

протистояння російській агресії. Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі дав 

зрозуміти, що він точно не хоче повертатися до СРСР і наголошує, що «путін не 

приймає цього бажання». В. Кличко також наголосив, що Україна хоче бути 

частиною демократичної Європи і не погодиться на авторитарне управління, за якого 

не поважаються права людини. Він додав, що сьогодні Київ є мішенню для 

російського нападу, але ми захищаємо свою Батьківщину та свої родини від 

загарбницьких планів росії. 

*** 

Ukrainisches Mädchen spielt auf der Straße Flöte, um Geld für Soldaten zu sammeln 

[Українська дівчина грає на флейті на вулиці, щоб зібрати гроші для солдатів] // Focus. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/24/guerre-en-ukraine-loin-du-front-tchernivtsi-fete-paques-sans-joie_6123462_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/24/guerre-en-ukraine-loin-du-front-tchernivtsi-fete-paques-sans-joie_6123462_3210.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220420.OBS57380/a-kiev-le-president-du-conseil-europeen-assure-que-l-histoire-n-oubliera-pas-les-crimes-de-guerre-en-ukraine.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220420.OBS57380/a-kiev-le-president-du-conseil-europeen-assure-que-l-histoire-n-oubliera-pas-les-crimes-de-guerre-en-ukraine.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/interview-mit-euronews-klitschko-wir-wollen-nicht-zurueck-in-die-udssr-doch-russland-akzeptiere-wunsch-nicht_id_90248195.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/interview-mit-euronews-klitschko-wir-wollen-nicht-zurueck-in-die-udssr-doch-russland-akzeptiere-wunsch-nicht_id_90248195.html
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– Berlin, 2022. – 28.04. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/etwas-

andere-nachrichten-aus-der-ukraine-die-huendin-vira-wurde-im-krieg-verletzt-jetzt-kann-

sie-wieder-laufen_id_59567756.html. 

Ситуація в Україні після нападу росії драматична, багато людей бояться, 

борються за майбутнє своєї країни чи тікають. Але навіть у ці часи є новини, які 

вселяють надію, зокрема молода дівчина Соломійка спричинила фурор в 

українському місті Дніпро. Вона взяла ящик, свій рюкзак та плакат і вийшла на 

головну вулицю міста, де зіграла на флейті, щоб зібрати гроші, які призначені для 

українських солдатів, зокрема для купівлі бронежилетів. 

РОБОТА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Viktor Medvedtchouk, l’homme de Poutine en Ukraine [Віктор Медведчук, людина 

путіна в Україні] // L’Obs. – Paris, 2022. – 13.04. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/monde/20220413.AFP9593/viktor-medvedtchouk-l-homme-de-

poutine-en-ukraine.html. 

Кум путіна, український політик В. Медведчук, який очолював прокремлівську 

партію «Опозиційна платформа – За життя», заарештований Службою безпеки 

України (СБУ) на виїзді з Київської області, щоб втекти до Придністров’я, а згодом – 

до москви. У наручниках, з розпатланим волоссям, в українській військовій формі, 

сидичи на стільці в чомусь схожому на старий офіс, мультимільйонер, колись один із 

найвпливовіших людей у країні, здається лише тінню самого себе на фотографії, 

опублікованій в соцмережі. Операція щодо втечі В. Медведчука, згідно з заявою 

очільника СБУ І. Баканова, була спланована ФСБ росії. 

*** 

Sheftalovich, Zoya. Ukraine announces capture of top Putin pal Viktor Medvedchuk 

[Україна оголосила про захоплення головного приятеля путіна Віктора Медведчука] / 

Z. Sheftalovich // POLITICO. – Brussels, 2022. – 13.04. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/ukraine-capture-viktor-medvedchuk-putin-russia/. 

Служба безпеки України (СБУ) захопила близького соратника путіна В. 

Медведчука, якому висунули звинувачення у державній зраді. В. Медведчука, який 

очолював прокремлівську партію «Опозиційна платформа – За життя», заарештували 

у 2021 р. за звинуваченням у державній зраді та фінансуванні тероризму. Відомо, що 

путін є близьким особистим другом В. Медведчука і хрещеним батьком його доньки. 

Голова СБУ І. Баканов повідомив, що СБУ провела «блискавичну та небезпечну 

багаторівневу спецоперацію» щодо захоплення В. Медведчука». За його словами, 

ФСБ росії намагалась вивезти В. Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом – 

до москви, але СБУ затримала нардепа-втікача по дорозі – на виїзді з Київської 

області. 

*** 

Brown, Lee. Chilling new details emerge about ussian rstrike teams targeting Zelensky 

[З’являються страшні нові подробиці про російські ударні групи, які були націлені на 

В. Зеленського] / L. Brown // New York Post. – New York, 2022. – 29.04. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/04/29/chilling-new-details-about-russian-hitmen-targeting-zelensky/. 

https://www.focus.de/politik/ausland/etwas-andere-nachrichten-aus-der-ukraine-die-huendin-vira-wurde-im-krieg-verletzt-jetzt-kann-sie-wieder-laufen_id_59567756.html
https://www.focus.de/politik/ausland/etwas-andere-nachrichten-aus-der-ukraine-die-huendin-vira-wurde-im-krieg-verletzt-jetzt-kann-sie-wieder-laufen_id_59567756.html
https://www.focus.de/politik/ausland/etwas-andere-nachrichten-aus-der-ukraine-die-huendin-vira-wurde-im-krieg-verletzt-jetzt-kann-sie-wieder-laufen_id_59567756.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220413.AFP9593/viktor-medvedtchouk-l-homme-de-poutine-en-ukraine.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220413.AFP9593/viktor-medvedtchouk-l-homme-de-poutine-en-ukraine.html
https://www.politico.eu/article/ukraine-capture-viktor-medvedchuk-putin-russia/
https://nypost.com/2022/04/29/chilling-new-details-about-russian-hitmen-targeting-zelensky/
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З’явилися страшні нові подробиці про те, наскільки близько Президент України 

В. Зеленський міг бути схоплений або вбитий росіянами, які скинули з парашутами 

команди вбивць до Києва в перші години вторгнення. СБУ попередила про це 

президента, але В. Зеленський відмовився тікати, незважаючи на попередження про 

те, що він ціль кремля номер один. російські війська робили щонайменше дві спроби 

замаху на В. Зеленського. 
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РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ В 

УКРАЇНУ  

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ  

Córdoba recrea la bandera de Ucrania con más de 10.000 globos azules y amarillos 

[Кордова відтворює український прапор із понад 10 тисяч синьо-жовтих кульок] // 

ABC. – Madrid, 2022. – 03.04. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/abci-cordoba-

recrea-bandera-ucrania-mas-10000-globos-azules-y-amarillos-202204031457_video.html. 

Іспанія продовжує різні акти солідарності з українським народом. Серед них 

виділяється виготовлення з понад 10 тис. повітряних куль у м. Кордова у формі 

великого синьо-жовтого прапора. У місті також будуть проводитися лотереї, 

розіграші, заходи для дітей та благодійний аукціон. Виручені кошти підуть на приїзд 

біженців з України в Іспанію, допомогу тим, хто вже прибув, і відправку 

медикаментів українській армії. 

*** 

Monteiro, Ana Silva. Escoteiros de Portugal e CMTV enviam oito toneladas de bens 

para a Ucrânia [Скаути з Португалії та CMTV відправили в Україну вісім тонн 

допомоги] / A. S. Monteiro // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 03.04. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/escoteiros-de-portugal-

e-cmtv-enviam-oito-toneladas-de-bens-para-a-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques. 

Скаути Португалії відправили з Матозінюша в Україну вантажівку з понад 

вісьмома тоннами вантажу. Ця ініціатива солідарності пройшла у партнерстві з 

телекомпанією CMTV, яка пожертвувала 5 % свого чистого доходу від реклами за 

березень. Регіональний представник скаутів Португалії зазначив, що це благородна 

ініціатива, яка допоможе тим, хто її найбільше потребує, зокрема – це засоби гігієни, 

вода, продукти харчування, аптечки, одяг та іграшки, які будуть доставлені на 

український кордон у Польщі. 

*** 

As Ramadan kicks off, Turkish charities intensify efforts [З початком Рамадану 

турецькі благодійні організації активізують роботу] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 

03.04. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/turkey/as-ramadan-kicks-off-turkish-

charities-intensify-efforts/news. 

Державні органи і неурядові організації Туреччини швидко відреагували на 

гуманітарну ситуацію в Україні. Управління з надзвичайних ситуацій та стихійних 

лих повідомило, що 23 вантажівки з гуманітарною допомогою, відправленою 

Туреччиною, прибули до України, Молдови та Румунії. У заяві агентства йдеться, що 

допомога включає 3536 продуктових наборів, 510 сімейних наметів, 26 наметів 

загального призначення, 930 ліжок, 680 комплектів подушок та 4416 ковдр. 

*** 

Así va a ser el especial sobre Ucrania en TVE: fecha y artistas confirmados 

[Спеціальний випуск про Україну на TVE: програма та підтверджені виконавці] // El 

Mundo. – Madrid, 2022. – 06.04. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/television/2022/04/06/624d7ab521efa067018b45c9.html. 

https://www.abc.es/espana/abci-cordoba-recrea-bandera-ucrania-mas-10000-globos-azules-y-amarillos-202204031457_video.html
https://www.abc.es/espana/abci-cordoba-recrea-bandera-ucrania-mas-10000-globos-azules-y-amarillos-202204031457_video.html
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/escoteiros-de-portugal-e-cmtv-enviam-oito-toneladas-de-bens-para-a-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/escoteiros-de-portugal-e-cmtv-enviam-oito-toneladas-de-bens-para-a-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.dailysabah.com/turkey/as-ramadan-kicks-off-turkish-charities-intensify-efforts/news
https://www.dailysabah.com/turkey/as-ramadan-kicks-off-turkish-charities-intensify-efforts/news
https://www.elmundo.es/television/2022/04/06/624d7ab521efa067018b45c9.html
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Іспанські телеканали La 1 та RTVE Play транслюватимуть 6 квітня спеціальний 

випуск програми солідарності «Об’єднані заради миру: Україна в серці». Її мета – 

заохотити глядачів допомогти людям, які постраждали від нападу росії на Україну. В 

програмі буде брати участь велика кількість відомих іспанських виконавців, а також 

переможниця Євробачення від України – Джамала. 

*** 

Dima, Maria. Marcel Ciolacu, PSD president: Reconstruction of Ukraine, the project 

in which Romania can play as a regional leader [Марсель Чолаку, лідер СДП: Відбудова 

України, проєкт, у якому Румунія може зіграти як регіональний лідер] / M. Dima // 

Evenimentul Zilei. – Bucureşti, 2022. – 08.04. – Режим доступу : https://evz.ro/marcel-

ciolacu-psd-president-reconstruction-of-ukraine-the-project-in-which-romania-can-play-as-a-

regional-leader.html. 

Лідер Соціал-демократичної партії (СДП) М. Чолаку сказав, що Румунія як 

політично, так і через солідарну реакцію суспільства та емоційну мобілізацію румунів 

на підтримку українських біженців довела, що вона здатна стати одним із головних 

акторів для координації відбудови України з використанням європейських ресурсів та 

всіх інших основних проєктів, які будуть фінансуватися стратегічними партнерами 

США. М. Чолаку запропонував заснувати Постійне економічне представництво 

Румунії в Україні. 

*** 

Nasi, Margherita. Logistique et bouts de ficelles : à Paris, le travail souterrain d’un 

comité de jeunes Ukrainiens [Логістика і ланцюжки: у Парижі підпільно працює комітет 

молодих українців] / M. Nasi // Le Monde. – Paris, 2022. – 08.04. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/04/08/logistique-et-bouts-de-ficelles-a-paris-le-

travail-souterrain-d-un-comite-de-jeunes-ukrainiens_6121149_4401467.html. 

Від початку війни в підвалі українського посольства в Парижі зібралися кілька 

молодих українських добровольців. Оселившись у Франції, вони призупинили 

навчання, роботу та особисте життя в рідній країні, щоб працювати в 

Координаційному комітеті допомоги Україні. 

*** 

Federal government announces measures to assist Ukrainians seeking to come to 

Canada [Федеральний уряд оголосив про заходи допомоги українцям, які бажають 

приїхати до Канади] // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 09.04. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/politics/2022/04/09/federal-government-announces-measures-to-

assist-ukrainians-seeking-to-come-to-canada.html. 

Прем’єр-міністр Канади Д. Трюдо заявив, що федеральний уряд оголосив про 

надання додаткової гуманітарної допомоги у розмірі 100 млн дол. Канада надала 

Україні гуманітарну допомогу у сумі 245 млн дол. З цієї суми 145 млн дол. було 

виділено організаціям системи Організації Об’єднаних Націй, Міжнародному руху 

Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та неурядовим організаціям. Міністр 

імміграції Ш. Фрейзер повідомив, що Канада вже схвалила понад 30 тис. заявок у 

рамках канадсько-української програми дозволу на поїздки у надзвичайних ситуаціях. 

*** 

https://evz.ro/marcel-ciolacu-psd-president-reconstruction-of-ukraine-the-project-in-which-romania-can-play-as-a-regional-leader.html
https://evz.ro/marcel-ciolacu-psd-president-reconstruction-of-ukraine-the-project-in-which-romania-can-play-as-a-regional-leader.html
https://evz.ro/marcel-ciolacu-psd-president-reconstruction-of-ukraine-the-project-in-which-romania-can-play-as-a-regional-leader.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/04/08/logistique-et-bouts-de-ficelles-a-paris-le-travail-souterrain-d-un-comite-de-jeunes-ukrainiens_6121149_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/04/08/logistique-et-bouts-de-ficelles-a-paris-le-travail-souterrain-d-un-comite-de-jeunes-ukrainiens_6121149_4401467.html
https://www.thestar.com/politics/2022/04/09/federal-government-announces-measures-to-assist-ukrainians-seeking-to-come-to-canada.html
https://www.thestar.com/politics/2022/04/09/federal-government-announces-measures-to-assist-ukrainians-seeking-to-come-to-canada.html
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Fourth humanitarian aid shipment to leave Athens for Odessa on Tuesday [У 

вівторок з Афін до Одеси вирушить четвертий вантаж гуманітарної допомоги] // 

еKathimerini. – Athens, 2022. – 12.04. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/news/1182038/fourth-humanitarian-aid-shipment-to-leave-

athens-for-odessa-on-tuesday/. 

Четверта велика партія гуманітарної допомоги для людей зруйнованої війною 

України вирушить з Афін в Одесу. Згідно з повідомленням Афінсько-македонського 

інформаційного агентства (AMNA), вантаж містить 50 тонн товарів першої 

необхідності, включаючи продукти харчування з тривалим терміном зберігання, воду 

в пляшках, антисептики, фармацевтичні матеріали та три генератори.  

*** 

Oekraïens bier binnenkort in Nederland: opbrengst naar hulpverlening [Українське 

пиво скоро в Нідерландах: кошти на допомогу] // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 

13.04. – Режим доступу : https://www.telegraaf.nl/financieel/213791064/oekraiens-bier-

binnenkort-in-nederland-opbrengst-naar-hulpverlening. 

Український бренд пива «Чернігівське» має з’явитися у багатьох магазинах і 

ресторанах Нідерландів. Виручені від продажу кошти будуть передані організаціям, 

які надають гуманітарну допомогу Україні. Пивовари таких брендів як Bud, Hertog 

Jan, Jupiler і Leffe зобов’язується організаціям, які надають допомогу, виділити 

щонайменше 5 млн євро в рамках ініціативи. 

*** 

Атанасова, Мария. Ген. Илиев: В ход е операция за изпращане на бронежилетки 

и каски за Украйна [Ген. Д. Ілієв: Зараз триває операція з відправлення в Україну 

бронежилетів і шоломів] / М. Атанасова // Факти. – Sofia, 2022. – 14.04. – Режим доступу 

: https://fakti.bg/bulgaria/670404-gen-iliev-v-hod-e-operacia-za-izprashtane-na-bronejiletki-i-

kaski-za-ukraina. 

Як повідомив генерал-лейтенант збройних сил Болгарії Д. Ілієв, триває 

операція з відправлення в Україну бронежилетів і шоломів, зокрема відправити в 

Україну 2 тис. шоломів і стільки ж бронежилетів. Речниця уряду О. Бориславова 

повідомила, що засоби захисту будуть призначені для цивільного населення. 

*** 

Krajewski celebrerà la via Crucis dove la guerra ha fatto più male [Україна. 

Краєвський пройде Хресний шлях там, де війна завдала більшої шкоди] // Avvenire. – 

Milano, 2022. – 14.04. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/mondo/pagine/krajewski-

ucraina-guerra-pasqua-visita-ambulanza-papa. 

З особливою гуманітарною місією до України прибув папський елемозінарій 

кардинал К. Краєвський. Метою його візиту є вираження особистої близькості Папи 

Франциска до українського народу, який страждає від війни і подарувати інституту 

кардіології в м. Київ другу машину швидкої допомоги. 

*** 

Ucraina. Sant’Egidio: «I nostri primi 50 giorni di resistenza con la solidarietà» 

[Україна. Сант’Егідіо: «Наші перші 50 днів супротиву з солідарністю»] // Avvenire. – 

https://www.ekathimerini.com/news/1182038/fourth-humanitarian-aid-shipment-to-leave-athens-for-odessa-on-tuesday/
https://www.ekathimerini.com/news/1182038/fourth-humanitarian-aid-shipment-to-leave-athens-for-odessa-on-tuesday/
https://www.telegraaf.nl/financieel/213791064/oekraiens-bier-binnenkort-in-nederland-opbrengst-naar-hulpverlening
https://www.telegraaf.nl/financieel/213791064/oekraiens-bier-binnenkort-in-nederland-opbrengst-naar-hulpverlening
https://fakti.bg/bulgaria/670404-gen-iliev-v-hod-e-operacia-za-izprashtane-na-bronejiletki-i-kaski-za-ukraina
https://fakti.bg/bulgaria/670404-gen-iliev-v-hod-e-operacia-za-izprashtane-na-bronejiletki-i-kaski-za-ukraina
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/krajewski-ucraina-guerra-pasqua-visita-ambulanza-papa
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/krajewski-ucraina-guerra-pasqua-visita-ambulanza-papa
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Milano, 2022. – 14.04. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/attualita/pagine/sant-

egidio-ecco-i-nostri-primi-50-giorni-di-resistenza-alla-guerra-con-la-solidarieta. 

Через 50 днів після російського вторгнення в Україну італійське католицьке 

Співтовариство Сант’Егідіо підбило підсумки щодо зібраної та відправленої в 

Україну допомоги. Президент Співтовариства М. Імпальяццо повідомив, що 

Сант’Егідіо відправило 110 тонн допомоги на вантажівках, у тому числі вантажівку з 

білизною та ковдрами, а також 73 тис. упаковок ліків. 

*** 

Szerhij Bubka megköszönte a Magyar Olimpiai Bizottság segítségét [С. Бубка 

подякував Олімпійському комітету Угорщини за допомогу] // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 15.04. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/sport/2022/04/szerhij-

bubka-megkoszonte-a-magyar-olimpiai-bizottsag-segitseget. 

За сприяння Олімпійського комітету Угорщини на Закарпаття надійшли перші 

пожертви українському НОК. Серед пропозицій для зруйнованої війною країни є 

спортивний одяг та спортивне взуття. Президент НОК України, легендарний стрибун 

з жердиною С. Бубка подякував Угорщині за цю допомогу. 

*** 

Japan plans to send SDF plane for Ukraine refugee aid this month [Японія планує 

відправити літак SDF для допомоги біженцям з України] // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 

15.04. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/politics/update1-japan-plans-to-

send-sdf-plane-for-ukraine-refugee-aid-this-month. 

Японія планує направити літак Сил самооборони, щоб допомогти країнам, які 

приймають українських біженців, доставляти потрібну допомогу. Місія, як 

очікується, триватиме до кінця червня. Літак SDF буде відправлений у рамках 

міжнародних операцій з надання гуманітарної допомоги відповідно до закону країни 

про міжнародне співробітництво у галузі миру, який дозволяє Японії брати участь у 

миротворчих операціях ООН, а також в інших операціях. 

*** 

Ukrayna ile önemli görüşme! Türkiye’den ‘aciliyet’ vurgusu [Важлива зустріч з 

Україною! Акцент на «терміновому» з Туреччини] // Star. – Istanbul, 2022. – 16.04. – 

Режим доступу : https://www.star.com.tr/politika/ukrayna-ile-onemli-gorusme-turkiyeden-

aciliyet-vurgusu-haber-1705381/. 

Міністр національної оборони Туреччини Х. Акар провів телефонну розмову з 

міністром оборони України О. Резніковим. В ході розмови Х. Акар наголосив на 

невідкладності евакуації турецьких громадян і мирного населення з суші та моря, а 

також безпечного транспортування комерційних суден, які чекають в українських 

портах. Крім того, міністр вкотре заявив, що Туреччина й надалі надаватиме 

гуманітарну допомогу Україні. 

*** 

Ministra da defesa afirma que Portugal tem dado o apoio solicitado e possível a 

Ucrânia [Міністерка оборони каже, що Португалія надала Україні необхідну та 

можливу підтримку] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 20.04. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/ministra-da-defesa-

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/sant-egidio-ecco-i-nostri-primi-50-giorni-di-resistenza-alla-guerra-con-la-solidarieta
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/sant-egidio-ecco-i-nostri-primi-50-giorni-di-resistenza-alla-guerra-con-la-solidarieta
https://magyarnemzet.hu/sport/2022/04/szerhij-bubka-megkoszonte-a-magyar-olimpiai-bizottsag-segitseget
https://magyarnemzet.hu/sport/2022/04/szerhij-bubka-megkoszonte-a-magyar-olimpiai-bizottsag-segitseget
https://japantoday.com/category/politics/update1-japan-plans-to-send-sdf-plane-for-ukraine-refugee-aid-this-month
https://japantoday.com/category/politics/update1-japan-plans-to-send-sdf-plane-for-ukraine-refugee-aid-this-month
https://www.star.com.tr/politika/ukrayna-ile-onemli-gorusme-turkiyeden-aciliyet-vurgusu-haber-1705381/
https://www.star.com.tr/politika/ukrayna-ile-onemli-gorusme-turkiyeden-aciliyet-vurgusu-haber-1705381/
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/ministra-da-defesa-afirma-que-portugal-tem-dado-o-apoio-solicitado-e-possivel-a-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
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afirma-que-portugal-tem-dado-o-apoio-solicitado-e-possivel-a-

ucrania?ref=Pesquisa_Destaques. 

Міністерка оборони Португалії Г. Каррейрас, яка спілкувалася з журналістами 

наприкінці візиту до португальських ВМС на базі військово-морських сил у Лісабоні, 

зазначила, що Португалія надає підтримку Україні з самого початку вторгнення росії 

в Україну. За словами міністерки, Португалія вже надала Україні 170 тонн 

військового та медичного обладнання. 

*** 

Ингилизова, Светослава. Радев за Украйна: Трябва да отпуснем средства [Р. 

Радев для України: Треба виділити кошти] / С. Ингилизова // Факти. – Sofia, 2022. – 

21.04. – Режим доступу : https://fakti.bg/bulgaria/672686-radev-za-ukraina-trabva-da-

otpusnem-sredstva-. 

Як заявив президент Болгарії Р. Радєв, Болгарія повинна забезпечити засоби 

індивідуального захисту для України. За словами глави держави, Болгарія має бути 

обережною, щоб не ризикувати життям співвітчизників з болгарської діаспори 

поблизу бойових дій. 

*** 

Turkey sends more humanitarian aid to Ukraine amid russian invasion [Туреччина 

надіслала ще більше гуманітарної допомоги в Україну через вторгнення росії] // Daily 

Sabah. – Istanbul, 2022. – 21.04. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-sends-more-humanitarian-aid-to-

ukraine-amid-russian-invasion. 

За даними Агенції з регулювання кризових явищ та стихійних лих Туреччини, 

Туреччина направила 82 вантажівки з гуманітарною допомогою та мобільну 

вантажівку з їжею для мешканців України. Згідно з повідоимленням, Туреччина 

направила ще дві вантажівки з гуманітарною допомогою кримським татарам в 

Україні. 

*** 

Turkish charity delivers aid to Moldova for Ukrainian refugees [Турецька благодійна 

організація доставила до Молдови допомогу українським біженцям] // Daily Sabah. – 

Istanbul, 2022. – 22.04. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/turkey/turkish-

charity-delivers-aid-to-moldova-for-ukrainian-refugees/news. 

Турецька неурядова організація «Лікарі світу», що базується у Стамбулі, 

розпочала доставку пакетів гуманітарної допомоги, що складаються з аптечок для 2 

тис. осіб. Президент-засновник організації «Лікарі світу» Х. Білгін очолив команду в 

Молдові для вивчення потреб українських біженців. Х. Білгін зазначив, що кількість 

українських біженців в Молдові з хронічними захворюваннями велика і гостро 

потребує ліків. 

*** 

Elek, Nikoletta. „Sehol sem azt kérdezték, miért nem szállít Magyarország 

fegyvereket” [«Ніде не запитали, чому Угорщина не постачає зброю»] / N. Elek // Magyar 

Nemzet. – Budapest, 2022. – 23.04. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/ministra-da-defesa-afirma-que-portugal-tem-dado-o-apoio-solicitado-e-possivel-a-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/ministra-da-defesa-afirma-que-portugal-tem-dado-o-apoio-solicitado-e-possivel-a-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://fakti.bg/bulgaria/672686-radev-za-ukraina-trabva-da-otpusnem-sredstva-
https://fakti.bg/bulgaria/672686-radev-za-ukraina-trabva-da-otpusnem-sredstva-
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-sends-more-humanitarian-aid-to-ukraine-amid-russian-invasion
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-sends-more-humanitarian-aid-to-ukraine-amid-russian-invasion
https://www.dailysabah.com/turkey/turkish-charity-delivers-aid-to-moldova-for-ukrainian-refugees/news
https://www.dailysabah.com/turkey/turkish-charity-delivers-aid-to-moldova-for-ukrainian-refugees/news


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–30 квітня 2022 р. 
 

59 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/sehol-sem-azt-kerdeztek-miert-nem-szallit-

magyarorszag-fegyvereket. 

24-тонна партія допомоги від угорського осередку Ecumenical Relief 

Organization прибула до міста Буча під Києвом, куди, окрім продуктів харчування та 

засобів гігієни, привезли генератори. Організація вже тривалий час працювала на 

Закарпатті, а після початку війни розширила свою діяльність і зараз працює у семи 

областях. Представники осередку побували в Бучі, Ірпіні та Бородянці і всюди їх 

зустрічали з великою любов’ю та вдячністю. 

*** 

Białystok solidarny z Ukrainą [Білосток солідарний з Україною] // Rzeczpospolita. – 

Warsaw, 2022. – 24.04. – Режим доступу : https://regiony.rp.pl/z-regionow/art36138191-

bialystok-solidarny-z-ukraina. 

Хоча війна в Україні почалася несподівано і ніхто до неї не був готовий, 

польські міста зуміли організувати допомогу Україні в рекордно короткий термін. 

Білосток долучився одразу, вже на другий день війни до Львова вирушив 

гуманітарний транспорт із допомогою від білосточан. Згодом місто розпочало низку 

заходів, які постійно проводяться і служать підтримці українців. За два місяці 

транспорт з допомогою з Білостока їздив до більшості міст України, а також до 

людей, які чекали на кордоні. До допомоги долучилися мешканці міста, громадські 

організації та багато компаній. У відповідь на звернення мера Львова, Білосток також 

передав два автобуси для львівського громадського транспорту, які замінили 

транспорт, відправлений на фронт. 

*** 

Portugal vai enviar mais 100 toneladas de material militar e médico para a Ucrânia, 

anuncia Governo [Португалія відправить в Україну ще 100 тонн військової та медичної 

допомоги, повідомляє уряд] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 26.04. – Режим доступу 

: https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-vai-enviar-

mais-100--toneladas-de-material-militar-e-medico-para-a-ucrania-anuncia-

governo?ref=Pesquisa_Destaques. 

В Португалі була проведена нарада, на якій аналізувалися військові потреби 

України через вторгнення росії. За результатами наради було вирішено, що країна 

відправить до України ще 100 тонн військової та медичної допомоги. 

*** 

Japan to provide food, medicine to Ukraine, Kishida tells Zelenskyy [Японія 

забезпечить Україну продовольством та ліками, повідомив Кісіда Зеленському] // Japan 

Today. – Tokyo, 2022. – 26.04. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/Japan-to-provide-food-medicine-to-Ukraine-

Kishida-tells-Zelenskyy. 

Прем’єр-міністр Ф. Кісіда після телефонної розмови з Президентом України 

В. Зеленським заявив, що Японія надасть Україні продовольство і медикаменти, як 

додаткові поставки допомоги. Очікується, що до України буде доставлено близько 15 

тонн продуктів харчування, зокрема консерви та риба. 

*** 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/sehol-sem-azt-kerdeztek-miert-nem-szallit-magyarorszag-fegyvereket
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/sehol-sem-azt-kerdeztek-miert-nem-szallit-magyarorszag-fegyvereket
https://regiony.rp.pl/z-regionow/art36138191-bialystok-solidarny-z-ukraina
https://regiony.rp.pl/z-regionow/art36138191-bialystok-solidarny-z-ukraina
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-vai-enviar-mais-100--toneladas-de-material-militar-e-medico-para-a-ucrania-anuncia-governo?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-vai-enviar-mais-100--toneladas-de-material-militar-e-medico-para-a-ucrania-anuncia-governo?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-vai-enviar-mais-100--toneladas-de-material-militar-e-medico-para-a-ucrania-anuncia-governo?ref=Pesquisa_Destaques
https://japantoday.com/category/politics/Japan-to-provide-food-medicine-to-Ukraine-Kishida-tells-Zelenskyy
https://japantoday.com/category/politics/Japan-to-provide-food-medicine-to-Ukraine-Kishida-tells-Zelenskyy
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Dostluk jesti! Türkiye’nin izni olmadan 3. bir tarafa hibe edemeyecekler [Жест 

дружби! Вони не зможуть пожертвувати третій стороні без дозволу Туреччини] // Star. – 

Istanbul, 2022. – 27.04. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/guncel/dostluk-jesti-

turkiyenin-izni-olmadan-3-bir-tarafa-hibe-edemeyecekler-haber-1707738/. 

Відповідно до «Угоди про надання грантів у сфері охорони здоров’я», 

підписаної між Туреччиною та Україною 28 березня, Туреччина на знак доброї волі та 

дружби передасть Україні 410 одиниць медичних товарів та ліків у різних дозах і 

кількостях. Україна не зможе дарувати ці продукти третій стороні без дозволу 

Туреччини. Дві країни також співпрацюватимуть у сфері вироблення спільної 

продукції та проведенні ярмарків. 

*** 

Japan to go with revised airlift plan for Ukraine after Indian entry refusal [Японія 

переглянула план повітряних перевезень для України після відмови Індії у в’їзді] // 

Japan Today. – Tokyo, 2022. – 29.04. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/japan-to-go-with-revised-airlift-plan-for-ukraine-

after-indian-refusal. 

Японія оголосила, що змінила свої плани щодо відправлення літаків 

Повітряних сил самооборони для перевезення гуманітарної допомоги в сусідні з 

Україною країни після того, як Індія, яка має тісні зв’язки з росією, відмовилася 

дозволити надати свої площадки для доставки вантажів. Літак ASDF тепер 

забиратиме лише предмети допомоги, зібрані агентством ООН в Об’єднаних 

Арабських Еміратах, і доставлятиме їх до Польщі та Румунії, які прийняли біженців з 

України. Повітряні перельоти на запит Управління Верховного комісара ООН у 

справах біженців триватимуть з травня по червень, згідно з планом, затвердженим 

кабінетом прем’єр-міністра Японії Ф. Кісіди. 

*** 

Клен, Євген. Кінозірки закликають допомогти Україні / Є. Клен // Міст. – 

Торонто, 2022. – 30.04. – Режим доступу : https://meest-

online.com/culture/cinema/kinozirky-zaklykayut-dopomohty-ukrajini/. 

Голівудські артисти об’єдналися у соціальних мережах для проведення мітингу 

на підтримку українського народу у війні з рф «Встань за Україну». Благодійний захід 

спрямований на збирання коштів для допомоги українським біженцям. Загалом у 

флешмобі взяли участь чимало світових знаменитостей. Серед них: Мадонна, Біллі 

Айліш, Селіон Діон, Red Hot Chili Peppers, Елтон Джон, Кріс Рок, Fall Out Boy, 

Mаneskin, Луїс Фонсі, U2, Ніколай Костер-Валдау, Брюс Спрінгстін та багато інших. 

ЕКОНОМІЧНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ 

Skwirowski, Piotr. Polskie firmy mają odbudowywać Ukrainę po wojnie [Польські 

компанії мають відбудовувати Україну після війни] / P. Skwirowski // Rzeczpospolita. – 

Warsaw, 2022. – 24.04. – Режим доступу : https://www.rp.pl/biznes/art36137331-polskie-

firmy-maja-odbudowywac-ukraine-po-wojnie. 

Автор статті пише, що влада України вже думає про відбудову країни. 

Президент України В. Зеленський заявив, що на відновлення знадобиться 50 млрд 

дол. Голова Світового банку Д. Малпасс підрахував, що нинішні матеріальні збитки 

https://www.star.com.tr/guncel/dostluk-jesti-turkiyenin-izni-olmadan-3-bir-tarafa-hibe-edemeyecekler-haber-1707738/
https://www.star.com.tr/guncel/dostluk-jesti-turkiyenin-izni-olmadan-3-bir-tarafa-hibe-edemeyecekler-haber-1707738/
https://japantoday.com/category/politics/japan-to-go-with-revised-airlift-plan-for-ukraine-after-indian-refusal
https://japantoday.com/category/politics/japan-to-go-with-revised-airlift-plan-for-ukraine-after-indian-refusal
https://meest-online.com/culture/cinema/kinozirky-zaklykayut-dopomohty-ukrajini/
https://meest-online.com/culture/cinema/kinozirky-zaklykayut-dopomohty-ukrajini/
https://www.rp.pl/biznes/art36137331-polskie-firmy-maja-odbudowywac-ukraine-po-wojnie
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України від руйнування та пошкодження будівель та інфраструктури становлять 60 

млрд дол. І це лише попередні суми, бо фактичні витрати будуть вищими. Говорять 

про 200 або навіть 500 млрд дол. Ймовірно, будуть створені програми міжнародної 

допомоги та позик, а гроші надходитимуть, зокрема з США, ЄС, окремих країн та 

фінансових установ. Все частіше говорять про програму допомоги, подібну до «плану 

Маршалла», яка допомогла європейським країнам стати на ноги після Другої світової 

війни. Уряд та компанії Польщі вже зараз заявляють про необхідність та готовність до 

дій, які після завершення війни призведуть до якнайшвидшого відновлення 

працездатності економіки України. 

ЗБРОЙНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ  

McLeod, Catie. Australia agrees to Ukrainian President Volodymyr Zelensky’s request 

[Австралія відгукнулася на прохання Президента України В. Зеленського] / С. McLeod 

// Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 01.04. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/australia-responds-to-ukraine-request/news-

story/4ffb601ba5ea69fd9a8ddd054ef7e477. 

Австралія відправить в Україну броньовану військову техніку у відповідь на 

прямий запит Президента України В. Зеленського. Прем’єр-міністр С. Моррісон 

заявив, що Австралія надішле до України бронеавтомобілі Bushmaster, щоб 

підтримати її опір російському вторгненню, яке триває вже другий місяць. Наразі 

невідомо, скільки бронеавтомобілів відправлять в Україну, коли вони туди 

потраплять і скільки це буде коштувати. 

*** 

Атанасова, Мария. Румен Христов: Трябва да се пази авторитетът на България, 

а не коалицията [Румен Христов: Треба зберегти авторитет Болгарії, а не коаліції] / М. 

Атанасова // Факти. – Sofia, 2022. – 01.04. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/bulgaria/666434-rumen-hristov-trabva-da-se-pazi-avtoritetat-na-balgaria-a-

ne-koaliciata. 

Лідер партії Союз демократичних сил Р. Христов закликав Болгарію допомогти 

Україні зброєю. За словами Р. Христова, передача техніки та боєприпасів Україні для 

захисту від агресора не втягує Болгарію у війну. Він наголосив, що Болгарія повинна 

виявляти симпатію та співчуття до українських біженців, як це було з вірменами на 

початку ХХ ст. 

*** 

Wegen Waffenlieferungs-Versagen wird Christine Lambrecht heftig kritisiert [Крістін 

Ламбрехт зазнала різкої критики за відмову від постачання зброї] // Focus. – Berlin, 

2022. – 01.04. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/erst-

ignorieren-dann-fehlende-absprache-wegen-waffenlieferungs-versagen-hagelt-es-heftige-

kritik-fuer-cristine-lambrecht_id_77093393.html. 

Міністерку оборони Німеччини К. Ламбрехт різко критикують за її політичні 

помилки щодо поставок зброї в Україну. Стало відомо, що політик, яка є членом 

Соціал-демократичної партії Німеччини, тижнями ігнорувала пропозиції 

промисловост, що виготовляє зброю, щодо поставок зброї в Україну. Після цього 

зброя швидко надійшла, але з керівництвом Києва узгодження не було і це має 

https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/australia-responds-to-ukraine-request/news-story/4ffb601ba5ea69fd9a8ddd054ef7e477
https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/australia-responds-to-ukraine-request/news-story/4ffb601ba5ea69fd9a8ddd054ef7e477
https://fakti.bg/bulgaria/666434-rumen-hristov-trabva-da-se-pazi-avtoritetat-na-balgaria-a-ne-koaliciata
https://fakti.bg/bulgaria/666434-rumen-hristov-trabva-da-se-pazi-avtoritetat-na-balgaria-a-ne-koaliciata
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/erst-ignorieren-dann-fehlende-absprache-wegen-waffenlieferungs-versagen-hagelt-es-heftige-kritik-fuer-cristine-lambrecht_id_77093393.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/erst-ignorieren-dann-fehlende-absprache-wegen-waffenlieferungs-versagen-hagelt-es-heftige-kritik-fuer-cristine-lambrecht_id_77093393.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/erst-ignorieren-dann-fehlende-absprache-wegen-waffenlieferungs-versagen-hagelt-es-heftige-kritik-fuer-cristine-lambrecht_id_77093393.html
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наслідки – Німеччина постачає зброю, яка більше не потрібна Україні так, як потрібна 

інша зброя, тому що росія скоригувала свою тактику. 

*** 

Kohler, Berthold. Wer zu spät liefert, den bestraft Putin [Запізнілих путін карає] / B. 

Kohler // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 01.04. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/panzer-fuer-kiew-wer-zu-spaet-liefert-den-

bestraft-putin-17928304.html. 

За словами автора, досі Захід не хотів постачати великі системи озброєнь 

Україні, побоюючись, що москва може сприйняти такі поставки, як вступ НАТО у 

війну. Але навіть у Берліні зрозуміли, що Київ не може використовувати лише 

реактивні гранатомети, щоб отримати набагато кращу позицію на переговорах з 

москвою. 68 БМП-1 із запасів НДР доставлять в Україну після ремонту. 

*** 

Gehrke, Laurenz. US will reportedly help Ukraine by sending Soviet-made tanks 

[США повідомили, що допоможуть Україні, відправивши танки радянського 

виробництва] / L. Gehrke // POLITICO. – Brussels, 2022. – 02.04. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/ukraine-us-help-soviet-tanks-russia-war/. 

Уряд США збирається передати Україні танки радянського виробництва для 

підтримки українських оборонних зусиль від продовження російських атак. Урядовий 

чиновник у Вашингтоні заявив, що рішення адміністрації президента США Д. 

Байдена стало відповіддю на прохання Президента України В. Зеленського 

підтримати військові зусилля його країни військовою технікою, включаючи танки. 

Після закликів В. Зеленського прем’єр-міністр Великобританії Б. Джонсон заявив, що 

постачати Україні танки та літаки буде «дуже незручно», додавши, що країни НАТО 

та G7 відчувають «нестерпний біль» через свою неспроможність рішучіше допомогти 

Україні. Хоча чиновник відмовився сказати, скільки танків, які дадуть змогу Україні 

завдавати удари по російських цілях на Донбасі, буде відправлено та з яких країн 

вони прийдуть,  

*** 

Ингилизова, Светослава. Тагарев: Даваме или не оръжие на Украйна – рискът е 

еднакъв [Т. Тагарєв: Даємо ми зброю Україні чи ні – ризик однаковий] / С. Ингилизова 

// Факти. – Sofia, 2022. – 02.04. – Режим доступу : https://fakti.bg/bulgaria/666789-tagarev-

davame-ili-ne-orajie-na-ukraina-riskat-e-ednakav. 

Як заявив колишній міністр оборони Болгарії Т. Тагарев, дасть Болгарія зброю 

Україні чи ні – ризики однакові. Речник МЗС росії захарова в перший день війни 

зробила неприховану погрозу Болгарії щодо підтримки України. За словами 

Т. Тагарева, «якщо ми дамо зброю жертві агресії, ми підтримаємо цю агресію». 

*** 

Шумов, Тихомир. Иван Димитров: Знаехме, че ще е трудно в такава коалиция 

[Іван Димитров: Ми знали, що в такій коаліції буде важко] / Т. Шумов // Факти. – , 

2022. – 02.04. – Режим доступу : https://fakti.bg/bulgaria/666722-ivan-dimitrov-znaehme-

che-shte-e-trudno-v-takava-koalicia. 

https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/panzer-fuer-kiew-wer-zu-spaet-liefert-den-bestraft-putin-17928304.html
https://www.faz.net/aktuell/ukraine-konflikt/panzer-fuer-kiew-wer-zu-spaet-liefert-den-bestraft-putin-17928304.html
https://www.politico.eu/article/ukraine-us-help-soviet-tanks-russia-war/
https://fakti.bg/bulgaria/666789-tagarev-davame-ili-ne-orajie-na-ukraina-riskat-e-ednakav
https://fakti.bg/bulgaria/666789-tagarev-davame-ili-ne-orajie-na-ukraina-riskat-e-ednakav
https://fakti.bg/bulgaria/666722-ivan-dimitrov-znaehme-che-shte-e-trudno-v-takava-koalicia
https://fakti.bg/bulgaria/666722-ivan-dimitrov-znaehme-che-shte-e-trudno-v-takava-koalicia
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На думку лідера партії Демократична Болгарія І. Димитрова, Болгарія, як член 

ЄС, не повинна залишатися осторонь того, що відбувається в Україні. І. Димитров 

наголосив, що потрібно надіслати необхідну допомогу Україні, зокрема бронежилети, 

протигази тощо. 

*** 

Czołgi dla Ukrainy? Morawiecki: Sprawy bardzo delikatne [Танки для України? М. 

Моравецький: Дуже делікатна справа] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 02.04. – Режим 

доступу : https://dorzeczy.pl/opinie/283969/czolgi-dla-ukrainy-morawiecki-zabral-glos.html. 

Згідно з повідомленнями американських ЗМІ, які посилаються на представника 

американської адміністрації, Сполучені Штати виступатимуть посередником у 

передачі танків радянських часів Україні союзниками по НАТО та попросили 

прем’єр-міністра Польщі М. Моравецького надати інформацію щодо передачі танків 

Україні. М. Моравецький уникнув прямих заяв на цю тему. На запитання журналістів 

він наголосив, що справа вкрай «делікатна». При цьому він підтвердив, що Польща 

тісно контактує з американською стороною і надає Україні різні види зброї, в 

основному оборонну. 

*** 

Ako môže protivzdušný systém S-300 pomôcť Ukrajine a máme zaň náhradu? 

Odborník Macko v tom má jasno! [Чим зенітний комплекс С-300 може допомогти Україні 

і чи є у нас заміна? Експерт Мацко зрозумів це!] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 03.04. – 

Режим доступу : https://www.cas.sk/clanok/2659979/ako-moze-protivzdusny-system-s-300-

pomoct-ukrajine-a-mame-zan-nahradu-odbornik-macko-v-tom-ma-jasno/. 

Захід намагається постачати Україні зенітні ракети, мова також йде про 

словацьку систему С-300. Про те, що це означатиме для України, а також для 

Словаччини, на шпальтах видання представлена розмова з генерал-лейтенантом у 

відставці П. Мацко. Він розповів, що хоча це застаріла система, у будь-якому випадку 

це потужний засіб, який може знищити практично всю російську авіацію, яка 

використовується у війні в Україні, навіть на високих рівнях польоту. За його 

словами, ця оборонна система для Словаччини буде основним та ефективним внеском 

для захисту сотень тисяч мирних українських громадян. 

*** 

Хаджийски, Васил. «Страна жертва трябва да бъде защитена»: Заков коментира 

като дипломат военната помощ за Украйна [«Країну-жертву треба захистити»: Д. 

Заков, як дипломат, прокоментував військову допомогу Україні] / В. Хаджийски // 

Дневник. – Sofia, 2022. – 04.04. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/04/03/4332206_ministurut_na_otbranata_pridvijva_se

_izprashtaneto_na/. 

Як заявив міністр оборони Болгарії Д. Заков, дискусія про відправку військової 

допомоги Україні затягнулася і це, можливо, спричинило розкол у суспільстві. Він 

повідомив, що просувається питання відправки для ЗСУ шоломів і бронежилетів. Він 

додав, що робота над цим почалася ще до дзвінка президента Р. Радева. Д. Заков 

зазначив, що країна не може забезпечити авіацію, зенітні комплекси для України, але 

може надати «відповідні боєприпаси і це буде предметом обговорення з Україною». 

https://dorzeczy.pl/opinie/283969/czolgi-dla-ukrainy-morawiecki-zabral-glos.html
https://www.cas.sk/clanok/2659979/ako-moze-protivzdusny-system-s-300-pomoct-ukrajine-a-mame-zan-nahradu-odbornik-macko-v-tom-ma-jasno/
https://www.cas.sk/clanok/2659979/ako-moze-protivzdusny-system-s-300-pomoct-ukrajine-a-mame-zan-nahradu-odbornik-macko-v-tom-ma-jasno/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/04/03/4332206_ministurut_na_otbranata_pridvijva_se_izprashtaneto_na/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/04/03/4332206_ministurut_na_otbranata_pridvijva_se_izprashtaneto_na/
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*** 

Media: Czechy przekazały Ukrainie czołgi i wozy bojowe [ЗМІ: Чехія передала 

Україні танки та бойові машини] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 05.04. – Режим доступу : 

https://dorzeczy.pl/swiat/285244/wsj-praga-przekazala-ukrainie-ciezki-sprzet-wojskowy.html. 

Чехія відправила в Україну кілька десятків старих танків Т-72 і БМП-1 – це 

вперше з початку російського вторгнення інша країна поставила Україні танки. 

Танки, які відправляються в Україну, є старими типами немодифікованих танків Т-72, 

які залишилися в чеському резерві. На складі армії їх було близько 90. В Україну 

також поїхали старі БМП і це не та поставка 56 сучасних броньованих машин (PbV-

501), експорт яких був схвалений урядом Німеччини. Чехія також відправила в 

Україну гаубиці. 

*** 

Gazdík, Jan. Česko zřejmě poslalo na pomoc Ukrajině zbraně a starší tanky. Armáda 

to nepotvrdila [Ймовіно, що Чехія направила на допомогу Україні зброю та старі танки. 

Військові цього не підтвердили] / J. Gazdík // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 05.04. – 

Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesko-zrejme-poslalo-na-pomoc-

ukrajine-zbrane-a-tanky/r~0155afe0b4e411ec8a24ac1f6b220ee8/. 

За неофіційною інформацією, Чехія відправила в Україну кілька десятків танків 

Т-72 і БМП. Ні чеська армія, ні міністерка оборони Я. Чернохова не підтвердили цю 

інформацію з міркувань безпеки. Експерт з питань безпеки М. Мікулецький 

сподівається що це тільки початок для підтримки України. У Міністерстві оборони 

заявили, що Чехія допомагає Україні майже з перших днів війни і вже передала 

Україні майже на мільярд крон військової допомоги. 

*** 

Ukraine’s defense imports from Turkey jumped 30-fold in Q1 [У першому кварталі 

український оборонний імпорт з Туреччини зріс у 30 разів] // еKathimerini. – Athens, 

2022. – 06.04. – Режим доступу : https://www.ekathimerini.com/economy/1181607/ukraines-

defense-imports-from-turkey-jumped-30-fold-in-q1/. 

За офіційними даними, Україна отримала з Туреччини майже в 30 разів більше 

обладнання для оборонної промисловості, ніж роком раніше, під час підготовки до 

російського ймоврного вторгнення. За даними, опублікованими Асамблеєю 

турецьких експортерів, Туреччина експортувала в Україну такої продукції на 59,1 млн 

дол. у порівнянні з 1,9 млн дол. у першому кварталі 2021 р. За останні роки Україна 

закупила понад 20 озброєних безпілотників Bayraktar TB2 у турецької компанії 

Baykar і замовила ще 16 в січні. Цю партію було доставлено на початку березня.  

*** 

Černiauskaitė, Agnė. Lietuvos apmokytų ukrainiečių sėkminga medžiokle pasidžiaugęs 

A. Anušauskas įspėjo dėl kito Rusijos žingsnio [А. Анушаускас задоволений успішними 

діями українців, навчених литовцями, і попереджає про наступний крок росії] / A. 

Černiauskaitė // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 06.04. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/04/06/news/a-anusauskas-turime-ziniu-

kad-lietuviu-apmokyti-ukrainieciai-numuse-astuonis-oro-taikinius-22951836. 

https://dorzeczy.pl/swiat/285244/wsj-praga-przekazala-ukrainie-ciezki-sprzet-wojskowy.html
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesko-zrejme-poslalo-na-pomoc-ukrajine-zbrane-a-tanky/r~0155afe0b4e411ec8a24ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesko-zrejme-poslalo-na-pomoc-ukrajine-zbrane-a-tanky/r~0155afe0b4e411ec8a24ac1f6b220ee8/
https://www.ekathimerini.com/economy/1181607/ukraines-defense-imports-from-turkey-jumped-30-fold-in-q1/
https://www.ekathimerini.com/economy/1181607/ukraines-defense-imports-from-turkey-jumped-30-fold-in-q1/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/04/06/news/a-anusauskas-turime-ziniu-kad-lietuviu-apmokyti-ukrainieciai-numuse-astuonis-oro-taikinius-22951836
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/04/06/news/a-anusauskas-turime-ziniu-kad-lietuviu-apmokyti-ukrainieciai-numuse-astuonis-oro-taikinius-22951836
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Міністр національної оборони Литви А. Анушаускас повідомив, що підтримка, 

надана Литвою, використовується для захисту України. Він наголосив, що 

підготовлені литовськими інструкторами українці вже збили вісім повітряних цілей, 

переданими системами протиповітряної оборони «Стінгер». 

*** 

Portugal vai enviar mais material militar à Ucrânia «num futuro próximo» 

[Португалія «найближчим часом» направить Україні більше військової допомоги] // 

Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 06.04. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-

cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-vai-enviar-mais-material-militar-a-ucrania-

num-futuro-proximo?ref=Pesquisa_Destaques. 

Міністр закордонних справ Португалії Августо Сантуш Сілва, прибувши на 

зустріч НАТО в Брюсселі, заявив, що Португалія вже відправила в Україну від 60 до 

70 тонн військової допомоги. Відповідаючи на запитання, чи готова Португалія 

надати Україні більше військового обладнання, міністр підтвердив, що планується 

надіслати більше військових озброєнь «як оборонних, так і наступальних», зокрема 

зброї та боєприпасів. 

*** 

Президент СКУ закликає збільшити підтримку України // Міст. – Торонто, 2022. 

– 07.04. – Режим доступу : https://meest-online.com/diaspora/ukraine-sku/prezydent-sku-

zaklykaje-zbilshyty-pidtrymku-ukrajiny/. 

Президент Світового конгресу українців (СКУ) П. Грод закликав держави 

НАТО, ЄС та країни «Великої сімки» надати Україні додаткове озброєння, в т. ч. 

ракетні протикорабельні комплекси, ракети класу «земля-повітря», радари та засоби 

ISR для розвідки та спостереження, а також засоби захисту та медичне обладнання 

для підрозділів територіальної оборони. Під час зустрічі з міністром закордонних 

справ України Д. Кулебою у Львові він прямо звернувся до СКУ з проханням 

підтримати Україну. 

*** 

Clark, Wesley. The time to arm Ukraine is right now: A crucial window for Kyiv – and 

the world [Настав час озброїти Україну: вирішальне вікно для Києва – і для світу] / W. 

Clark // New York Post. – New York, 2022. – 07.04. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/04/07/the-time-to-arm-ukraine-is-right-now-crucial-window-for-kyiv-

and-the-world/. 

Як стверджує колишній верховний головнокомандувач об’єднаними силами 

НАТО В. Кларк, Україна потребує важкого озброєння та повітряної підтримки, 

зокрема танків, реактивних систем залпового вогню, самохідної артилеріїї, повітряної 

підтримки, сотні тисяч артилерійських снарядів калібру 152 мм. В. Кларк наголосив, 

що зараз є «вікно можливостей» – можливо, на тиждень чи два, – коли Україна може 

контратакувати на півночі, півдні та сході, щоб вигнати російські війська. На думку 

екскомандувача, якщо Україна зможе перемогти, вона убезпечить свої кордони, 

вижене росію з усього Донбасу і відкриє шлях для припинення конфлікту шляхом 

переговорів. 

*** 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-vai-enviar-mais-material-militar-a-ucrania-num-futuro-proximo?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-vai-enviar-mais-material-militar-a-ucrania-num-futuro-proximo?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-vai-enviar-mais-material-militar-a-ucrania-num-futuro-proximo?ref=Pesquisa_Destaques
https://meest-online.com/diaspora/ukraine-sku/prezydent-sku-zaklykaje-zbilshyty-pidtrymku-ukrajiny/
https://meest-online.com/diaspora/ukraine-sku/prezydent-sku-zaklykaje-zbilshyty-pidtrymku-ukrajiny/
https://nypost.com/2022/04/07/the-time-to-arm-ukraine-is-right-now-crucial-window-for-kyiv-and-the-world/
https://nypost.com/2022/04/07/the-time-to-arm-ukraine-is-right-now-crucial-window-for-kyiv-and-the-world/


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–30 квітня 2022 р. 
 

66 

Захід озброює Україну перед новим етапом війни, чи це допоможе? // Українське 

Слово. – Чикаго, 2022. – 07.04. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/swa/110176.html. 

Війна в Україні входить в нову фазу і країни НАТО поступово нарощують свої 

поставки зброї в країну. В ході цього процесу західні країни тихо перетинають 

накреслену ними ще на початку кризи межу щодо виключно оборонного характеру 

зброї, яку вони дають українській армії. Але залишається відкритим питання щодо 

того, чи поступове нарощення поставок зброї не спровокує російську відплату й 

зможе змінити події на полі битви за Донбас.  

*** 

Szijjártó: Magyarország továbbra sem szállít fegyvereket Ukrajnába [П. Сіярто: 

Угорщина досі не постачає зброю Україні] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 07.04. – 

Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/szijjarto-magyarorszag-tovabbra-

sem-szallit-fegyvereket-ukrajnaba. 

Міністр закордонних справ і торгівлі П. Сіярто заявив, що Угорщина досі не 

постачає озброєння Україні. Міністр зазначив, що країни-члени НАТО погодилися, 

що потрібно не допустити поширення війни за межі України і питання в тому, чи 

можна це забезпечити шляхом продовження чи модифікації стратегії НАТО. 

*** 

Rolfe, Brooke. Military vehicles deployed to Ukraine painted with sweet message from 

Australia [Військова техніка, яка перебуває в Україні, розписана солодким посланням з 

Австралії] / В. Rolfe // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 08.04. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/world/military-vehicles-deployed-to-ukraine-painted-

with-sweet-message-from-australia/news-story/1799bcec07159e9377345fd5c7b6979d. 

Австралія продемонструвала свою підтримку Україні, нанісши на кожну з 20 

ADF Bushmaster вартістю 50 млн дол., надіслану в Україну, зображення українського 

прапору та зворушливе повідомлення з Австралії з написом «Єднаємося з Україною». 

Bushmaster розпочнуть подорож в Україну після того, як кожен з них буде 

переобладнано та пофарбовано в оливково-зелений колір. 

*** 

Gallardo, Cristina. UK and Germany won’t send tanks to Ukraine [Велика Британія 

та Німеччина не відправлять танки в Україну] / C. Gallardo // POLITICO. – Brussels, 

2022. – 08.04. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/uk-germany-rule-out-send-

tanks-ukraine/. 

Британський прем’єр-міністр Б. Джонсон виступаючи на спільній 

пресконференції з канцлером Німеччини О. Шольцом після їхньої першої особистої 

зустрічі в Лондоні, заявив, що західним союзникам виконувати всі запити України 

щодо зброї «було б недоречно». Це прозвучало через кілька годин після того, як 

Берлін відмовився відправити в Україну танки Marder, стверджуючи, що Німеччині 

вони потрібні для власних потреб оборони. Велика Британія відправить в Україну 

військової техніки на суму понад 100 млн фунтів стерлінгів, включаючи зенітні 

ракети Starstreak, додаткові 800 протитанкових ракет і високоточних боєприпасів. 

Новий британський пакет також включає шоломи, прилади нічного бачення та 

бронежилети. На запитання, чи відправить Британія власні танки та бронетехніку до 

https://www.ukrslovo.net/swa/110176.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/szijjarto-magyarorszag-tovabbra-sem-szallit-fegyvereket-ukrajnaba
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/szijjarto-magyarorszag-tovabbra-sem-szallit-fegyvereket-ukrajnaba
https://www.heraldsun.com.au/news/world/military-vehicles-deployed-to-ukraine-painted-with-sweet-message-from-australia/news-story/1799bcec07159e9377345fd5c7b6979d
https://www.heraldsun.com.au/news/world/military-vehicles-deployed-to-ukraine-painted-with-sweet-message-from-australia/news-story/1799bcec07159e9377345fd5c7b6979d
https://www.politico.eu/article/uk-germany-rule-out-send-tanks-ukraine/
https://www.politico.eu/article/uk-germany-rule-out-send-tanks-ukraine/
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Україии, Б. Джонсон відповів, що було б корисніше підтримати українців, 

дозволивши деяким країнам колишнього Варшавського договору постачати частину 

їхньої броні. 

*** 

Reitz, Ulrich. Deutsche Panzer für die Ukraine? Dann könnte Putin auch Berlin ins 

Visier nehmen [Німецькі танки для України? Тоді путін також міг би націлитися на 

Берлін] / U. Reitz // Focus. – Berlin, 2022. – 08.04. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/analyse-von-ulrich-reitz-teil-2-

kampfpanzer-fuer-die-ukraine-dann-koennte-putin-auch-berlin-ins-visier-

nehmen_id_80561505.html. 

Німеччина вагається чи доставляюти в Україну важку військову техніку. В 

країні є побоювання, що надавши важке озброєння, потраплять під приціл 

російського президента путіна. За словами автора, якщо подумати про заяви 

канцлера, міністра оборони, які є, членами Соціал-демократичної партї Німеччини 

(СДПН), і голови СДПН, то вони додають до побоювання, що поставка Німеччиною 

важкої техніки дасть путіну привід для нападу на Берлін. Автор зауважує, що поки 

що застереження йшли переважно від СДПН. 

*** 

Experti o poskytnutí systému protivzdušnej obrany Ukrajine: Šándor je zásadne proti 

jednej veci [Експерти щодо забезпечення України системою протиповітряної оборони] // 

Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 08.04. – Режим доступу : 

https://www.cas.sk/clanok/2665453/experti-o-poskytnuti-systemu-protivzdusnej-obrany-

ukrajine-sandor-je-zasadne-proti-jednej-veci/. 

Словацький аналітик питань з безпеки В. Беднар висловив свою думку щодо 

забезпечення України словацькою системою протиповітряної оборони, яка полягає в 

тому, що передача Україні системи протиповітряної оборони С-300 не загрожує 

безпеці Словацької Республіки. Він стверджує, що протиповітряна оборона держави 

зараз знаходиться на значно вищому рівні завдяки системі Patriot. 

*** 

Hlas reaguje na presun S-300 na Ukrajinu: Ohrozenie našej obranyschopnosti, žiada 

vysvetlenie [Голос реагує на передачу в Україну С-300: Загроза нашій обороні вимагає 

пояснень] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 08.04. – Режим доступу : 

https://www.cas.sk/clanok/2665337/hlas-reaguje-na-presun-s-300-na-ukrajinu-ohrozenie-

nasej-obranyschopnosti-ziada-vysvetlenie/. 

За словами членів партії «Голос-соціал-демократія» (HLAS-SD) Словаччини, 

передача Україні ЗРК С-300 є «загрозою для оборони Словаччини». Вони закликають 

міністра оборони Я. Найда пояснити цей крок, наголошуючи, що розгорнуті системи 

Patriot не повністю замінять систему С-300. 

*** 

Haeck, Pieter. Boris Johnson meets Zelenskyy in Kyiv, promises more military, 

financial aid [Борис Джонсон зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві, пообіцяв 

більше військової та фінансової допомоги] / P. Haeck // POLITICO. – Brussels, 2022. – 

09.04. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/uk-prime-minister-boris-johnson-

ukraine-president-volodymyr-zelenskyy-kyiv-war-russia/. 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/analyse-von-ulrich-reitz-teil-2-kampfpanzer-fuer-die-ukraine-dann-koennte-putin-auch-berlin-ins-visier-nehmen_id_80561505.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/analyse-von-ulrich-reitz-teil-2-kampfpanzer-fuer-die-ukraine-dann-koennte-putin-auch-berlin-ins-visier-nehmen_id_80561505.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/analyse-von-ulrich-reitz-teil-2-kampfpanzer-fuer-die-ukraine-dann-koennte-putin-auch-berlin-ins-visier-nehmen_id_80561505.html
https://www.cas.sk/clanok/2665453/experti-o-poskytnuti-systemu-protivzdusnej-obrany-ukrajine-sandor-je-zasadne-proti-jednej-veci/
https://www.cas.sk/clanok/2665453/experti-o-poskytnuti-systemu-protivzdusnej-obrany-ukrajine-sandor-je-zasadne-proti-jednej-veci/
https://www.cas.sk/clanok/2665337/hlas-reaguje-na-presun-s-300-na-ukrajinu-ohrozenie-nasej-obranyschopnosti-ziada-vysvetlenie/
https://www.cas.sk/clanok/2665337/hlas-reaguje-na-presun-s-300-na-ukrajinu-ohrozenie-nasej-obranyschopnosti-ziada-vysvetlenie/
https://www.politico.eu/article/uk-prime-minister-boris-johnson-ukraine-president-volodymyr-zelenskyy-kyiv-war-russia/
https://www.politico.eu/article/uk-prime-minister-boris-johnson-ukraine-president-volodymyr-zelenskyy-kyiv-war-russia/
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Прем’єр-міністр Великобританії Б. Джонсон зустрівся з Президентом України 

В. Зеленським у Києві на знак солідарності з українським народом. Б. Джонсон 

написав у Twitter, що створює новий пакет фінансової та військової допомоги, який є 

свідченням відданості боротьбі України проти варварської кампанії росії. Даунінг-

стріт повідомила, що Великобританія пропонує Україні 120 «бронетранспортерів» і 

нові «протикорабельні ракетні системи». Уряд Великобританії вже оголосив, що 

також відправить на 100 мільйонів фунтів стерлінгів військового обладнання, 

включаючи більше зенітних ракет Starstreak, шоломів, приладів нічного бачення та 

бронежилетів. Крім того Великобританія пропонує Україні кредити та послаблення 

тарифів. 

*** 

Dettmer, Jamie. ‘Why isn’t the world helping?’ Ukrainians plead for more weapons 

from the West [«Чому світ не допомагає?» Українці вимагають більше зброї із Заходу] / 

J. Dettmer // POLITICO. – Brussels, 2022. – 09.04. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/world-help-ukrainian-plead-more-weapons-west/. 

Оскільки з’являється все більше доказів про звірства росії, українці – як 

всередині країни, так і за її межами – експерти стверджують, що підтримки Заходу 

недостатньо. Вони повторюють слова Президента України В. Зеленського та міністра 

закордонних справ України Д. Кулеби, які напередодні зустрічі міністрів закордонних 

справ НАТО в Брюсселі, сказали, що «порядок денний дуже простий і на ньому 

всього три елементи: зброя, зброя і ще раз зброя». З таким же посланням група з п’яти 

українських депутатів виступила у Вашингтоні, за словами І. Климпуш-Цинцадзе, 

колишньої віцепрем’єр-міністерки в уряді попередника В. Зеленського П. Порошенка, 

а нині опозиційного депутата. До цієї групи входили двоє депутатів від партії «Слуга 

народу» В. Зеленського, пара депутатів від партії П. Порошенка «Європейська 

Солідарність» та ще один депутат з парламентської фракції «Голос». 

*** 

Георгиев, Андриян. БСП с две червении линии: да не се дава оръжие на Украйна 

и да не се вдига ветото над Скопие [БСП з двома червоними лініями: не давати Україні 

зброю і не знімати вето щодо Скоп’є] / А. Георгиев // Дневник. – Sofia, 2022. – 09.04. – 

Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/04/09/4334431_bsp_otchete_za_purvite_100_dni_upra

vlenie_dva_uspeha/. 

В Болгарії відбувся з’їзд Болгарської соціалістичної партії (БСП). Віцепрем’єр-

міністерка, лідерка партії БСП К. Нінова вкотре зазначила, що БСП категорично 

проти надання Болгарією зброї Україні. За її словами, для Болгарії це означає участь 

країни у війні. К. Нінова зазначила, що якщо Народні збори вирішать, що Болгарія 

повинна надати Україні зброю, вона не буде підписувати дозвіл так, як перебуває на 

посаді міністра економіки та промислововсті. 

*** 

Атанасова, Мария. Коалицията е вредна, ще се разруши [Коаліція шкідлива, 

вона розпадеться] / М. Атанасова // Факти. – Sofia, 2022. – 10.04. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/bulgaria/669057-koaliciata-e-vredna-shte-se-razrushi. 

https://www.politico.eu/article/world-help-ukrainian-plead-more-weapons-west/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/04/09/4334431_bsp_otchete_za_purvite_100_dni_upravlenie_dva_uspeha/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/04/09/4334431_bsp_otchete_za_purvite_100_dni_upravlenie_dva_uspeha/
https://fakti.bg/bulgaria/669057-koaliciata-e-vredna-shte-se-razrushi
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Як заявив колишній директор «Інформаційних служб» Болгарії М. 

Константинов, питання прийняття коаліцією рішення щодо направлення військової 

допомоги Україні є складним. На думку М. Константинова, якщо Болгарія направить 

військову допомогу в Україну, коаліція розпадеться. Він зазначив, що наразі 

щонайменше половина болгар не хочуть, щоб в Україну надходила військова 

допомога, а якби вона була направлена, то вона не була б значною. 

*** 

Liubertaitė, Agnė. V. Rupšio žinia: Ukrainos kariams bus organizuojami mokymai 

Lietuvoje, mokys dirbti su technika, kurią valdo ir patys [Повідомлення В. Рупшиса: 

українських бійців навчатимуть у Литві працювати з технікою, яку вони отримали] / A. 

Liubertaitė // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 10.04. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/04/10/news/v-rupsys-ukrainos-kariams-

bus-organizuojami-mokymai-lietuvoje-23014494. 

Командувач Збройних сил Литви В. Рупшис повідомив, що у Литві буде 

організовано навчання для українських військових. За його словами, будуть готувати 

інсрукторів, щоб вони змогли передати свої знання щодо поводження з литовською 

військовою технікою та озброєнням для українських військових. 

*** 

Bayer, Lili. Slovakia in talks over possible transfer of MiG jets to Ukraine 

[Словаччина веде переговори про можливу передачу Україні літаків МіГ] / L. Bayer // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 11.04. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/slovakia-mig-jets-to-ukraine-prime-minister-eduard-heger-

bratislava/. 

Прем’єр-міністр Словаччини Е. Хегер заявив, що Словаччина веде переговори 

із союзниками щодо відправки бойових літаків в Україну. Україна просить західні 

уряди надати більше озброєння та обладнання напередодні очікуваного нового 

наступу росії на сході України. Е. Хегер сказав, що його уряд запрпонував надати 

Україні винищувачі МіГ-29 радянського виробництва та самохідні гаубиці «Зузана» 

словацького виробництва і обговорення тривають. Від МіГів словаки все одно 

планують позбутися, тому що чекають на F-16 від США, які Словаччина має 

отримати у 2024 р. 

*** 

Шумов, Тихомир. България финансира пращането на оръжия за Украйна 

[Болгарія фінансує відправку зброї в Україну] / Т. Шумов // Факти. – Sofia, 2022. – 12.04. 

– Режим доступу : https://fakti.bg/world/669544-balgaria-finansira-prashtaneto-na-orajia-

za-ukraina. 

Як заявив верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Ж. 

Боррель, після завершення засідання Ради із закордонних справ у Люксембурзі, 

Болгарія та Угорщина залучені до фінансування зброї, яку ЄС постачає Україні. Дві 

країни беруть участь у загальному фінансуванні озброєнь на суму 1,5 млрд євро, хоча 

Угорщина не пропускає їх через свою територію. 

*** 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/04/10/news/v-rupsys-ukrainos-kariams-bus-organizuojami-mokymai-lietuvoje-23014494
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/04/10/news/v-rupsys-ukrainos-kariams-bus-organizuojami-mokymai-lietuvoje-23014494
https://www.politico.eu/article/slovakia-mig-jets-to-ukraine-prime-minister-eduard-heger-bratislava/
https://www.politico.eu/article/slovakia-mig-jets-to-ukraine-prime-minister-eduard-heger-bratislava/
https://fakti.bg/world/669544-balgaria-finansira-prashtaneto-na-orajia-za-ukraina
https://fakti.bg/world/669544-balgaria-finansira-prashtaneto-na-orajia-za-ukraina
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Hirsch, Benjamin. Ex-Merkel-Berater zu Baerbock-Forderung: „Kommt faktischem 

Kriegsbeitritt gefährlich nahe“ [Ексрадник Меркель щодо вимоги Бербок: 

«Наближається до фактичного приєднання до війни»] / B. Hirsch // Focus. – Berlin, 2022. 

– 12.04. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/ex-merkel-

berater-zu-baerbocks-waffen-forderung-kommt-fakitschen-kriegsbeitritt-gefaehrlich-

nahe_id_82803565.html. 

Запит до канцлера Німеччини О. Шольца про поставку важкої зброї в Україну 

стає дедалі голоснішим. Не тільки міністр закордонних справ, а й інші німецькі 

політики відкрито висловлюються за надання Україні насамперед важкого озброєння. 

Для колишнього радника з військової політики ексканцлерки А. Меркель Е. Вада 

зміна парадигми в німецькій політиці супроводжується великим ризиком. За його 

словами, йдеться насамперед про постачання бойових танків, БМП та самохідних 

гаубиць, але «це надзвичайно ризиковано з точки зору можливої ескалації між НАТО 

і росією». 

*** 

Portugal vai enviar “em breve” mais de 99 toneladas de material médico e militar 

[Португалія «незабаром» відправить понад 99 тонн медичних і військових матеріалів] // 

Público. – Lisboa, 2022. – 12.04. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/04/12/politica/noticia/ucrania-portugal-vai-enviar-breve-99-

toneladas-material-medico-militar-2002220. 

Міністерка оборони Португалії Г. Каррейрас в соцмережі Twitter повідомила, 

шо Португалія «незабаром» відправить в Україну понад 99 тонн медичних і 

військових матеріалів. У публікації, в якій міністерка на фотографії разом з посолкою 

України в Португалії І. Огнівець, наголошується, що підтримка Португалією 

українського опору проти російської агресії підтверджується. 

*** 

Фичева, Ралица. България да не дава военна помощ за Украйна, ако не – БСП 

може да напусне коалицията [Болгарія не повинна надавати військову допомогу 

Україні, якщо ні – БСП може вийти з коаліції] / Р. Фичева // Дневник. – Sofia, 2022. – 

13.04. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/politika/2022/04/13/4336000_bulgariia_da_ne_dava_voenna_pomosht

_za_ukraina_ako_ne/. 

Міністр закордонних справ Болгарії К. Вігенін закликав «зняти з публічного 

обговорення питання про направлення військової допомоги Україні». Він зазначив, 

що, на думку членів Соціалістичної партії Болгарії (БСП) не слід розглядати питання 

військової допомоги Україні. Він нагадав, що БСП підтримує всі аспекти допомоги 

Україні без постачання смертоносної зброї та боєприпасів і подякував, що партнери 

по коаліції досі дотримувалися «цієї розумної позиції» в інтересах Болгарії, щоб уряд 

не йшов проти думки переважної більшості болгарських громадян. 

*** 

Robles dice que no se descarta el envío de armamento pesado a Ucrania aunque «en 

este momento no está previsto» [М. Роблес каже, що не виключена відправка в Україну 

важкого озброєння, хоча «на даний момент це не планується»] // ABC. – Madrid, 2022. – 

13.04. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/abci-robles-dice-no-descarta-envio-

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/ex-merkel-berater-zu-baerbocks-waffen-forderung-kommt-fakitschen-kriegsbeitritt-gefaehrlich-nahe_id_82803565.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/ex-merkel-berater-zu-baerbocks-waffen-forderung-kommt-fakitschen-kriegsbeitritt-gefaehrlich-nahe_id_82803565.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/ex-merkel-berater-zu-baerbocks-waffen-forderung-kommt-fakitschen-kriegsbeitritt-gefaehrlich-nahe_id_82803565.html
https://www.publico.pt/2022/04/12/politica/noticia/ucrania-portugal-vai-enviar-breve-99-toneladas-material-medico-militar-2002220
https://www.publico.pt/2022/04/12/politica/noticia/ucrania-portugal-vai-enviar-breve-99-toneladas-material-medico-militar-2002220
https://www.dnevnik.bg/politika/2022/04/13/4336000_bulgariia_da_ne_dava_voenna_pomosht_za_ukraina_ako_ne/
https://www.dnevnik.bg/politika/2022/04/13/4336000_bulgariia_da_ne_dava_voenna_pomosht_za_ukraina_ako_ne/
https://www.abc.es/espana/abci-robles-dice-no-descarta-envio-armamento-pesado-ucrania-aunque-este-momento-no-esta-previsto-202204131218_video.html
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armamento-pesado-ucrania-aunque-este-momento-no-esta-previsto-

202204131218_video.html. 

Міністерка оборони Іспанії М. Роблес розповіла про можливість відправки в 

Україну важкого озброєння. Вона наголосила, що не можна виключити нічого і 

пояснила, що важке озброєння вимагає колосальної підготовки і що українська армія 

готова використовувати зброю з колишнього Радянського Союзу, а техніка, якою 

володіє Іспанія, іншого типу. Вона підтвердила, що «наразі ніяких змін не 

планується» з цього приводу, але наголосила на повній солідарності Іспанії з 

українським народом. 

*** 

HenniganBiden to Send Ukraine Artillery, Helicopters [Байден відправить Україні 

артилерію та гелікоптери] / W.J. Hennigan // Time. – New York, 2022. – 13.04. – Режим 

доступу : https://time.com/6166595/whats-in-bidens-800-million-military-aid-package-for-

ukraine/. 

Адміністрація Д. Байдена санкціонувала виділення великого пакета військової 

допомоги на суму 800 млн дол., щоб допомогти Україні у її протистоянні російській 

агресії. Допомога включає артилерійські гаубиці, бронетранспортери та гелікоптери 

Мі-17, а також десяток передових радіолокаційних систем, 500 ракет «Javelin», 300 

безпілотників «Switchblade» та тисячі одиниць іншої протитанкової зброї. 

*** 

Vincent, Elise. La France a levé un coin du voile sur ses livraisons d’armes [Франція 

підняла частину завіси щодо поставок зброї] / E. Vincent // Le Monde. – Paris, 2022. – 

14.04. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/15/paris-leve-

un-coin-du-voile-sur-ses-livraisons-d-armes-en-ukraine_6122296_3210.html. 

Президенти Франції та України, Е. Макрон і В. Зеленський, по телефону 

обговорили потреби України у військовій техніці. Напередодні, Франція частково 

порушила дискреційний режим, який вона накладала на себе з початку конфлікту 

щодо поставок зброї в Україну, повідомивши як загальну вартість надісланого на 

даний момент обладнання, так і детальну кількість цих матеріалів. Наразі поставки 

військової техніки з Франції до України залишаються скромними порівняно з США. 

*** 

Yamaguchi, Mari. Ukrainian in Japan returns home to help parents, country 

[Українка в Японії повертається додому, щоб допомогти батькам, країні] / M. 

Yamaguchi // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 14.04. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/national/ukrainian-in-japan-returns-home-to-help-parents-

country. 

Японія приєдналася до США та інших провідних економік, запровадивши 

санкції проти росії і надавши підтримку Україні. Токіо також відправив в Україну, як 

виняток зі своєї заборони на передачу озброєння країнам, які перебувають у стані 

конфлікту, нелетальне захисне обладнання таке, як шоломи та бронежилети.  

*** 

Клен, Євген. Деякі країни вже відвантажують Україні засоби для наступу / Є. 

Клен // Міст. – Торонто, 2022. – 15.04. – Режим доступу : https://meest-

https://www.abc.es/espana/abci-robles-dice-no-descarta-envio-armamento-pesado-ucrania-aunque-este-momento-no-esta-previsto-202204131218_video.html
https://www.abc.es/espana/abci-robles-dice-no-descarta-envio-armamento-pesado-ucrania-aunque-este-momento-no-esta-previsto-202204131218_video.html
https://time.com/6166595/whats-in-bidens-800-million-military-aid-package-for-ukraine/
https://time.com/6166595/whats-in-bidens-800-million-military-aid-package-for-ukraine/
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/15/paris-leve-un-coin-du-voile-sur-ses-livraisons-d-armes-en-ukraine_6122296_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/15/paris-leve-un-coin-du-voile-sur-ses-livraisons-d-armes-en-ukraine_6122296_3210.html
https://japantoday.com/category/national/ukrainian-in-japan-returns-home-to-help-parents-country
https://japantoday.com/category/national/ukrainian-in-japan-returns-home-to-help-parents-country
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/deyaki-krajiny-vzhe-vidvantazhuyut-ukrajini-zasoby-dlya-nastupu/
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online.com/ukraine/vijsko/deyaki-krajiny-vzhe-vidvantazhuyut-ukrajini-zasoby-dlya-

nastupu/. 

Наразі Україна має в своєму розпорядженні зенітні ракетні комплекси (ЗРК) 

великої дальності С-300 (SA-10) і исистеми протиракетної оборони середньої 

дальності «Бук-М1». Однак, це застарілі системи радянської епохи, які набагато гірші 

за російські, такі, як С-400 та інші. Для ефективного захисту українського повітряного 

простору найбільш ефективними були б американські системи «Patriot», або дешевші 

та мобільніші норвезькі системи NASAMS. Утім Україна не відмовилася б додатково 

і від радянських систем С-300, «Бук-М1», які також достатньо ефективно ЗСУ 

використовують у боротьбі з ворогом. 

*** 

Rosjanie: Wiemy, kto dostarcza broń na Ukrainę [росіяни: Ми знаємо, хто 

доставляє зброю в Україну] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 15.04. – Режим доступу : 

https://dorzeczy.pl/swiat/289561/rosja-25-krajow-dostarcza-bron-na-ukraine.html. 

росія розслідує постачання зброї в Україну із Заходу. За їх даними, Україні 

допомагають 25 країн, у тому числі 21 член НАТО. Слідчі рф також повідомили, що 

порушили кримінальну справу про причетність до бойових дій на території України 

найманців із Великобританії, США, Норвегії та Канади. Керівник мзс росії лавров у 

середині березня заявив, що поставки зброї в Україну стануть «легітимною ціллю для 

росії». 

*** 

Von der Burchard, Hans. Germany promises to boost military aid to Ukraine 

[Німеччина обіцяє посилити військову допомогу Україні] / H. von der Burchard // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 16.04. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/germany-ukraine-war-boost-military-aid-ertuchtigungshilfe-

russia/. 

Міністр фінансів Німеччини К. Лінднер заявив, що Німеччина збільшить фонд 

військової підтримки іноземних держав до 2 млрд євро, значна частина з яких піде 

Україні, щоб допомогти їй придбати зброю. Торік фонд становив 225 млн євро. 

Україна очікує великого військового наступу росії на сході країни і закликала 

західних союзників, включаючи Німеччину, надати їй важке озброєння, зокрема 

танки, артилерію, гелікоптери та винищувачі. Поки що Німеччина надіслала Україні 

гранати, зенітні ракети, кулемети та боєприпаси, але не важке озброєння. Заява К. 

Лінднера з’явилася після зростаючої критики німецького уряду, зокрема О. Шольца, 

через вагання постачати Україні танки та інше важке озброєння. 

*** 

Tordai Bence szerint hazánknak meg kell kezdenie a fegyverszállítást Ukrajnába [За 

словами Б. Тордая, Угорщині необхідно почати транспортування зброї в Україну] // 

Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 17.04. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/tordai-bence-szerint-hazanknak-meg-kell-kezdenie-

a-fegyverszallitast-ukrajnaba. 

Депутат угорського парламенту Б. Тордай повідомив про вшанування пам’яті 

героїв Катинської трагедії Катині у Facebook, задавши також про десятки тисяч 

https://meest-online.com/ukraine/vijsko/deyaki-krajiny-vzhe-vidvantazhuyut-ukrajini-zasoby-dlya-nastupu/
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/deyaki-krajiny-vzhe-vidvantazhuyut-ukrajini-zasoby-dlya-nastupu/
https://dorzeczy.pl/swiat/289561/rosja-25-krajow-dostarcza-bron-na-ukraine.html
https://www.politico.eu/article/germany-ukraine-war-boost-military-aid-ertuchtigungshilfe-russia/
https://www.politico.eu/article/germany-ukraine-war-boost-military-aid-ertuchtigungshilfe-russia/
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/tordai-bence-szerint-hazanknak-meg-kell-kezdenie-a-fegyverszallitast-ukrajnaba
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/tordai-bence-szerint-hazanknak-meg-kell-kezdenie-a-fegyverszallitast-ukrajnaba
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людей, яких в Україні вбивають за велінням путіна, «союзника В. Орбана, гріховного 

російського диктатора». Б. Тордай наголосив, що для Угорщини настав час розпочати 

прямі передачі озброєнь Україні і ввести санкції: вигнання російського банку, 

російських шпигунів всередині і зовні, а також закриття проєкту Paks II, і нарешті 

розпочати роботу, яка була саботована протягом 12 років – зміцнення енергетичної 

незалежності Угорщини. 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Przedstawiciel kancelarii Zełenskiego: Jeśli dostaniemy czołgi, 

odeprzemy Rosjan [Представник Офісу В. Зеленського: Якщо отримаємо танки, 

відкинемо росіян] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 19.04. – Режим 

доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36102101-przedstawiciel-kancelarii-

zelenskiego-jesli-dostaniemy-czolgi-odeprzemy-rosjan. 

Заступник Керівника Офісу Президента України І. Жовква стверджує, що 

Україна може відбити наступ росії на Донбасі. І. Жовква повідомив, що росіяни 

розпочали інтенсивний артилерійський вогонь по українських позиціях, а російські 

війська, як і планувалося, розпочали «зосереджений наступ» на сході. Він підкреслив, 

що «дуже важливо, щоб українські сили отримали важке озброєння», зокрема 

артилерійські системи, танки та бронетехніку. І. Жовква запевнив, що якщо 

українцям дадуть таку зброю, то вони зможуть «відбити російський наступ і 

перемогти на сході України». Соратник В. Зеленського визнав, що постачання 

західної зброї «покращується» і що в новій партії військової допомоги США вартістю 

800 млн дол. є «те, що дійсно потрібно Україні». 

*** 

Malinowski, Przemysław. Wielka Brytania wyśle na Ukrainę opancerzone wyrzutnie 

rakietowe [Британія відправить в Україну броньовані ракетні установки] / P. 

Malinowski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 19.04. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36100511-wielka-brytania-wysle-na-ukraine-

opancerzone-wyrzutnie-rakietowe. 

Найближчими днями в Україну мають надійти британські бронетранспортери 

«Stormer». 13-и тонну техніку Британія можна відправити на війну на транспортних 

літаках С-17 за лічені дні. «Stormer» виготовляється компанією BAE Systems, для 

експлуатації потрібно лише три людини, і він використовує ракети «Starstreak», які 

можна використовувати для збиття низьколітаючих цілей.  

*** 

Pacholski, Łukasz. Predator wspomoże Bayraktary? Amerykańskie drony w Ukrainie 

[Хижак підтримає Байрактари? Американські дрони в Україні] / Ł. Pacholski // 

Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 19.04. – Режим доступу : 

https://radar.rp.pl/rosja/art36101681-predator-wspomoze-bayraktary-amerykanskie-drony-

w-ukrainie. 

Український уряд почав переговори з представниками General Atomics 

Aeronautical Systems (GA-ASI) щодо закупівлі безпілотних літальних комплексів. Як 

зазначають коментатори, такі переговори можуть проводитися лише за згодою 

федеральної влади США, яка має схвалити угоду. GA-ASI пропонує сімейство MQ-9 

Reaper, а крім того, уряд США має в запасах близько 60 старіших MQ-1 Predator, які 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36102101-przedstawiciel-kancelarii-zelenskiego-jesli-dostaniemy-czolgi-odeprzemy-rosjan
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36102101-przedstawiciel-kancelarii-zelenskiego-jesli-dostaniemy-czolgi-odeprzemy-rosjan
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36100511-wielka-brytania-wysle-na-ukraine-opancerzone-wyrzutnie-rakietowe
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36100511-wielka-brytania-wysle-na-ukraine-opancerzone-wyrzutnie-rakietowe
https://radar.rp.pl/rosja/art36101681-predator-wspomoze-bayraktary-amerykanskie-drony-w-ukrainie
https://radar.rp.pl/rosja/art36101681-predator-wspomoze-bayraktary-amerykanskie-drony-w-ukrainie
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поступово виводяться з експлуатації ВПС США. За останні тижні адміністрація 

президента США Д. Байдена значно підвищила свою прихильність до військової 

підтримки України – окрім портативної зенітної та протитанкової зброї, США стали 

поставлять 155-мм гаубиці M198, гусеничну бронетехніку M113 та вертольоти Мі-17. 

Наразі у ЗСУ експлуатуються ударні безпілотники Bayraktar TB2. MQ-1 і MQ-9 мають 

набагато кращі експлуатаційні можливості, а завдяки своїй дальності та 

супутниковому зв’язку можуть здійснювати польоти з баз у західній частині України. 

*** 

Russland setzt Luftangriffe fort, Norwegen liefert hundert Mistral-Raketen [росія 

продовжує авіаудари, Норвегія поставила 100 ракет «Mistral»] // Die Рresse. – Vienna, 

2022. – 20.04. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6127997/russland-setzt-

luftangriffe-fort-norwegen-liefert-hundert-mistral-raketen?from=rss. 

Норвегія продовжує постачати Україні оборонне озброєння, у тому числі 

майже 100 зенітних ракет «Mistral» зі складу норвезьких військових. Збройні сили 

Норвегії хочуть замінити саме систему протиповітряної оборони, тому поставка 

озброєння в Україну не матиме істотного впливу на її власні оперативні можливості. 

*** 

Herszenhorn, David M. As Russia mounts new offensive, Western allies’ help for 

Ukraine could be too little, too late [Оскільки росія розгортає новий наступ, допомога 

західних союзників Україні може виявитися занадто малою і надто запізнілою] / D. M. 

Herszenhorn // POLITICO. – Brussels, 2022. – 20.04. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/russia-new-offensive-west-allies-pledge-help-ukraine/. 

Основні західні союзники пообіцяли Україні більше практично всіх видів 

допомоги, але вони не можуть дати більше гарантій, що будь-яка з цих допомог 

зупинить новий жорстокий військовий наступ росії на Східну Україну або не дасть 

армії кремля завоювати весь Донбас. Обіцянки про додаткову підтримку надійшли 

після відеоконференції лідерів союзників, скликаної президентом США Д. Байденом. 

Але насправді ці обіцянки були переважно декларацією допомоги, яка була обіцяна 

Україні раніше, лише з нечіткими пропозиціями щодо нової допомоги, що підвищує 

високий ризик того, що українські сили опиняться без боєприпасів та зброї в 

потенційно вирішальний момент війни. 

*** 

Петров, Ангел. Украинският външен министър: Разбирам руската роля в 

историята на България, но днес русия е друга [Міністр закордонних справ України: Я 

розумію роль росії в історії Болгарії, але сьогодні росія інша] / А. Петров // Дневник. – 

Sofia, 2022. – 20.04. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/04/19/4338129_ukrainskiiat_vunshen_

ministur_razbiram_ruskata_rolia_v/. 

Міністр закордонних справ України Д. Кулеба відвідав Болгарію. Він 

подякував болгарам за те, що вони прийняли біженців з України та зазначив, що 

сьогоднішня росія відрізняється від тієї, з якою Болгарія відчуває емоційний зв’язок. 

Д. Кулеба не торкнувся найбільш чутливої теми, яка має бути частиною переговорів 

під час його візиту: питання офіційної доставки зброї для України – те, чого Болгарія 

не може зробити через розбіжності в коаліції. 

https://www.diepresse.com/6127997/russland-setzt-luftangriffe-fort-norwegen-liefert-hundert-mistral-raketen?from=rss
https://www.diepresse.com/6127997/russland-setzt-luftangriffe-fort-norwegen-liefert-hundert-mistral-raketen?from=rss
https://www.politico.eu/article/russia-new-offensive-west-allies-pledge-help-ukraine/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/04/19/4338129_ukrainskiiat_vunshen_ministur_razbiram_ruskata_rolia_v/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/04/19/4338129_ukrainskiiat_vunshen_ministur_razbiram_ruskata_rolia_v/
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*** 

Patel, Raisa. Ottawa agrees to send heavy artillery to Ukraine and announces new 

Russia sanctions [Оттава погодилася направити в Україну важку артилерію та 

оголосила про нові санкції проти росії] / R. Patel // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 

20.04. – Режим доступу : https://www.thestar.com/politics/federal/2022/04/19/ottawa-agrees-

to-send-heavy-artillery-to-ukraine-and-announces-new-russia-sanctions.html. 

Прем’єр-міністр канади Д. Трюдо пообіцяв прислухатися до заклику 

Президента України В. Зеленського до союзників надати Україні додаткову військову 

допомогу, заявивши, що Канада направить у регіон важку артилерію. 

*** 

Hemicker, Lorenz. Schwere Waffen für die Schlacht im Donbass [Важке озброєння 

для бою на Донбасі] / L. Hemicker // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 

20.04. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-schwere-

waffen-fuer-die-schlacht-im-donbass-17970894.html. 

Автор статті зазначає, що битва за Донбас змінить хід війни росії в Україні так, 

як Західні країни оголошують про поставки для українських захисників зброї, яка досі 

була для них «табу». Речник міністерства оборони Німеччини заявив, що основні 

системи озброєння німецьких збройних сил і надалі будуть потрібні для оборони 

країни та зони країн НАТО, тому важка зброя із запасів Бундесверу наразі не буде 

використовуватися в битві за Донбас. Канцлер О. Шольц лише пообіцяв, що 

Німеччина буде «допомогати», якщо партнери по НАТО у Східній Європі захочуть 

замінити зброю, яку вони хотіли б доставити Україні зі своїх старих запасів. 

*** 

Carstens, Peter. Warum Schützenpanzer nicht so leicht an die Ukraine zu liefern sind 

[Чому БМП не так просто доставити в Україну] / P. Carstens // Frankfurter Аllgemeine. – 

Frankfurt am Main, 2022. – 20.04. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/warum-schuetzen-panzer-an-die-ukraine-nicht-

leicht-zu-liefern-sind-17967333.html. 

Президент України В. Зеленський і посол України в Берліні А. Мельник все 

більш відчайдушно звертаються до канцлера Німеччини О. Шольца щодо поставок 

важкого озброєння такого, як гармати, протиповітряна оборона та танки. 

Розгорнулася дискусія щодо поставок старих бронетранспортерів типу «Мардер», які 

мають бути доступні в кількості до 100 штук у короткий термін. Автор наголошує, що 

наразі канцлер О. Шольц продовжує вагатися. 

*** 

Пауновски, Георги. Чрез лидера си и «Има такъв народ» се обяви за изпращане 

на оръжия на Украйна [Через свого лідера «Є такий народ» оголосила про відправку 

зброї в Україну] / Г. Пауновски // Дневник. – Sofia, 2022. – 21.04. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/04/21/4339374_chrez_lidera_si_i_ima_takuv_narod_se

_obiavi_za/. 

Після того, як болгарська партія «Є такий народ» кілька днів не висловлювали 

твердої позиції щодо надання військової допомоги Україні, нарешті заявила, що 

Україну необхідно підтримувати всіляко, в т. ч. зброєю. Проти допомоги Україні 

https://www.thestar.com/politics/federal/2022/04/19/ottawa-agrees-to-send-heavy-artillery-to-ukraine-and-announces-new-russia-sanctions.html
https://www.thestar.com/politics/federal/2022/04/19/ottawa-agrees-to-send-heavy-artillery-to-ukraine-and-announces-new-russia-sanctions.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-schwere-waffen-fuer-die-schlacht-im-donbass-17970894.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-schwere-waffen-fuer-die-schlacht-im-donbass-17970894.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/warum-schuetzen-panzer-an-die-ukraine-nicht-leicht-zu-liefern-sind-17967333.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/warum-schuetzen-panzer-an-die-ukraine-nicht-leicht-zu-liefern-sind-17967333.html
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/04/21/4339374_chrez_lidera_si_i_ima_takuv_narod_se_obiavi_za/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/04/21/4339374_chrez_lidera_si_i_ima_takuv_narod_se_obiavi_za/
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зброєю рішуче виступають лише Болгарська соціалістична партія та «Возрождение». 

Свою думку висловив міністр закордонних справ України Д. Кулеба, який перебував 

у Болгарії, висловивши розуміння політичних проблем, які спричинили таке рішення, 

підкресливши, що шоломи і жилети дуже важливі, але коли «немає зброї в руках, це 

погано». 

*** 

Druck auf Deutschland wächst: Diese Nato-Länder beliefern Ukraine mit schweren 

Waffen [Тиск на Німеччину зростає: ці країни НАТО постачають Україні важке 

озброєння] // Focus. – Berlin, 2022. – 21.04. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/scholz-zoegert-noch-grosser-ueberblick-

zeigt-welche-laender-die-ukraine-mit-schweren-waffen-beliefern_id_87289021.html. 

Заходу знадобилося багато часу, щоб обдумати питання постачання Україні 

важкого озброєння для захисту від агресивної війни армії путіна. Тим часом у Східну 

Європу прямує багато важкої артилерії. США сьогодні є найбільшим 

постачальником. Наразі ЗСУ передано 18 гаубиць калібру 155 мм із 40 тисячами 

снарядів, 300 безпілотників-камікадзе, одинадцять гелікоптерів Мі-17 російського 

виробництва, 200 бронетранспортерів М113 та 70 «Хамві». Німеччина поки що 

утримується відносно інших союзників по НАТО. 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Prezydent Ukrainy: Nie, nie otrzymaliśmy myśliwców z Zachodu 

[Президент України: Ні, ми не отримали винищувачі з Заходу] / A. Bartkiewicz // 

Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 21.04. – Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-

zbrojne/art36117491-prezydent-ukrainy-nie-nie-otrzymalismy-mysliwcow-z-zachodu. 

Президент України В. Зеленський в інтерв’ю французькому телебаченню BFM 

TV заявив, що Україна не отримала винищувачі від своїх союзників і партнерів із 

Заходу. Питання було пов’язане із заявою речника Пентагону Д. Кірбі про те, що 

Україна має більше літаків, ніж два тижні тому після того, як їй передали «платформи 

та комплектуючі для літаків». На запитання, що таке «платформи», Д. Кірбі уточнив, 

що мав на увазі літаки. Речник польського уряду П. Мюллер не захотів відповідати на 

питання, чи літаки, що приземлилися в Україні, є польськими винищувачами МіГ-29, 

які Польща хотіла передати американцям на військову базу в обмін на можливість 

купити винищувачі F-16. США на той час відхилили цю пропозицію. Речник лише 

запевнив, що Польща надає Україні необхідну підтримку. 

*** 

Dettmer, Jamie. Ballistic missiles won’t make the difference in the Donbas – drones 

will [Балістичні ракети не змінять ситуацію на Донбасі – безпілотники змінять] / J. 

Dettmer // POLITICO. – Brussels, 2022. – 22.04. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/ballistic-missiles-drones-donbas-war-ukraine-russia/. 

Спостерігаючи за успішним випробуванням надсучасної міжконтинентальної 

ракети, яку західні військові аналітики охрестили «Сатана-2», путін надсилав 

повідомлення Заходу. На думку автора, це може змусити путіна почуватися сильним, 

коли його армія намагається досягти своїх військових цілей в Україні, але реально це 

не матиме жодного значення на полі бою. «Сатана-2», офіційно названа «Сармат», є 

найбільшою балістичною ракетою в історії. Але в битві за Донбас, що розгортається 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/scholz-zoegert-noch-grosser-ueberblick-zeigt-welche-laender-die-ukraine-mit-schweren-waffen-beliefern_id_87289021.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/scholz-zoegert-noch-grosser-ueberblick-zeigt-welche-laender-die-ukraine-mit-schweren-waffen-beliefern_id_87289021.html
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36117491-prezydent-ukrainy-nie-nie-otrzymalismy-mysliwcow-z-zachodu
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36117491-prezydent-ukrainy-nie-nie-otrzymalismy-mysliwcow-z-zachodu
https://www.politico.eu/article/ballistic-missiles-drones-donbas-war-ukraine-russia/
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сьогодні, головну роль матиме, хоча й передове, але дешевше звичайне озброєння, а 

не міжконтинентальні ракети. Адміністрація президента США оголосила про нові 

поставки зброї на 800 млн дол., що включатимуть 72 дальні гаубиці, 144 тис. 

артилерійських снарядів до них та понад 120 безпілотників. За словами автора, саме 

ці типи озброєння – розвідувальні та ударні безпілотники, гаубиці та легкі 

протитанкові засоби визначать результат майбутніх сутичок. 

*** 

Коприщенова, Симона. Атанасов: Да се правиш в това време на неутрален, 

означава да застанеш на страната на агресора [А. Атанасов: Прикидатися нейтральним 

у цей час означає стати на бік агресора] / С. Коприщенова // Факти. – Sofia, 2022. – 22.04. 

– Режим доступу : https://fakti.bg/bulgaria/672764-atanasov-da-se-pravish-v-tova-vreme-na-

neutralen-oznachava-da-zastanesh-na-stranata-na-agresora. 

Як заявив лідер партії «Демократи за сильну Болгарію» А. Атанасов, «все, що 

зараз відбувається в нашій країні, – це не лише суперечка про те, чи надавати 

військову допомогу Україні». На його думку, Болгарія зараз має бути на висоті 

морального духу і підтримувати жертву агресії, Україну. А. Атанасов констатував, що 

зараз болгарський парламент не в змозі прийняти важливе рішення, яке дуже 

потрібне. 

*** 

Schwere Waffen für die Ukraine: Welches Land liefert was? [Важка зброя для 

України: яка країна що постачає?] // Focus. – Berlin, 2022. – 22.04. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/uebersicht-ueber-nato-staaten-schwere-waffen-fuer-die-

ukraine-welches-land-liefert-was_id_87690577.html. 

Виживання України як суверенної держави може вирішитись на Донбасі – і 

залежить від того, яку зброю українці зможуть використати для протидії російським 

окупантам. Відповідно, українське керівництво наполегливо просить західні держави 

оснастити свої збройні сили важким озброєнням, до якого відносяться, наприклад, 

самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню, а також бойові кораблі, 

ударні гвинтокрили та винищувачі. Тим часом практично всі країни НАТО поставили 

хоча б пістолети, засоби захисту або боєприпаси, але не важке наступальне 

озброєння. Небезпека того, що росія може побачити в цьому втручання у війну і, 

отже, привід для нападу на НАТО, здавалася надто великою. Тепер, коли на Донбасі 

триває масштабний наступ, країна за країною, схоже, відкидає ці побоювання убік. 

Низка країн НАТО оголосила про постачання різних систем озброєння. Заради 

таємності вони не повідомляють відкрито всіх подробиць. 

*** 

Seitz, Josef. TV-Kolumne «Maybrit Illner» Ukraine-Talk bei «Illner»: «Wir Deutschen 

machen uns gerade nicht sehr beliebt» [Телеколонка «Maybrit Illner» Про Україну на 

«Illner»: «Ми, німці, зараз не дуже популярні»] / J. Seitz // Focus. – Berlin, 2022. – 22.04. – 

Режим доступу : https://www.focus.de/kultur/tv-kolumne-maybrit-illner-ex-aussenminister-

gabriel-live-im-zdf-was-die-usa-nicht-machen-davon-sollten-auch-wir-finger-

lassen_id_87585758.html. 

Війна путіна в Україні щодня створює нові лінії фронту, зокрема в німецькій 

політиці. Деякі «Зелені» стають «оливковими» і хотіли б відправити танки Україні. 

https://fakti.bg/bulgaria/672764-atanasov-da-se-pravish-v-tova-vreme-na-neutralen-oznachava-da-zastanesh-na-stranata-na-agresora
https://fakti.bg/bulgaria/672764-atanasov-da-se-pravish-v-tova-vreme-na-neutralen-oznachava-da-zastanesh-na-stranata-na-agresora
https://www.focus.de/politik/ausland/uebersicht-ueber-nato-staaten-schwere-waffen-fuer-die-ukraine-welches-land-liefert-was_id_87690577.html
https://www.focus.de/politik/ausland/uebersicht-ueber-nato-staaten-schwere-waffen-fuer-die-ukraine-welches-land-liefert-was_id_87690577.html
https://www.focus.de/kultur/tv-kolumne-maybrit-illner-ex-aussenminister-gabriel-live-im-zdf-was-die-usa-nicht-machen-davon-sollten-auch-wir-finger-lassen_id_87585758.html
https://www.focus.de/kultur/tv-kolumne-maybrit-illner-ex-aussenminister-gabriel-live-im-zdf-was-die-usa-nicht-machen-davon-sollten-auch-wir-finger-lassen_id_87585758.html
https://www.focus.de/kultur/tv-kolumne-maybrit-illner-ex-aussenminister-gabriel-live-im-zdf-was-die-usa-nicht-machen-davon-sollten-auch-wir-finger-lassen_id_87585758.html
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Слово «захист» є лайливим, адже показує наскільки далеко загарбницька війна путіна 

вже завела поворотний момент у свідомості людей. Експерт партії Християнсько-

демократичний союз з питань оборони, полковник у відставці Р. Кізеветтер дуже 

чітко вимагає від Німеччини постачати Україні важке озброєння. 

*** 

Almanya, Ukrayna’ya ağır silah teslimine hazırlanıyor [Німеччина готується 

поставити Україні важке озброєння] // Star. – Istanbul, 2022. – 22.04. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/almanya-ukraynaya-agir-silah-teslimine-hazirlaniyor-haber-

1706657/. 

Міністерка оборони Німеччини К. Ламбрехт у своїй заяві підкреслила, що 

ситуація в Україні стала ще більш жахливою і наголосила, що Німеччина не може 

дозволити росії перемогти і тому важливо підтримувати Україну. К. Ламбрехт 

зазначила, що треба доставити в Україну зброю радянських часів, щоб українські 

солдати могли використовувати її без спеціальної підготовки та без втрати часу. 

*** 

Kritik an Scholz: «Die Verbündeten tun viel mehr» [Критика Шольца: «Союзники 

роблять набагато більше»] // Focus. – Berlin, 2022. – 23.04. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/keine-schweren-waffen-fuer-die-ukraine-

kritik-an-scholz-wegen-waffenlieferungen-die-verbuendeten-tun-viel-mehr_id_88223352.html. 

Німецький політолог Д. Берлін вважає, що канцлер О. Шольц робить дуже 

мало і занадто пізно. Політолог аналізує дебати, які розгорнулися в політичних колах 

Німеччини, які стосуються не лише покупки Німеччиною російського газу, а й 

відмови Німеччини постачати Україні важке озброєння. 

*** 

„Passivität ist unverantwortlich“: Internationale Kritik an Scholz wegen Ukrainehilfe 

wächst [«Пасивність безвідповідальна»: міжнародна критика Шольца за допомогу 

Україні зростає] // Focus. – Berlin, 2022. – 23.04. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/deutschland/sorgen-im-ausland-es-ist-die-angst-vor-deutschland-

und-insbesondere-vor-der-spd_id_87898128.html. 

Після російського вторгнення в Україну канцлер Німеччини О. Шольц 

пообіцяв «поворотний момент». Але за кордоном зростає скептицизм з приводу того, 

що станеться із цим «поворотним моментом» у часі. У ці дні світ дивиться на 

канцлера та його уряд зі зростаючим розчаруванням, коли йдеться про допомогу 

Україні. Лише через три дні після початку нападу росії на Україну О. Шольц на 

спеціальному засіданні Бундестагу оголосив про «поворотний момент» для нової 

безпекової політики Німеччини, а також висловився про допомогу Україні. Але після 

того, як зарубіжні країни відреагували з ентузіазмом на заклик України про допомогу, 

тепер зростають сумніви в цьому «поворотному моменті» з боку Німеччини. 

*** 

Freidel, Morten. Kann Deutschland keine Panzer liefern, oder will es nicht? 

[Німеччина не може постачати танки, чи не хоче?] / M. Freidel // Frankfurter Аllgemeine. 

– Frankfurt am Main, 2022. – 23.04. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/almanya-ukraynaya-agir-silah-teslimine-hazirlaniyor-haber-1706657/
https://www.star.com.tr/dunya/almanya-ukraynaya-agir-silah-teslimine-hazirlaniyor-haber-1706657/
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/keine-schweren-waffen-fuer-die-ukraine-kritik-an-scholz-wegen-waffenlieferungen-die-verbuendeten-tun-viel-mehr_id_88223352.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/keine-schweren-waffen-fuer-die-ukraine-kritik-an-scholz-wegen-waffenlieferungen-die-verbuendeten-tun-viel-mehr_id_88223352.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/sorgen-im-ausland-es-ist-die-angst-vor-deutschland-und-insbesondere-vor-der-spd_id_87898128.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/sorgen-im-ausland-es-ist-die-angst-vor-deutschland-und-insbesondere-vor-der-spd_id_87898128.html
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https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/waffenlieferungen-kann-oder-will-deutschland-

keine-panzer-liefern-17976118.html. 

За словами автора, те, як приймає рішення Німеччина, має велике значення для 

українців. Постачання німецької зброї має значення для захисту, а основне є ще і 

сигналом для інших країн ЄС. Якщо найпотужніша країна ЄС постачатиме танки, то 

багато інших країн могли б зробити те саме. Партнери по коаліції вже деякий час 

говорять, що без цього не обійтися. Але, за словами автора, федеральний уряд 

напрочуд часто змінює свою позицію. 

*** 

Ricard, Philippe. La France livre des canons Caesar et des missiles antichars Milan à 

l’Ukraine [Франція поставляє Україні гармати «Цезар» і протитанкові ракети «Мілан»] 

/ P. Ricard // Le Monde. – Paris, 2022. – 23.04. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/23/la-guerre-en-ukraine-priorite-de-l-

elysee_6123344_3210.html. 

Президент Франції Е. Макрон визнав, що Франція доставляє Україні 

протитанкові ракети «Мілан» і гармати «Цезар». Це відбувається у відповідь на 

заклики про військову допомогу, які невпинно надсилає Президент України 

В. Зеленський, прагнучи отримати важке озброєння, щоб посилити опір своєї країни 

проти російського загарбника. Кілька десятків «Міланів» вже доставлено, повідомляє 

Le Monde, а «Цезарі», яких у армії залишилося лише 76, мають бути розгорнуті в 

Україні до кінця місяця. Їх супроводжуватиме кілька десятків тисяч снарядів. Тим 

часом близько сорока українських солдатів прибули до Франції 23 квітня, щоб 

навчити користуватися цими 155-мм гарматами, з радіусом дії 40 км, встановленими 

на вантажівках. 

*** 

Bundessicherheitsrat entscheidet über Schützenpanzer [Федеральна Рада безпеки 

приймає рішення про бронетранспортери] // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am 

Main, 2022. – 24.04. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/bundessicherheitsrat-entscheidet-ueber-schuetzenpanzer-

marder-17980313.html. 

Компанія «Rheinmetall» звернулася до федерального уряду Німеччини з 

проханням продати 100 бойових машин піхоти «Marder» на суму 153 млн євро для 

передачі її Україні. Міністерка оборони К. Ламбрехт знову виключила прямі поставки 

важкого озброєння з Берліна, після подання заявки «Rheinmetall». Чи зможе 

«Rheinmetall» виконувати свої зобов’язання за угодою з Україною, питання 

залишається відкритим. 

*** 

Berthiaume, Lee. Russian sanctions prove Canadian military mission in Ukraine had 

impact [російські санкції доводять, що канадська військова місія в Україні є 

впливовою] / L. Berthiaume // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 25.04. – Режим доступу 

: https://www.thestar.com/politics/2022/04/24/russian-sanctions-prove-canadian-military-

mission-in-ukraine-had-impact-commander.html. 

Командувач військовою навчальної місією Канади в Україні підполковник Л.-

Ф. Гілберт зазначає, що той факт, що росія ввела санкції проти нього та кількох його 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/waffenlieferungen-kann-oder-will-deutschland-keine-panzer-liefern-17976118.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/waffenlieferungen-kann-oder-will-deutschland-keine-panzer-liefern-17976118.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/23/la-guerre-en-ukraine-priorite-de-l-elysee_6123344_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/23/la-guerre-en-ukraine-priorite-de-l-elysee_6123344_3210.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/bundessicherheitsrat-entscheidet-ueber-schuetzenpanzer-marder-17980313.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/bundessicherheitsrat-entscheidet-ueber-schuetzenpanzer-marder-17980313.html
https://www.thestar.com/politics/2022/04/24/russian-sanctions-prove-canadian-military-mission-in-ukraine-had-impact-commander.html
https://www.thestar.com/politics/2022/04/24/russian-sanctions-prove-canadian-military-mission-in-ukraine-had-impact-commander.html
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попередників разом із десятками інших відомих канадців, є доказом того, що місія 

має вплив. Федеральний уряд Канади стверджує, що понад 33 тис. українських 

солдатів пройшли навчання у канадському центрі, що діяв у Львівській області. Її 

командири зазначають, що місія допомогла українським військовим діяти так, як 

росіяни не очікували, у тому числі шляхом розгортання невеликих груп, які відіграли 

важливу роль у знищенні танків та інших російських сил. 

*** 

Reitz, Ulrich. Putins Krieg führt Olaf Scholz geradewegs in den Kanzler-Crash [Війна 

путіна приводить Олафа Шольца прямо до краху на посаді канцлера] / U. Reitz // Focus. 

– Berlin, 2022. – 25.04. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/deutschland/analyse-

von-ulrich-reitz-putins-krieg-fuehrt-olaf-scholz-geradewegs-in-den-kanzler-

crash_id_89376215.html. 

За словами автора, в урядовій коаліції Німеччини існує криза щодо позиції 

канцлера О. Шольца. Політична Німеччина обговорює плюси та мінуси постачання 

важкого озброєння для України та питання про те, чи потрібно поставити О. Шольца 

перед Бундестагом за його вагання та тактику, а також перебування ексканцлера Г. 

Шредера в його партії. Автор зазначає, що поки німці ведуть дискусії про 

самопосилення, американці допомагають Україні перемогти у війні та майструють 

повоєнний порядок у Європі, «тож якщо буде мир, то він буде не європейський, а 

американський». 

*** 

Hemicker, Lorenz. Union fordert Kampfpanzer für die Ukraine [Союз вимагає для 

України основні бойові танки] / L. Hemicker // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am 

Main, 2022. – 25.04. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/union-

fordert-kampfpanzer-fuer-die-ukraine-17982988.html. 

Блок правоцентристських політичних партій у Німеччині, що включає 

«Християнсько-демократичний союз Німеччини» і «Християнсько-соціальний союз у 

Баварії», посилюють тиск на «світлофорну» урядову коаліцію, щоб надати Україні 

набагато більше військової підтримки, ніж раніше. До поставок також повинні 

входити важкі системи озброєння Бундесверу, які федеральний уряд поки не 

планував. Фракція «Союзу» вважає, що Німеччина повинна приєднатися до своїх 

союзників в ЄС і НАТО і зробити рішучий внесок в озброєння ЗСУ. 

*** 

«Tego rodzaju fundusze w UE powstają dość powoli». Szef KPRM o pomocy 

uchodźcom [«Такі фонди в ЄС накопичуються досить повільно». Керівник канцелярії 

прем’єр-міністра про допомогу біженцям] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 25.04. – Режим 

доступу : https://dorzeczy.pl/opinie/293134/dworczyk-wierze-ze-fundusz-wsparcia-

uchodzcow-powstanie.html. 

Керівник канцелярії прем’єр-міністра М. Дворчик повідомив, що Польща 

робить усе, щоб «реально, а не лише у сфері декларацій, для підтримки українців, які 

борються за незалежність». За його словами, Польща робить це не лише для того, щоб 

допомогти сусідам, а ще й тому, що кожен знищений в Україні російський танк 

підвищує безпеку Польщі. Міністр підкреслив, що Польща не розкриває подробиць 

поставок зброї Україні, однак Польща – це та країна, яка після США відправляє в 

https://www.focus.de/politik/deutschland/analyse-von-ulrich-reitz-putins-krieg-fuehrt-olaf-scholz-geradewegs-in-den-kanzler-crash_id_89376215.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/analyse-von-ulrich-reitz-putins-krieg-fuehrt-olaf-scholz-geradewegs-in-den-kanzler-crash_id_89376215.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/analyse-von-ulrich-reitz-putins-krieg-fuehrt-olaf-scholz-geradewegs-in-den-kanzler-crash_id_89376215.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/union-fordert-kampfpanzer-fuer-die-ukraine-17982988.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/union-fordert-kampfpanzer-fuer-die-ukraine-17982988.html
https://dorzeczy.pl/opinie/293134/dworczyk-wierze-ze-fundusz-wsparcia-uchodzcow-powstanie.html
https://dorzeczy.pl/opinie/293134/dworczyk-wierze-ze-fundusz-wsparcia-uchodzcow-powstanie.html
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Україну найбільше військового обладнання. Він також зазначив, що Польща 

налаштована «переконати Єврокомісію та Європейський Союз створити спеціальний 

фонд, за допомогою якого ми будемо допомагати Україні та українцям». 

*** 

Malinowski, Przemysław. Ukraina od siedmiu lat prosiła o broń. Odmawiano, by nie 

prowokować Putina [Україна вже сім років просить зброю. Відмовляли, щоб не 

провокувати путіна] / P. Malinowski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 25.04. – Режим 

доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36139171-ukraina-od-siedmiu-lat-prosila-o-

bron-odmawiano-by-nie-prowokowac-putina. 

Протягом семи років Україна неодноразово зверталася до Британії з проханням 

продати зброю, але троє попередніх прем’єр-міністрів відмовляли. Колишній міністр 

оборони М. Феллон повідомив, що уряд колишнього прем’єр-міністра Д. Кемерона 

наказав йому відхилити прохання про модернізацію оборони України, незважаючи на 

бажання Міноборони «зробити більше».  

*** 

Reilly, Patrick. US announces millions in military aid to Ukraine after Blinken, Austin 

meet with Zelensky [США оголосили про мільйонну військову допомогу Україні після 

зустрічі Е. Блінкена та Л. Остіна з В. Зеленським] / Р. Reilly // New York Post. – New 

York, 2022. – 25.04. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/04/25/us-announces-millions-

in-military-aid-to-ukraine-after-blinken-austin-meet-with-zelensky/. 

Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу Україні в ході 

закритої таємної поїздки до Києва держсекретаря США і глави Пентагону. Під час 

американського візиту до столиці на найвищому рівні від початку російського 

вторгнення держсекретар Е. Блінкен та міністр оборони Л. Остін оголосили про 

військове фінансування для України та 15 країн-союзників і партнерів на суму 713 

млн дол. Для України, зокрема передбачено близько 322 млн дол. 

*** 

Čeka se stav Scholza: Njemački Rheinmetall traži dozvolu za isporuku teškog oružja u 

Ukrajinu [Позиція О. Шольца очікується: німецький Rheinmetall просить дозволу на 

поставку важкої зброї в Україну] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 25.04. – Режим доступу 

: https://www.vecernji.hr/vijesti/ceka-se-stav-scholza-njemacki-rheinmetall-trazi-dozvolu-za-

isporuku-teskog-oruzja-u-ukrajinu-1581383. 

Німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн Rheinmetall AG, який є 

одним з найбільших виробників військової техніки і зброї в Німеччині та Європі, 

просить дозволу на поставку важкої зброї в Україну. Такий крок компанії повинен 

змусити канцлера О. Шольца зайняти чітку позицію щодо того, чи можна посилати 

важке озброєння безпосередньо з Німеччини в Україну. О. Шольц зазнає все більшої 

критики як вдома, так і за кордоном, оскільки він вагається постачати Україні важке 

озброєння, наприклад танки та гаубиці, щоб допомогти їй відбити російські атаки. 

*** 

McLeod, Catie. Ukrainian Ambassador’s next request to Canberra [Наступний запит 

українського посла до Канберри] / С. McLeod // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 26.04. – 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36139171-ukraina-od-siedmiu-lat-prosila-o-bron-odmawiano-by-nie-prowokowac-putina
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36139171-ukraina-od-siedmiu-lat-prosila-o-bron-odmawiano-by-nie-prowokowac-putina
https://nypost.com/2022/04/25/us-announces-millions-in-military-aid-to-ukraine-after-blinken-austin-meet-with-zelensky/
https://nypost.com/2022/04/25/us-announces-millions-in-military-aid-to-ukraine-after-blinken-austin-meet-with-zelensky/
https://www.vecernji.hr/vijesti/ceka-se-stav-scholza-njemacki-rheinmetall-trazi-dozvolu-za-isporuku-teskog-oruzja-u-ukrajinu-1581383
https://www.vecernji.hr/vijesti/ceka-se-stav-scholza-njemacki-rheinmetall-trazi-dozvolu-za-isporuku-teskog-oruzja-u-ukrajinu-1581383
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Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/ukrainian-ambassadors-

next-request-to-canberra/news-story/de123e452d11c3f3d1b5eb4ecdb51321. 

Посол України в Австралії В. Мирошниченко попросив уряд Австралії 

надіслати додаткове озброєння Україні, оскільки вона чинить опір військовому 

вторгненню росії, що триває вже третій місяць. В. Мирошниченко сказав, що 

швидкість надання Австралією військової допомоги Україні була «нечувано 

значною», але він попросив зробити ще більше. 

*** 

Herszenhorn, David M. US rallies global allies to help Ukraine repel Russia [США 

об’єднують глобальних союзників, щоб допомогти Україні дати відсіч росії] / D. M. 

Herszenhorn // POLITICO. – Brussels, 2022. – 26.04. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/ukraine-war-russia-united-states-defense-consultative-group/. 

США планують створити глобальний альянс для активної боротьби проти росії, 

і 40 країн, скликаних міністром оборони США Л. Остіном на базі ВПС Рамштайн у 

Німеччині стануть його ядром. Десятки міністрів оборони переважно з європейських 

країн Л. Остін зібрав разом, щоб продемонструвати видиму підтримку України та 

покращити координацію країн, які надають величезні обсяги військової допомоги, 

включаючи важке озброєння, щоб допомогти Україні відбиватися від російських 

загарбників. 

*** 

Savelberg, Rob. Kabinet stuurt pantserhouwitsers naar Oekraïne ondanks 

bedenkingen [Кабмін відправив в Україну броньовані гаубиці, незважаючи на 

застереження] / R. Savelberg // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 26.04. – Режим доступу 

: https://www.telegraaf.nl/nieuws/873186295/kabinet-stuurt-pantserhouwitsers-naar-

oekraine-ondanks-bedenkingen. 

Нідерланди та інші союзники по НАТО пообіцяли під час зібрання на 

американській авіабазі «Рамштайн» надати Україні додаткове важке озброєння. За 

словами міністерки оборони К. Оллонґрен, Нідерланди поставлять Україні «обмежену 

кількість» броньованих гаубиць. План роздачі гаубиць викликало невдоволення в 

армії. 

*** 

Lieferung von Gepard-Panzern entlarvt die Angstpolitik von Kanzler Scholz 

[Постачання танків «Гепард» викриває політику страху канцлера Шольца] // Focus. – 

Berlin, 2022. – 26.04. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/deutschland/ein-

kommentar-von-ulrich-reitz-lieferung-von-gepard-panzern-entlarvt-die-angstpolitik-von-

kanzler-scholz_id_89855545.html. 

Видання пише, що канцлер Німеччини О. Шольц прийняв сценарій ядерної 

війни росії. У дебатах про поставку німецької зброї в Україну він сказав, що робить 

все, щоб не допустити ескалації, яка призведе до третьої світової війни. За словам 

члена Християнсько-демократичної партії С. Гюлера, профсоюзні політики та 

експерти в області оборони в Німеччині вже кілька днів застерігають від того, щоб не 

піддаватися враженням від цього «нагнітання страху». 

*** 

https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/ukrainian-ambassadors-next-request-to-canberra/news-story/de123e452d11c3f3d1b5eb4ecdb51321
https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/ukrainian-ambassadors-next-request-to-canberra/news-story/de123e452d11c3f3d1b5eb4ecdb51321
https://www.politico.eu/article/ukraine-war-russia-united-states-defense-consultative-group/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/873186295/kabinet-stuurt-pantserhouwitsers-naar-oekraine-ondanks-bedenkingen
https://www.telegraaf.nl/nieuws/873186295/kabinet-stuurt-pantserhouwitsers-naar-oekraine-ondanks-bedenkingen
https://www.focus.de/politik/deutschland/ein-kommentar-von-ulrich-reitz-lieferung-von-gepard-panzern-entlarvt-die-angstpolitik-von-kanzler-scholz_id_89855545.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/ein-kommentar-von-ulrich-reitz-lieferung-von-gepard-panzern-entlarvt-die-angstpolitik-von-kanzler-scholz_id_89855545.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/ein-kommentar-von-ulrich-reitz-lieferung-von-gepard-panzern-entlarvt-die-angstpolitik-von-kanzler-scholz_id_89855545.html


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–30 квітня 2022 р. 
 

83 

Carstens, Peter. Die neue Einigkeit bei Waffenlieferungen [Нова єдність у постачанні 

зброї] / P. Carstens // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 26.04. – Режим 

доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/waffen-fuer-die-ukraine-was-die-ampel-

koalition-ausserdem-plant-17984261.html. 

Опозиційна фракція «Християнсько-демократичний союз Німеччини» (ХДС) та 

«Християнсько-соціальний союз у Баварії» (ХСС) представила пропозицію щодо 

резолюції, у якій міститься заклик підтримати Україну важким озброєнням. У 

суперечці про постачання важких озброєнь в Україну ХДС/ХСС тисне на правлячу 

коаліцію. Міністерка оборони К. Ламбрехт у Рамштайні, де зібралися партнери, щоб 

допомогти Україні виграти війну, представила дозвіл на експорт старих зенітних 

танків «Gepard» та оголосила про подальше збільшення коштів для закупівлі зброї на 

суму 2 млрд євро. Фракції «світлофорної» коаліції винесуть на голосування в 

Бундестазі розгорнуту пропозицію про «всебічну підтримку України», щоб уникнути 

тиску з боку союзної опозиції. 

*** 

Simko-Bednarski, Evan. Blinken says State Dept. budget will help spark ‘strategic 

failure’ for russia [Е. Блінкен звернувся до Державного департаменту. Бюджет допоможе 

спровокувати «стратегічний провал» для росії] / Е. Simko-Bednarski // New York Post. – 

New York, 2022. – 26.04. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/04/26/blinken-state-

dept-budget-will-cause-russian-strategic-failure/. 

Держсекретар США Е. Блінкен закликав Конгрес повністю профінансувати 

запропонований адміністрацією Д. Байдена бюджет Державного департаменту, щоб 

гарантувати, що війна в Україні призведе до «стратегічного провалу» росії. Е. Блінкен 

сказав, що його нещодавня поїздка до Києва разом з міністром оборони Л. Остіном 

викликали у нього «велике враження» щодо того, як Україна бореться з російським 

вторгненням. Е. Блінкен та Л. Остін повідомили Президенту України В. Зеленському, 

що США нададуть понад 300 млн дол. військового фінансування та схвалили продаж 

боєприпасів, сумісних із українською зброєю радянських часів, на 165 млн дол. 

*** 

Клен, Євген. США продовжують постачати Україні зброю і тиснути на РФ 

санкціями / Є. Клен // Міст. – Торонто, 2022. – 27.04. – Режим доступу : https://meest-

online.com/world/usa/ssha-prodovzhuyut-postachaty-ukrajini-zbroyu-i-tysnuty-na-rf-

sanktsiyamy/. 

Американський виробник AeroVironment безоплатно передав Україні сто 

безпілотних літальних апаратів Quantix Recon. Вони не стосуються інших систем 

компанії, які постачає Україні уряд США. БПЛА Quantix Recon дозволяють 

планувати операції таким чином, аби не наражати українських військових на 

небезпеку. 

*** 

Wusste die SPD-Spitze nicht Bescheid? So kam es zu Scholz’ Panzer-U-Turn [Хіба 

керівництво СДПН не знало? Так виник танковий розворот Шольца] // Focus. – Berlin, 

2022. – 27.04. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/der-

grosse-u-turn-von-olaf-scholz_id_90003916.html. 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/waffen-fuer-die-ukraine-was-die-ampel-koalition-ausserdem-plant-17984261.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/waffen-fuer-die-ukraine-was-die-ampel-koalition-ausserdem-plant-17984261.html
https://nypost.com/2022/04/26/blinken-state-dept-budget-will-cause-russian-strategic-failure/
https://nypost.com/2022/04/26/blinken-state-dept-budget-will-cause-russian-strategic-failure/
https://meest-online.com/world/usa/ssha-prodovzhuyut-postachaty-ukrajini-zbroyu-i-tysnuty-na-rf-sanktsiyamy/
https://meest-online.com/world/usa/ssha-prodovzhuyut-postachaty-ukrajini-zbroyu-i-tysnuty-na-rf-sanktsiyamy/
https://meest-online.com/world/usa/ssha-prodovzhuyut-postachaty-ukrajini-zbroyu-i-tysnuty-na-rf-sanktsiyamy/
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/der-grosse-u-turn-von-olaf-scholz_id_90003916.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/der-grosse-u-turn-von-olaf-scholz_id_90003916.html
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Після запеклих дебатів Німеччина хоче вперше підтримати Україну важким 

озброєнням у війні проти росії та відправити на фронт німецькі танки. Про це 

несподівано заявила міністерка оборони К. Ламбрехт (СДПН). До цього федеральний 

уряд зазнавав сильного тиску як усередині країни, так і з-за кордону, зокрема 

канцлера О. Шольца звинувачували у нерішучості щодо постачання зброї протягом 

кількох тижнів. 

*** 

Leithäuser, Johannes. „Wir liefern im Gleichschritt mit anderen“ [«Ми працюємо в 

ногу з іншими країнами»] / J. Leithäuser // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 

2022. – 27.04. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-

waffenlieferung-an-ukraine-im-gleichschritt-mit-anderen-17987191.html. 

Міністерка закордонних справ Німеччини А. Бербок обґрунтувала відмову 

уряду поставляти Україні «БМП Marder» тим, що жодна інша країна не посилає в 

Україну такі системи озброєння. Вона попросила порозумітися з рішеннями 

федерального уряду, які зважують у «цій складній ситуації». Однак, оскільки тиск на 

федеральний уряд продовжується і завжди виникають питання, міністерка хоче 

представити основні елементи списку поставок: тисячі реактивних гранат, численні 

зенітні ракети типу «Стінгер», понад 1000 зенітних ракет типу «Стрела», шестизначну 

кількість ручних гранат, заряди вибухівки, протитанкові міни, артилерійські 

боєприпаси. Ще одним обмежуючим критерієм для військової допомоги А. Бербок 

назвала «те, що ми повинні убезпечити власну територію Альянсу». 

*** 

Lohse, Eckart. Wie die SPD die Panzerwende erklärt [Як СДПН пояснює «Панцер-

Венде»] / E. Lohse // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 27.04. – Режим 

доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/panzer-lieferung-an-die-ukraine-wie-die-

spd-die-wende-erklaert-17987348.html. 

Донедавна канцлер Німеччини О. Шольц та керівництво «Соціал-

демократичної партії Німеччини» (СДПН) відмовлялися постачати танки в Україну. 

Лише в міру розвитку війни, міжнародного тиску на Німеччину та посилення закликів 

«світлофорної» коаліції нарешті поставити важке озброєння. Соціал-демократи 

сказали «так» експорту німецьких танків в Україну. Тепер уряд Німеччини хоче 

поставити Україні 50 зенітних танків «Gepard». 

*** 

Do niemieckiej broni dla Ukrainy brakuje amunicji. «Nic się nie zmieniło» [До 

німецької зброї для України не вистачає боєприпасів. «Нічого не змінилось»] // Do 

Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 27.04. – Режим доступу : https://dorzeczy.pl/swiat/294385/do-

niemieckiej-broni-dla-ukrainy-brakuje-amunicji.html. 

Міністерка оборони Німеччини К. Ламбрехт пообіцяла Україні поставити 50 

самохідних зенітних установок «Gepard», побудованих на шасі танка «Leopard». 

Україна просила ці системи з перших днів війни, але отримала відповідь, що їм 

бракує необхідних боєприпасів. Виробник «Gepard» – Krauss-Maffei Wegmann (KMW) 

– наразі має в наявності лише 23 тис. боєприпасів, а один «Gepard» може зробити до 

1100 пострілів на хвилину. Зенітні установки без патронів безглузді. Якщо 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-waffenlieferung-an-ukraine-im-gleichschritt-mit-anderen-17987191.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-waffenlieferung-an-ukraine-im-gleichschritt-mit-anderen-17987191.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/panzer-lieferung-an-die-ukraine-wie-die-spd-die-wende-erklaert-17987348.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/panzer-lieferung-an-die-ukraine-wie-die-spd-die-wende-erklaert-17987348.html
https://dorzeczy.pl/swiat/294385/do-niemieckiej-broni-dla-ukrainy-brakuje-amunicji.html
https://dorzeczy.pl/swiat/294385/do-niemieckiej-broni-dla-ukrainy-brakuje-amunicji.html
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боєприпаси міністерство оборони Німеччини не надасть в найближчі кілька днів, 

Україні, ймовірно, доведеться відмовитися від цієї пропозиції Німеччини. 

*** 

Vláda schválila pomoc Ukrajine: Susedom poputuje vojenský materiál za vyše 2 

miliónov eur [Уряд схвалив допомогу Україні: понад 2 мільйони євро військових 

матеріалів передадуть сусідам] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 27.04. – Режим доступу : 

https://www.cas.sk/clanok/2672065/vlada-schvalila-pomoc-ukrajine-susedom-poputuje-

vojensky-material-za-vyse-2-milionov-eur/. 

Уряд Словацької Республіки схвалив пропозицію пожертвувати Україні 

військову техніку на 2 млн євро. Словаччина зробить це в контексті триваючого 

масованого неспровокованого військового вторгнення росії в Україну та на вимогу 

України. 

*** 

Board, Editorial. Biden owns the Ukraine War and other commentary [Байден 

володіє війною в Україні та іншими коментарями] / Е. Board // New York Post. – New 

York, 2022. – 27.04. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/04/27/biden-owns-the-

ukraine-war-and-other-commentary/. 

Автор пише, що після «тисяч непотрібних смертей» в Україні президент США 

Д. Байден нарешті «забезпечує Україну необхідною зброєю». Міністр оборони США 

Л. Остін нарешті сказав, що мета США полягає в тому, щоб «допомогти Україні 

настільки знищити російську армію, щоб вона більше не могла загрожувати своїм 

сусідам», але настав час «Байдену і Ко» «зрозуміти, що доля України та доля його 

президентства нерозривно пов’язані між собою». За словами автора, надолужуючи 

«недолік військової допомоги США рішучістю, українці змінили «очікування 

американців», що «підвищує ставки для Байдена». 

*** 

Patteson, Callie. Biden set to travel to Alabama facility making weapons systems for 

Ukraine [Байден збирається відправитися в Алабаму на завод з виробництва систем 

зброї для України] / С. Patteson // New York Post. – New York, 2022. – 27.04. – Режим 

доступу : https://nypost.com/2022/04/27/biden-to-visit-alabama-facility-making-weapons-

systems-for-ukraine/. 

Президент США Д. Байден має намір поїхати в Алабаму, щоб відвідати завод із 

виробництва систем зброї, який виробляє протитанкові ракети «Javelin», для передачі 

в Україну протягом останніх тижнів для зміцнення оборони країни від вторгнення 

росії. Адміністрація Д. Байдена поставила Україні тисячі протитанкових ракет з січня, 

за місяць до початку жорстокої атаки росії. 

*** 

Dost ülkelere Türk kalkanı! Dünyada sayılı: Türkiye’den temin ediyorlar [Турецький 

щит дружнім країнам! Номер один у світі: вони постачають з Туреччини] // Star. – 

Istanbul, 2022. – 27.04. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/savunma/dost-ulkelere-

turk-kalkani-dunyada-sayili-turkiyeden-temin-ediyorlar-haber-1707765/. 

Турецька оборонна компанія Nurol Teknoloji з 2008 р. налагодила виробництво 

керамічних пластин, що використовуються при виробництві бронежилетів та 

https://www.cas.sk/clanok/2672065/vlada-schvalila-pomoc-ukrajine-susedom-poputuje-vojensky-material-za-vyse-2-milionov-eur/
https://www.cas.sk/clanok/2672065/vlada-schvalila-pomoc-ukrajine-susedom-poputuje-vojensky-material-za-vyse-2-milionov-eur/
https://nypost.com/2022/04/27/biden-owns-the-ukraine-war-and-other-commentary/
https://nypost.com/2022/04/27/biden-owns-the-ukraine-war-and-other-commentary/
https://nypost.com/2022/04/27/biden-to-visit-alabama-facility-making-weapons-systems-for-ukraine/
https://nypost.com/2022/04/27/biden-to-visit-alabama-facility-making-weapons-systems-for-ukraine/
https://www.star.com.tr/savunma/dost-ulkelere-turk-kalkani-dunyada-sayili-turkiyeden-temin-ediyorlar-haber-1707765/
https://www.star.com.tr/savunma/dost-ulkelere-turk-kalkani-dunyada-sayili-turkiyeden-temin-ediyorlar-haber-1707765/
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куленепробивних щитів. Три виробничі майданчики компанії розташовані в Анкарі. 

Останнім часом оборонна компанія активно експортує продукцію за кордон. Серед 

інших продукція Nurol Teknoloji поставляється в Україну. 

*** 

Von der Burchard, Hans. Germany signals more Ukraine support, wavers on defense 

spending [Німеччина сигналізує про більшу підтримку України, вагаючись щодо витрат 

на оборону] / H. von der Burchard // POLITICO. – Brussels, 2022. – 28.04. – Режим доступу 

: https://www.politico.eu/article/germany-ukraine-support-wavers-on-defense-spending/. 

Німецький парламент доручив уряду посилити військову підтримку України та 

направив жорстке попередження Китаю та Сербії щодо їхньої підтримки росії. 

Депутати у Бундестазі схвалили резолюцію про «всебічну підтримку України» 586 

голосами «за», при 100 «проти» та 7 тих, хто «утрималися». Резолюція закликає уряд 

«посилити поставки важкого озброєння та складних систем» в Україну, наприклад, 

шляхом обміну танками, згідно з яким східні країни НАТО можуть негайно 

відправити в Україну танки радянських часів, а пізніше отримати німецькі танки як 

заміну. Уряд також має «вивчити», чи може сама Німеччина передати Україні більше 

озброєнь, і допомогти українській армії в навчанні щодо наданих систем озброєння. 

*** 

Villarejo, Esteban. El buque español Ysabel llega al puerto polaco de Gdynia con 200 

toneladas de munición para Ucrania [Іспанське судно Ysabel прибуло до польського порту 

Гдиня з 200 тоннами боєприпасів для України] / E. Villarejo // ABC. – Madrid, 2022. – 

28.04. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/abci-buque-espanol-ysabel-llega-puerto-

polaco-gdynia-200-toneladas-municion-para-ucrania-202204281342_noticia.html. 

Іспанське судно Ysabel з 200 тоннами боєприпасів на борту, 30 вантажівками та 

10 легкими автомобілями прибуло до польського порту Гдиня, як і планувалося. Цей 

армійський корабель перевозить останню партію іспанської військової допомоги, яка 

прямує до України. Про цей вантаж говорив прем’єр-міністр Іспанії П. Санчес під час 

свого візиту до Києва. Тепер вантаж транспортуватиметься наземним транспортом до 

кордону з Україною за допомогою вантажівок та транспортних засобів, які входять до 

складу вантажу. 

*** 

Юськів, Катя. Велика зустріч щодо України на авіабазі «Рамштайн» / К. Юськів 

// Міст. – Торонто, 2022. – 28.04. – Режим доступу : https://meest-

online.com/world/europe/velyka-zustrich-schodo-ukrajiny-na-aviabazi-ramshtajn/. 

На авіабазі США «Рамштайн» у Німеччині 26 квітня відбулося засідання 

міжнародної Консультативної групи з питань оборони України. У засіданні взяли 

участь керівники оборонних відомств більш ніж 40 країн світу, в т. ч. О. Резников, 

міністр оборони України. Міжнародна Консультативна група щодо України 

покликана виробити способи надання допомоги Україні у війні проти росії і після її 

закінчення. К. Ламбрехт, міністерка оборони ФРН заявила, що Берлін дав добро на 

постачання України зенітних самохідних артилерійський установок «Gepard» і 

навчання українських солдатів на території Німеччини. 

*** 

https://www.politico.eu/article/germany-ukraine-support-wavers-on-defense-spending/
https://www.abc.es/espana/abci-buque-espanol-ysabel-llega-puerto-polaco-gdynia-200-toneladas-municion-para-ucrania-202204281342_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-buque-espanol-ysabel-llega-puerto-polaco-gdynia-200-toneladas-municion-para-ucrania-202204281342_noticia.html
https://meest-online.com/world/europe/velyka-zustrich-schodo-ukrajiny-na-aviabazi-ramshtajn/
https://meest-online.com/world/europe/velyka-zustrich-schodo-ukrajiny-na-aviabazi-ramshtajn/
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Carstens, Peter. Vorwürfe gegen Scholz [Звинувачення проти Шольца] / P. Carstens 

// Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 28.04. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/waffenlieferungen-an-die-ukraine-vorwuerfe-gegen-olaf-

scholz-17991223.html. 

Німецький Бундестаг прийняв спільну резолюцію на підтримку України 

голосами «світлофорної» коаліції та депутатської групи «Союз». Урядові фракції та 

опозиція раніше домовилися про спільну заяву, яка, окрім поставок зброї, також 

передбачає фінансову та гуманітарну допомогу для України. Лідер опозиції Ф. Мерц 

заявив, що проблема в обговоренні поставок зброї була в самих урядових фракціях, в 

яких канцлера О. Шольца звинуватили у тривалому ваганні та бездіяльності щодо 

підтримки України. Наразі «світлофорна» коаліція задається питанням чи «доріс він 

до своєї посади». 

*** 

Димитър Делчев: Много почитатели на Радев разбраха, че той е зависим от 

путин [Дімітар Делчев: Багато шанувальників Р. Радева зрозуміли, що він залежить від 

путіна] // Факти. – Sofia, 2022. – 29.04. – Режим доступу : https://fakti.bg/bulgaria/674590-

dimitar-delchev-mnogo-pochitateli-na-radev-razbraha-che-toi-e-zavisim-ot-putin. 

За словами голови політичної партії «Рух громадян Болгарії» (DBG) Д. 

Делчева, немає жодних розумних аргументів проти відправки зброї в Україну після 

бомбардувань Одеси на Великдень, призупинення газу для Болгарії та руйнування 

мостів бессарабських болгар. Візит прем’єр-міністра К. Петкова в Україну був 

важливим, оскільки люди лише зараз зрозуміли, що війна в Україні – «це жертва 

життям, а не просто матч між синім і червоним». Президент країни Р. Радев зробив 

серйозну помилку своєю позицією проти України, адже багато його шанувальників 

зрозуміли, що він залежний від путіна. Д. Долчев вважає, що його наступні кроки 

покажуть, чи так це насправді, чи він перегляне свою позицію, оцінивши важку 

реальність війни. 

*** 

Freidel, Morten. Deutschland zögert bei Ringtausch mit Polen [Німеччина вагається 

в обміні зброєю з Польщею] / M. Freidel // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 

2022. – 30.04. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/panzer-fuer-

ukraine-deutschland-zoegert-ringtausch-polen-17993873.html. 

Польща запропонувала федеральному уряду Німеччини угоду, згідно з якою 

буде постачати радянські танки в Україну в обмін на німецькі танки «Леопард 2». 

Однак рішення з цього приводу досі немає. Позиція федерального уряду досі 

неоднозначна. 

ЗЛОЧИНИ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ  

Wstrząsające doniesienia z Ukrainy. Rosjanie porwali 500 kobiet [Шокуючі новини з 

України. росіяни викрали 500 жінок] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 12.04. – Режим 

доступу : https://dorzeczy.pl/swiat/288106/rosjanie-porwali-juz-do-500-kobiet-szokujace-

doniesienia-z-ukrainy.html. 

Віцепрем’єр-міністерка України І. Верещук повідомила, що близько 1700 

українських військових і мирних жителів вже потрапили в полон до росії, серед яких 

https://www.faz.net/aktuell/politik/waffenlieferungen-an-die-ukraine-vorwuerfe-gegen-olaf-scholz-17991223.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/waffenlieferungen-an-die-ukraine-vorwuerfe-gegen-olaf-scholz-17991223.html
https://fakti.bg/bulgaria/674590-dimitar-delchev-mnogo-pochitateli-na-radev-razbraha-che-toi-e-zavisim-ot-putin
https://fakti.bg/bulgaria/674590-dimitar-delchev-mnogo-pochitateli-na-radev-razbraha-che-toi-e-zavisim-ot-putin
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/panzer-fuer-ukraine-deutschland-zoegert-ringtausch-polen-17993873.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/panzer-fuer-ukraine-deutschland-zoegert-ringtausch-polen-17993873.html
https://dorzeczy.pl/swiat/288106/rosjanie-porwali-juz-do-500-kobiet-szokujace-doniesienia-z-ukrainy.html
https://dorzeczy.pl/swiat/288106/rosjanie-porwali-juz-do-500-kobiet-szokujace-doniesienia-z-ukrainy.html
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сотні жінок. Вона наголосила, що росіяни принизливо поводяться з полоненими. 

Однак, що саме мала на увазі, політик не розкриває. І. Верещук зазначила, що також у 

полоні багато священиків, журналістів, активістів та мерів, які перебувають у тюрмах 

не в Україні, а в Курську, Брянську та Ростові. 

*** 

Kuznetsov, Sergei. Bodies, land mines and destruction: A Ukrainian region digs out 

after the Russian occupation [Тіла, міни та руйнування: український регіон розкопують 

після російської окупації] / S. Kuznetsov // POLITICO. – Brussels, 2022. – 16.04. – Режим 

доступу : https://www.politico.eu/article/bodies-land-mines-destruction-ukraine-region-sumy-

russia-occupation/. 

ЗСУ відтіснили російську армію з Сумської області України – тепер місцеві 

жителі оцінюють масштаби руйнувань та кількість загиблих. В області щодня 

знаходять трупи цивільних, які мають ознаки катувань. Влада ідентифікувала понад 

120 мирних жителів, убитих під час окупації. Суми були одним із перших регіонів, 

окупованих росією. Влада радить людям не повертатися додому, поки територія не 

буде очищена від мін і мін-пасток, залишених загарбниками. 

*** 

Niedzwiadek, Nick. Zelenskyy on Mariupol: ‘With each passing day, it’s growing more 

unstable’ [В. Зеленський про Маріуполь: «З кожним днем він стає все нестабільнішим»] 

/ N. Niedzwiadek // POLITICO. – New York, 2022. – 17.04. – Режим доступу : 

https://www.politico.com/news/2022/04/17/zelenskyy-mariupol-unstable-ukraine-00025705. 

Президент України В. Зеленський констатував «дуже складне» становище, в 

якому знаходиться прибережне місто Маріуполь після того, як став центром 

військової агресії росії. росія висунула ультиматум українським військовим у 

Маріуполі здатися до Великодня. В. Зеленський зазначив, що майже неможливо 

оцінити втрати чи руйнування, завдані штурмом Маріуполя, і що йому бракує віри 

«російським військовим та російському керівництву». 

*** 

Szoszyn, Rusłan. Skazani na Sybir [Засуджені до Сибіру] / R. Szoszyn // 

Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 20.04. – Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-

zbrojne/art36115521-skazani-na-sybir. 

Посол України в ООН С. Кислиця повідомив, що з окупованих регіонів 

України примусово переселено до росії понад 500 тис. українців, у тому числі понад 

120 тис. дітей. В основному в провінціальні, малозаселені, бідні регіони зазвичай, за 

кілька тисяч кілометрів від України. За словами дипломата, українці отримують на 

руки документи про заборону виїзду з росії протягом двох років. У свою чергу, 

російські урядові ЗМІ підрахували, що після початку війни було депортовано 670 тис. 

українців, з них понад 130 тис. дітей. 

*** 

Czermiński, Jakub. Wojna na Ukrainie. W Siewierodoniecku zniszczono wszystkie 

magazyny żywności [Війна в Україні. Усі продовольчі склади в Сєверодонецьку були 

зруйновані] / J. Czermiński // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 21.04. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/bodies-land-mines-destruction-ukraine-region-sumy-russia-occupation/
https://www.politico.eu/article/bodies-land-mines-destruction-ukraine-region-sumy-russia-occupation/
https://www.politico.com/news/2022/04/17/zelenskyy-mariupol-unstable-ukraine-00025705
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36115521-skazani-na-sybir
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36115521-skazani-na-sybir
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https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36116661-wojna-na-ukrainie-w-siewierodoniecku-

zniszczono-wszystkie-magazyny-zywnosci. 

Очільник військової адміністрації Луганської області С. Гайдай повідомив, що 

у Сєвєродонецьку не збереглося жодного складу з продуктами харчування, росіяни їх 

знищили. Внаслідок російських обстрілів у житлових кварталах виникло шість 

пожеж, усі вони ліквідовані. С. Гайдай додав, що останнім часом значна частина 

руйнувань сталася в Рубіжному та Новодружську. За його словами, знищено не лише 

будинки, а й інфраструктуру. 

*** 

Malinowski, Przemysław. Zełenski: Rosja planuje sfałszować referendum 

niepodległościowe w Chersoniu [В. Зеленський: росія планує сфальсифікувати 

референдум про незалежність Херсону] / P. Malinowski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. 

– 22.04. – Режим доступу : https://www.rp.pl/polityka/art36126181-zelenski-rosja-planuje-

sfalszowac-referendum-niepodleglosciowe-w-chersoniu. 

Президент України В. Зеленський звинуватив росію в плануванні фальсифікації 

референдуму про незалежність на частково окупованих територіях Херсонської та 

Запорізької областей. В. Зеленський закликав жителів районів, які перебувають під 

російською окупацією, не надавати російським службам будь-які персональні дані, 

наприклад, номери паспортів. Президент України наголосив, що останні рішення 

кремля «можуть лише відстрочити неминуче», тобто момент, коли росіянам 

доведеться залишити територію України. 

*** 

Russia’s Lavrov praises India’s stance on Ukraine: HRW urges Ukraine to probe 

possible ‘war crimes’ [росіянин лавров схвалює позицію Індії щодо України: HRW 

закликає Україну розслідувати можливі «воєнні злочини»] // The News. – Islamabad, 

2022. – 02.04. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/946717-russia-s-lavrov-

praises-india-s-stance-on-ukraine-hrw-urges-ukraine-to-probe-possible-war-crimes. 

Американська правозахисна організація HR W закликала українську владу 

розпочати розслідування військових злочинів після того, як з’явилося відео, на якому 

видно, як російські солдати стріляють у ноги українським військовополоненим. На 

відео, яке почало розповсюджуватися 27 березня, видно, як озброєні люди кидають на 

землю трьох чоловіків із зв’язаними за спиною руками, а потім стріляють їм у ноги. 

Це відбулось у селі Мала Рогань за межами міста Харкова, яке ЗСУ відбили після 

наступу. Згідно із заявою HRW, якщо підтвердиться побиття та стрілянина в ноги 

полонених військових ЗСУ, то це буде вважатися військовим злочином. 

*** 

Sima, Jonna. Ryssland behövde inte ens använda kärnvapen [Україна втрачає ціле 

покоління дітей] / J. Sima // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 03.04. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/V9w1BV/ryssland-behovde-inte-ens-anvanda-karnvapen. 

Оглядачка видання констатує, що Україна втрачає ціле покоління дітей, 

щохвилини з країни тікають 55 дітей, 2 мільйони дітей знайшли притулок в інших 

країнах. Внаслідок нападів росії на мирне населення загинуло понад 200 дітей. Крім 

того зафіксовано численну кількість поранених і хворих українських дітей. 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36116661-wojna-na-ukrainie-w-siewierodoniecku-zniszczono-wszystkie-magazyny-zywnosci
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36116661-wojna-na-ukrainie-w-siewierodoniecku-zniszczono-wszystkie-magazyny-zywnosci
https://www.rp.pl/polityka/art36126181-zelenski-rosja-planuje-sfalszowac-referendum-niepodleglosciowe-w-chersoniu
https://www.rp.pl/polityka/art36126181-zelenski-rosja-planuje-sfalszowac-referendum-niepodleglosciowe-w-chersoniu
https://www.thenews.com.pk/print/946717-russia-s-lavrov-praises-india-s-stance-on-ukraine-hrw-urges-ukraine-to-probe-possible-war-crimes
https://www.thenews.com.pk/print/946717-russia-s-lavrov-praises-india-s-stance-on-ukraine-hrw-urges-ukraine-to-probe-possible-war-crimes
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/V9w1BV/ryssland-behovde-inte-ens-anvanda-karnvapen
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*** 

Прем’єр Польщі закликав створити міжнародну комісію для розслідування подій 

у Бучі // Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 04.04. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/ukraine/110121.html. 

Прем’єр-міністр Польщі М. Моравецький виступив за створення міжнародної 

комісії для розслідування подій у Бучі і інших районах Київщини. Він аголосив, що 

треба зупинити росіян їх разом у рамках НАТО і ЄС. Прем’єр-міністр Польщі 

наголосив, що злочин геноциду має бути засуджений, належним чином описаний і 

задокументований. 

*** 

Dettmer, Jamie. ‘They killed everyone’. Fury in Ukraine at Russian troops’ barbarity 

[«Вони вбивали всіх». Лють в Україні на варварство російських військ] / J. Dettmer // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 05.04. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/kill-

fury-ukraine-russia-troop-barbarity/. 

Ветеран армії США Р. О’Лірі, який бачив Бучу, того ж дня, коли Україна 

оголосила колись тихе приміське містечко звільненим від російських військ, зазначив, 

що «звірства, розкриті в Бучі, підігрівають вимоги до міжнародного розслідування 

військових злочинів – і додають українцями люті». Президент України В. Зеленський 

повторив настрої багатьох українців, зазначивши, що матерям російських солдатів 

потрібно показати фотографії загиблих. 

*** 

«Rosjanie zabijali dla przyjemności». Wstrząsające przemówienie Zełenskiego w ONZ 

[«росіяни вбивали заради розваги». Шокуюча промова В. Зеленського в ООН] // Do 

Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 05.04. – Режим доступу : 

https://dorzeczy.pl/swiat/285226/zelenski-rosyjscy-zolnierze-torturowali-dla-

przyjemnosci.html. 

У емоційному виступі перед Радою Безпеки ООН Президент України В. 

Зеленський розповів про звірства російських солдатів проти мирного населення. 

Український лідер заявив, що виступає перед іноземними дипломатами від імені всіх 

постраждалих від росії. За його словами, «в Бучі не було жодного злочину, якого б не 

вчинили росіяни», на завершення свого виступу він представив шокуючий фільм, 

який показав масштаби жорстокості російських солдатів. Повідомляючи про ситуацію 

на звільнених територіях (в тому числі в Бучі під Києвом), В. Зеленський заявив, що 

російські солдати розстрілювали людей на вулицях і нападали на них вдома. 

Цивільних жителів кидали в колодязь і розчавлювали танками посеред дороги «на 

втіху» агресорам. Президент України повторив своє твердження, що дії росіян дуже 

схожі на дії терористичного угруповання «Ісламська держава», а пропаганда путіна 

спрямована на «експорт» власної ненависті в інші країни. 

*** 

Bennett, Brian. Joe Biden Faces Pressure to Stop – and Document – Russian Atrocities 

in Ukraine [Джо Байден стикається з тиском, щоб припинити й задокументувати 

російські звірства в Україні] / B. Bennett // Time. – New York, 2022. – 06.04. – Режим 

доступу : https://time.com/6164972/biden-russia-war-crimes-document/. 

https://www.ukrslovo.net/ukraine/110121.html
https://www.politico.eu/article/kill-fury-ukraine-russia-troop-barbarity/
https://www.politico.eu/article/kill-fury-ukraine-russia-troop-barbarity/
https://dorzeczy.pl/swiat/285226/zelenski-rosyjscy-zolnierze-torturowali-dla-przyjemnosci.html
https://dorzeczy.pl/swiat/285226/zelenski-rosyjscy-zolnierze-torturowali-dla-przyjemnosci.html
https://time.com/6164972/biden-russia-war-crimes-document/
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Журналіст «Time» Б. Беннет пише, що збір доказів російської жорстокості для 

подальших розслідувань та потенційних судових переслідувань став пріоритетом для 

адміністрації Д. Байдена, яка допомагає фінансувати місцеві групи допомоги для 

збору доказів звірств російських військ в Україні. Б. Беннет зазначив, що також 

планує співпрацювати з комісією ООН з розслідування, створеною Управлінням 

Верховного комісара ООН з прав людини та спеціальним підрозділом федеральної 

прокуратури України з питань військових злочинів, щоб зібрати докази для 

можливого судового переслідування. 

*** 

Клен, Євген. Як саме Канада допомагає Україні-8 / Є. Клен // Міст. – Торонто, 

2022. – 08.04. – Режим доступу : https://meest-online.com/world/canada/yak-same-kanada-

dopomahaje-ukrajini-8/. 

Федеральний парламент Канади ухвалив постанову щодо засудженням 

злочинів росії у м. Буча Київської області та закликав уряд збільшити оборонну 

підтримку України. У постанові також закликали уряд Канади надавати Україні 

подальшу допомогу для захисту від російської агресії, забезпечити документування 

злочинів росії і притягнення її до відповідальності, підтримати Україну фінансово та 

запровадити подальші санкції проти росії. Канада має намір зробити все можливе, 

щоб росія зазнала відповідальності за скоєні в Україні масові криваві злочини проти 

українців.  

*** 

Palin, Megan. Russia appoints feared commander accused of atrocities in Syria to lead 

its war on Ukraine [росія призначила командувача, якого звинувачують у звірствах у 

Сирії, щоб вести війну проти України] / М. Palin // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 

10.04. – Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/world/russia-appoints-feared-

commander-accused-of-atrocities-in-syria-to-lead-its-war-on-ukraine/news-

story/62bc2fa60a9e83db7cafa5302c679f0c. 

путін призначив нового генерала, якого звинувачують у звірствах у Сирії, 

командувати російськими військами в Україні після тижнів військових невдач і 

важких втрат, які закінчилися принизливою поразкою в битві за Київ. О. Дворников, 

якого називають «м’ясником», командував силами в сирійській громадянській війні, 

які були звинувачені в нападах на житлові квартали та лікарні в 2015 р. в рамках 

втручання росії для підтримки уряду президента Б. Асада. За часів його командування 

в Сирії росіяни застосовували хімічну зброю та авіаудари, що призвело до тисяч 

жертв серед мирного населення. 

*** 

Spagnolo, Vincenzo. Ucraina e non solo. Mijatovic: «L’Europa accolga tutti i profughi 

in fuga dalle guerre» [Україна і не лише. Міятович: «Нехай Європа прийме всіх біженців, 

які рятуються від воєн»] / V. R. Spagnolo // Avvenire. – Milano, 2022. – 11.04. – Режим 

доступу : https://www.avvenire.it/attualita/pagine/accoglienza-per-tutti-i-profughi-stop-

respingimenti-in-libia. 

Папа Франциск прийняв комісара Ради Європи з прав людини Д. Міятович. 

Вони обмінялися думками про право на притулок та міжнародні та європейські 

конвенції, а також про поточну ситуацію в Європі через конфлікт в Україні. Команда 

https://meest-online.com/world/canada/yak-same-kanada-dopomahaje-ukrajini-8/
https://meest-online.com/world/canada/yak-same-kanada-dopomahaje-ukrajini-8/
https://www.heraldsun.com.au/news/world/russia-appoints-feared-commander-accused-of-atrocities-in-syria-to-lead-its-war-on-ukraine/news-story/62bc2fa60a9e83db7cafa5302c679f0c
https://www.heraldsun.com.au/news/world/russia-appoints-feared-commander-accused-of-atrocities-in-syria-to-lead-its-war-on-ukraine/news-story/62bc2fa60a9e83db7cafa5302c679f0c
https://www.heraldsun.com.au/news/world/russia-appoints-feared-commander-accused-of-atrocities-in-syria-to-lead-its-war-on-ukraine/news-story/62bc2fa60a9e83db7cafa5302c679f0c
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/accoglienza-per-tutti-i-profughi-stop-respingimenti-in-libia
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/accoglienza-per-tutti-i-profughi-stop-respingimenti-in-libia
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Д. Міятович зустрічає біженців у Молдові, Польщі та інших країнах, збирає 

інформацію про насильство щодо жінок і дітей. 

*** 

Suciu, Simona. Anunțul făcut de Bogdan Aurescu. România cere pedepsirea celor care 

au comis crime de război în Ucraina [Про це повідомив Богдан Ауреску. Румунія вимагає 

покарання тих, хто вчинив військові злочини в Україні] / S. Suciu // Evenimentul Zilei. – 

Bucureşti, 2022. – 11.04. – Режим доступу : https://evz.ro/anuntul-facut-de-bogdan-aurescu-

romania-cere-pedepsirea-celor-care-au-comis-crime-de-razboi-in-ucraina.html. 

Міністр закордонних справ Б. Ауреску оголосив, що Румунія підтримує 

Міжнародний кримінальний суд, а також негайне розслідування військових злочинів і 

злочинів проти людяності, скоєних російською армією на окупованих територіях 

України. За словами Б. Ауреску, оскільки ці злочини були скоєні на цих територіях 

під час окупації росією, відповідальність за міжнародним правом лежить на росії і всі 

фізичні особи, які вчинили такі злочини, мають бути розслідувані та притягнуті до 

відповідальності. 

*** 

Lock, Samantha. Ukraine president warns of ‘new stage of terror’ as west probes 

chemical weapons claims [Президент України попереджає про «новий етап терору», 

оскільки Захід розслідує заяви про хімічну зброю] / S. Lock // The Gusrdian. – London, 

2022. – 12.04. – Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/apr/12/ukraine-

president-warns-of-new-stage-of-terror-as-west-probes-chemical-weapons-claims. 

Мер Маріуполя зазначив, що станом на 12.04 під час облоги міста російськими 

військами, загинуло понад 10 тис. мирних жителів. Крім того, окупанти застосували 

хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Троє людей у Маріуполі мали «отруєння 

бойовими хімікатами, але без катастрофічних наслідків». Як зазначила міністерка 

закордонних справ Великої Британії Л. Трасс, будь-яке використання такої зброї було 

б ескалацією цього конфлікту і зумовить притягнення путіна та його режиму до 

відповідальності. 

*** 

France sends police and forensic experts to Ukraine to capture evidence of Russian 

war crimes [Франція направила в Україну підрозділ поліцейських та експертів-

криміналістів для розслідування потенційних військових злочинів у країні через 

вторгнення російських військ] // The Independent. – London, 2022. – 12.04. – Режим 

доступу : https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-war-crimes-france-

police-b2056074.html. 

Франція направила в Україну підрозділ поліцейських та експертів-

криміналістів для розслідування потенційних військових злочинів у країні через 

вторгнення росії. В Україну прибула група поліції та судових медиків. Міністерство 

внутрішніх справ і юстиції Франції заявило, що команда була направлена для 

«запобігання безкарності дій, що становлять військові злочини» після вбивств мирних 

жителів на території Київської області. Експерти допоможуть у «ідентифікації та 

зборі доказів» і нададуть «конкретну підтримку» українській та міжнародній владі у 

розслідуванні вбивств. Генпрокурор України І. Венедіктова повідомила, що лише в 

Київській області виявлено понад 1200 тіл і подякувала послу Франції за допомогу. 

https://evz.ro/anuntul-facut-de-bogdan-aurescu-romania-cere-pedepsirea-celor-care-au-comis-crime-de-razboi-in-ucraina.html
https://evz.ro/anuntul-facut-de-bogdan-aurescu-romania-cere-pedepsirea-celor-care-au-comis-crime-de-razboi-in-ucraina.html
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/12/ukraine-president-warns-of-new-stage-of-terror-as-west-probes-chemical-weapons-claims
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/12/ukraine-president-warns-of-new-stage-of-terror-as-west-probes-chemical-weapons-claims
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-war-crimes-france-police-b2056074.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-war-crimes-france-police-b2056074.html
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*** 

Ukraine crisis [Українська криза] // The News. – Islamabad, 2022. – 12.04. – Режим 

доступу : https://www.thenews.com.pk/print/949478-ukraine-crisis. 

Пакистанське вдання пише, що путін неправильно розрахував опір, який 

українські громадяни та солдати можуть чинити, щоб зірвати загар плани росії. Зараз 

США розглядають можливість допомоги Міжнародному кримінальному суду в Гаазі 

притягнути росію до відповідальності за її військові злочини. Але США не знають, 

якою мірою можуть допомогти. 

*** 

Pentagon: Rusya’nın Ukrayna’da kimyasal silah kullandığı iddiaları endişe verici 

[Пентагон: Звинувачення росії у застосуванні хімічної зброї в Україні викликають 

тривогу] // Star. – Istanbul, 2022. – 12.04. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/pentagon-rusyanin-ukraynada-kimyasal-silah-kullandigi-

iddialari-endise-verici-haber-1704361/. 

Речник міністерства оборони США Д. Кірбі заявив, що звинувачення в 

застосуванні росією хімічної зброї в місті Маріуполь викликають занепокоєння. 

Український батальйон спеціальних операцій «Азов» повідомив, що російські війська 

скинули на Маріуполь отруйну речовину невідомого походження за допомогою 

безпілотного літального апарату. У постраждалих після нападу виявлена дихальна 

недостатність, зазначено, що дію отруйної речовини досліджують. 

*** 

Postma, Jan. Hoekstra: VS positief over Internationaal Strafhof in onderzoek 

Oekraïne [Хекстра: США позитивно ставляться до розслідування злочинів, скоєних в 

Україні, Міжнародним кримінальним судом] / J. Postma // De Telegraaf. – Amsterdam, 

2022. – 15.04. – Режим доступу : https://www.telegraaf.nl/nieuws/1708665932/hoekstra-vs-

positief-over-internationaal-strafhof-in-onderzoek-oekraine. 

Міністр закордонних справ Нідерландів В. Хекстра після візиту до свого 

американського колеги Е. Блінкена у Вашингтоні зазначив, що Нідерланди та США 

працюватимуть разом, щоб знайти найкращий спосіб переслідування військових 

злочинів в Україн, скоєних російськими військами. Він наголосив, що Америка 

зробить все можливе, щоб забезпечити справедливість в Україні, а також хоче 

підтримати в цьому Нідерланди, якщо справа буде передана в Міжнародний 

кримінальний суд в Гаазі. 

*** 

Жежера, Олена. Криваве сафарі в Бучі / О. Жежера // Українське Слово. – 

Чикаго, 2022. – 21.04. – Режим доступу : https://www.ukrslovo.net/день-за-

днем/110493.html. 

У місті Буча, що під Києвом, після того, як його залишили російські солдати, 

знайдено тіла сотень убитих і закатованих мешканців. Увесь світ побачив звірства 

солдатів російської армії, які вони чинили в Бучі. Причини такого звірства пояснити 

неможливо. Про те, що в Україні відбувається геноцид, говорять уже світові лідери, 

зокрема президент США Д. Байден. 

*** 

https://www.thenews.com.pk/print/949478-ukraine-crisis
https://www.star.com.tr/dunya/pentagon-rusyanin-ukraynada-kimyasal-silah-kullandigi-iddialari-endise-verici-haber-1704361/
https://www.star.com.tr/dunya/pentagon-rusyanin-ukraynada-kimyasal-silah-kullandigi-iddialari-endise-verici-haber-1704361/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1708665932/hoekstra-vs-positief-over-internationaal-strafhof-in-onderzoek-oekraine
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1708665932/hoekstra-vs-positief-over-internationaal-strafhof-in-onderzoek-oekraine
https://www.ukrslovo.net/день-за-днем/110493.html
https://www.ukrslovo.net/день-за-днем/110493.html
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Митрополит Борис Гудзяк: «Голе зло» звірствв Україні розглядається як лише 

«вершина айсберга» // Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 21.04. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/ukrainian-community/ukrainian-chicago/110358.html. 

Невдовзі після виходу російських військ з міст, що оточують Київ, 31 березня, 

журналісти та інші очевидці почали оприлюднювати фотографії та відео братських 

могил і понівечених тіл, серед яких деякі були із зв’язаними руками та кульовими 

пораненнями з близької відстані. Ті, хто вижив, розповідають про страти, катування 

та зґвалтування російськими військами. На супутникових знімках від Maxar 

Technologies, які надають як дані американським та міжнародним службам оборони та 

розвідки, видно тіла, розкидані вздовж однієї з вулиць Бучі принаймні 19 березня, що 

спростовує твердження росії про те, що смерть була «інсценована» українцями після 

відступу росіян. 

*** 

d’Istria, Thomas. En Ukraine, la procureure générale traque les crimes de guerre « 

vingt-quatre heures sur vingt-quatre « [В Україні Генпрокуратурка розслідує військові 

злочини «24 години на добу»] / T. d’Istria // Le Monde. – Paris, 2022. – 21.04. – Режим 

доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/21/en-ukraine-la-procureure-

generale-traque-les-crimes-de-guerre-vingt-quatre-heures-sur-vingt-

quatre_6123114_3210.html. 

Генеральна прокурорка України І. Венедиктова розповідає, що Генеральна 

прокуратура України відслідковує військові злочини, скоєні з початку російського 

вторгнення, розпочатого 24 лютого. Вона наголошує, що працює 24 год. на добу, 

кожен день тижня. На мобільному телефоні вона вказує на «7462» розслідування 

військових злочинів – цифру, яка постійно зростає, – зареєстровану на сайті 

Warcrime.gov.ua, ІТ-хабу для різних українських установ, де збираються свідчення 

про злочини. 

*** 

Bartels, Valentun. Tientallen marechaussees naar Oekraïne voor onderzoek naar 

vermeende oorlogsmisdaden [Десятки військових поліцейських прибудуть в Україну для 

розслідування імовірних військових злочинів] / V. Bartels // De Telegraaf. – Amsterdam, 

2022. – 28.04. – Режим доступу : https://www.telegraaf.nl/nieuws/111065668/tientallen-

marechaussees-naar-oekraine-voor-onderzoek-naar-vermeende-

oorlogsmisdaden#:~:text=Den%20Haag%20%2D%20Tientallen%20Nederlandse%20marec

haussees,vrijdag%20over%20in%20de%20ministerraad. 

Нідерланди відправляють військову поліцію в Україну для розслідування 

ймовірних військових злочинів росії. Вони пробудуть в країні кілька тижнів і будуть 

збирати докази для Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Розслідування 

катастрофи літака MH17 дозволило Нідерландам отримати багато судово-медичних 

знань. 

*** 

Kolíková: Slovensko má záujem pristúpiť k vyšetrovaciemu tímu k zločinom na 

Ukrajine [Коликова: Словаччина зацікавлена приєднатися до слідчої групи щодо 

злочинів в Україні] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 28.04. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/ukrainian-community/ukrainian-chicago/110358.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/21/en-ukraine-la-procureure-generale-traque-les-crimes-de-guerre-vingt-quatre-heures-sur-vingt-quatre_6123114_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/21/en-ukraine-la-procureure-generale-traque-les-crimes-de-guerre-vingt-quatre-heures-sur-vingt-quatre_6123114_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/21/en-ukraine-la-procureure-generale-traque-les-crimes-de-guerre-vingt-quatre-heures-sur-vingt-quatre_6123114_3210.html
https://www.telegraaf.nl/nieuws/111065668/tientallen-marechaussees-naar-oekraine-voor-onderzoek-naar-vermeende-oorlogsmisdaden#:~:text=Den%20Haag%20%2D%20Tientallen%20Nederlandse%20marechaussees,vrijdag%20over%20in%20de%20ministerraad
https://www.telegraaf.nl/nieuws/111065668/tientallen-marechaussees-naar-oekraine-voor-onderzoek-naar-vermeende-oorlogsmisdaden#:~:text=Den%20Haag%20%2D%20Tientallen%20Nederlandse%20marechaussees,vrijdag%20over%20in%20de%20ministerraad
https://www.telegraaf.nl/nieuws/111065668/tientallen-marechaussees-naar-oekraine-voor-onderzoek-naar-vermeende-oorlogsmisdaden#:~:text=Den%20Haag%20%2D%20Tientallen%20Nederlandse%20marechaussees,vrijdag%20over%20in%20de%20ministerraad
https://www.telegraaf.nl/nieuws/111065668/tientallen-marechaussees-naar-oekraine-voor-onderzoek-naar-vermeende-oorlogsmisdaden#:~:text=Den%20Haag%20%2D%20Tientallen%20Nederlandse%20marechaussees,vrijdag%20over%20in%20de%20ministerraad
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https://www.cas.sk/clanok/2672555/kolikova-slovensko-ma-zaujem-pristupit-k-

vysetrovaciemu-timu-k-zlocinom-na-ukrajine/. 

Міністр юстиції М. Коликова підтвердила, що Словацька Республіка 

зацікавлена у приєднанні до спільної слідчої групи, яка займатиметься воєнними 

злочинами, злочинами проти людяності та іншими злочинами, скоєними російськими 

військовими в Україні. За словами міністра юстиції, результатом щирих зусиль 

Словацької Республіки допомоги у розслідуванні, має стати надання Міжнародному 

кримінальному суду своєчасних доказів для подальших дій. 

*** 

Russia strikes Kyiv during UN chief’s visit, Biden asks for $33bn for Ukraine [росія 

завдала удару по Києву під час візиту глави ООН, Д. Байден просить 33 мільярди 

доларів для України] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 29.04. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/un-chief-condemns-absurdity-of-war-in-

ukraine-visit/news-story/bc95cd0bb19d01b6e3614d98d529019a. 

Російські війська бомбардували українську столицю під час візиту 

Генерального секретаря ООН А. Гутерреша, який засудив «абсурдність» війни в XXI 

ст. А. Гутерреш, який прибув до Києва після переговорів у москві з президентом 

путіним, назвав війну «злом» після відвідування Бучі й зажадав від кремля 

співпрацювати з розслідуванням звинувачень Міжнародного кримінального суду. 

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА РОСІЇ  

Kirschbaum, Lara. Krieg im Namen des „Z“ [Війна в ім’я «Z»] / L. Kirschbaum // 

Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 02.04. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/wie-das-disinformation-situation-center-

russische-propaganda-entlarvt-17927727.html. 

Численні організації вживають заходів проти російської пропаганди та 

фейкових новин. Некомерційна ініціатива «Ситуаційний центр дезінформації», у якій 

працюють десять організацій з України, Болгарії, Німеччини та інших країн ЄС, своїм 

аналізом інформації показує, що «цифрова операція російської війни» має на меті 

легітимізувати загарбницьку війну проти України та розпалити ненависть до 

українського населення. Ф. Картте, один із експертів, каже, що платформи соцмереж 

надто мало роблять проти російської пропаганди. 

*** 

Russian media campaign dismisses Bucha deaths as fakes [російська медіа-кампанія 

відкидає смерть людей у Бучі і вважє фейком] // The Independent. – London, 2022. – 

06.04. – Режим доступу : https://www.independent.co.uk/news/world/americas/ap-ukraine-

kremlin-washington-kyiv-b2051844.html. 

Підтримувані кремлем ЗМІ, засуджують фото з Бучі, як «витончений обман». 

Розповсюдження фейкових новин або поширення неправдивих повідомлень, щоб 

посіяти сум’яття та підірвати своїх супротивників, це тактика, яку москва 

використовувала роками та вдосконалювала з появою соціальних мереж у таких 

країнах, як Сирія. Головний матеріал на сайті популярної прокремлівської газети 

«Комсомольськая правда» прив’язав до України масові вбивства в матеріалі, який 

https://www.cas.sk/clanok/2672555/kolikova-slovensko-ma-zaujem-pristupit-k-vysetrovaciemu-timu-k-zlocinom-na-ukrajine/
https://www.cas.sk/clanok/2672555/kolikova-slovensko-ma-zaujem-pristupit-k-vysetrovaciemu-timu-k-zlocinom-na-ukrajine/
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/un-chief-condemns-absurdity-of-war-in-ukraine-visit/news-story/bc95cd0bb19d01b6e3614d98d529019a
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/un-chief-condemns-absurdity-of-war-in-ukraine-visit/news-story/bc95cd0bb19d01b6e3614d98d529019a
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/wie-das-disinformation-situation-center-russische-propaganda-entlarvt-17927727.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/wie-das-disinformation-situation-center-russische-propaganda-entlarvt-17927727.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/ap-ukraine-kremlin-washington-kyiv-b2051844.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/ap-ukraine-kremlin-washington-kyiv-b2051844.html
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містить «ще один незаперечний доказ» того, що «геноцид у Бучі» був здійснений «не 

російськими силами». 

*** 

Pružinová, Kristýna. Fakta a mýty o «nacistickém» pluku Azov. Je směšné, co Rusové 

tvrdí, říká analytik [Факти та міфи про «нацистський» полк «Азов». Це смішно, що 

кажуть росіяни, каже аналітик] / K. Pružinová // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 11.04. – 

Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/utok-na-ukrajinu-analytik-michal-

lebduska-o-ukrajinskem-pluk/r~95779836b67f11ec8d900cc47ab5f122/. 

Окремий загін спеціального призначення «Азов» був створений на початку 

російсько-української війни в 2014 р. як одна з добровольчих військових частин в 

Україні. кремлівська пропаганда використовувала його як доказ того, що в Україні 

діють нацисти і що країну потрібно «денацифікувати». Аналітик М. Лебдушка з 

Асоціації міжнародних справ каже, що те, як «росія зробила український полк «Азов» 

ідолом і зловживала ним для пропаганди, багато в чому смішно лише тому, що в 

підрозділі всього близько тисячі військових». За його словами, тепер полк «Азов» 

належить до елітних підрозділів Національної гвардії України. 

*** 

Jsme v ruské informační válce, říká polovina Čechů. Vypnutí webů schvaluje 41 

procent [Ми в російській інформаційній війні, каже половина чехів. 41 % схвалює 

закриття сайту] // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 13.04. – Режим доступу : 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jsme-v-ruske-informacni-valce-rika-polovina-

cechu/r~c9234216bb0711ec87d40cc47ab5f122/. 

Як показало опитування Ipsos для дослідницького консорціуму Central 

European Digital Media Observatory, на думку 52 % населення, Чехія є частиною 

інформаційної війни, яку очолює росія. 41 % чехів схвалює блокування 

дезінформаційних сайтів. П’ята частина чехів вважають цю процедуру сумнівною, а 

стільки ж – неприйнятною. Натомість, на думку 14 % респондентів, інформаційна 

війна не стосується Чехії, конфлікт є справою лише росії та України, 15 % вважають, 

що інформаційна війна є лише приводом для західних урядів, у тому числі Чехії, для 

обмеження свободи слова та незручних ЗМІ. Решта 19 % респондентів не мають 

жодної думки щодо цього питання. 

*** 

Мизинцев: Украјина спрема напад на избеглице на железничкој станици [М. 

Мізинцев: Україна готує напад на біженців на вокзалі] // Политика. – Belgrad, 2022. – 

15.04. – Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/505049/. 

Видання публікує заяву керівника російського центру контролю національної 

оборони генерал-полковника мізінцева про те, що «Київ готує нову провокацію для 

звинувачення російських військ». Він заявив, що «українські війська незабаром 

випустять тактичну ракету "Точка-У" по великому угрупованню біженців на вокзалі 

Лозова». 

*** 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/utok-na-ukrajinu-analytik-michal-lebduska-o-ukrajinskem-pluk/r~95779836b67f11ec8d900cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/utok-na-ukrajinu-analytik-michal-lebduska-o-ukrajinskem-pluk/r~95779836b67f11ec8d900cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jsme-v-ruske-informacni-valce-rika-polovina-cechu/r~c9234216bb0711ec87d40cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jsme-v-ruske-informacni-valce-rika-polovina-cechu/r~c9234216bb0711ec87d40cc47ab5f122/
https://www.politika.rs/scc/clanak/505049/
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Мінджоса, Софія. «Ми прийшли, щоб принести «мир» / С. Мінджоса // Гомін 

України. – Торонто, 2022. – 19.04. – Режим доступу : 

http://www.homin.ca/news.php/news/25076/group/29. 

Автор, коментуючи виступ представника росії в ООН В. Небензі на засіданні 

Ради безпеки, називає його відвертою брехнею. В. Небензя назвав депортацію 

українців «порятунком». російський дипломат понад 10 хв. брехав на весь світ про 

війну в Україні. Політик розповів про всі злочини, які відбуваються в Україні, – про 

вбивства, ґвалтування, пограбування та катування, однак вирішив перекласти вину на 

наших захисників, а не російських покидьків. 

*** 

Путин: руска војска нема никакве везе са догађајима у Бучи, али зна ко је 

смислио [путін: російська армія не має жодного стосунку до подій у Бучі, але знає, хто 

це придумав] // Политика. – Belgrad, 2022. – 26.04. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/505860/. 

Видання коментує заяву президента росії путіна, зроблену під час зустрічі з 

генеральним секретарем ООН А. Гутеррешем у москві, про те, що російська армія не 

має жодного відношення до подій в українському місті Буча, але «москві відомо, хто і 

як здійснив цю провокацію». путін також повідомив, що наразі «в Маріуполі бойових 

дій не ведеться, хоча ситуація там дуже складна і трагічна, але й дуже проста». путін 

також зазначив, що постраждалі перебувають у «абсолютно нормальних умовах», їм 

надано професійну медичну допомогу, а «частина українських військових здалася в 

полон». 

МІТИНГИ ТА АКЦІЇ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ  

Poruka iz Cetinja: BiH 1992. Ukrajina 2022. [Повідомлення з Цетинє: БіГ 1992 

Україна 2022] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 04.04. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/region/crna-gora/731699/poruka-iz-cetinja-bih-1992-ukrajina-2022. 

Жителі м. Цетинє у Боснії і Герцеговині зібралися на 40-й день війни в Україні, 

щоби підтримати український народ у боротьбі за свободу. Вони порівняли ситуацію 

в Україні з війною у Боснії і Герцеговині, тим самим нагадавши собі про 30 років тих 

страждань. Перед будівлею колишнього посольства росії в Цетинє прозвучали гімни 

Боснії і Герцеговини та України. 

*** 

ZukićSarajlije jasno poručile: Stojimo uz narod Ukrajine [Жителі Сараєво чітко 

сказали: Ми підтримуємо народ України] / A. Zukić // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 

09.04. – Режим доступу : https://avaz.ba/vijesti/bih/733010/sarajlije-jasno-porucile-stojimo-

uz-narod-ukrajine. 

Сотні сараївців взяли участь у мітингу на підтримку народу України на площі 

Сьюзен Зонтаг перед Національним театром. Організатором акції протесту «Ми з 

Україною» став Центр постконфліктних досліджень. До присутніх звернулися 

тимчасовий повірений у справах Посольства України в Боснії і Герцоговині С. 

Мініайло, мер Сараєво Б. Карич, режисер Д. Мустафіч та ін. 

*** 

http://www.homin.ca/news.php/news/25076/group/29
https://www.politika.rs/scc/clanak/505860/
https://avaz.ba/region/crna-gora/731699/poruka-iz-cetinja-bih-1992-ukrajina-2022
https://avaz.ba/vijesti/bih/733010/sarajlije-jasno-porucile-stojimo-uz-narod-ukrajine
https://avaz.ba/vijesti/bih/733010/sarajlije-jasno-porucile-stojimo-uz-narod-ukrajine
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«Žene u crnom» održale protest «Stop ratu u Ukrajini» [«Жінки у чорному» провели 

акцію «Зупинити війну в Україні»] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 13.04. – Режим 

доступу : https://avaz.ba/region/srbija/734327/zene-u-crnom-odrzale-protest-stop-ratu-u-

ukrajiniї. 

Громадська організація «Жінки у чорному» провела акцію мовчання «Зупинити 

війну в Україні» у центрі Белграда. Учасники закликали до негайного припинення 

агресії росії проти України та притягнення до відповідальності президента росії 

путіна за військові злочини. На додачу до цієї акції одночасно пройшли акції 

протесту в інших містах, зокрема в Крушевці. 

*** 

Na Cetinju na više lokacija urađeni grafiti Zelenskog i Klička [Графіті Зеленського 

та Кличка зробили в кількох місцях у Цетинє] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 15.04. – 

Режим доступу : https://avaz.ba/region/crna-gora/734557/na-cetinju-na-vise-lokacija-

uradeni-grafiti-zelenskog-i-klicka. 

З початку російської агресії проти України в м. Цетинє щодня проходять 

мітинги на підтримку українського народу. Цетинє – єдине місто на Балканах, де 

щодня відбуваються акції протесту. У кількох куточках міста зроблено графіті із 

зображенням Президента України В. Зеленського та мера Києва В. Кличка. 

*** 

Van der Bellen eröffnet und Wien läuft [А. ван дер Беллен відкрив марафон, а 

Відень біжить] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 21.04. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6128737/van-der-bellen-eroeffnet-und-wien-laeuft?from=rss. 

У столиці Австрії стартував 39-й Віденський міський марафон (VCM), який 

цього року проходить під гаслом «Біг заради миру» на знак солідарності з Україною, 

яка протистоїть російському вторгненню. Віденський міський марафон завжди був 

бігом заради миру. Цього року в ньому участь беруть бігуни зі 100 країн, які 

незалежно від їх походження, нації чи релігії, біжать разом мирно і заради спільної 

мети. 

*** 

Antiratni skup u Beogradu: putin ne želi mir ni na Uskrs [Антивоєнний мітинг у 

Белграді: путін і на Великдень не хоче миру] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 23.04. – 

Режим доступу : https://avaz.ba/region/srbija/736859/antiratni-skup-u-beogradu-putin-ne-

zeli-mir-ni-na-uskrs. 

Неформальна група громадян «росіяни, українці, білоруси та серби разом 

проти війни» провела антивоєнний мітинг на центральній площі Белграда, де 

громадяни передали гуманітарну допомогу до посольства України у Белграді та 

постраждалим від війни в Україні. Мітинг пройшов без сутичок і охоронявся 

співробітниками поліції. 

*** 

Cerca de 30 pessoas manifestam-se junto à embaixada russa contra guerra na Ucrânia 

[Близько 30 людей протестують біля російського посольства проти війни в Україні] // 

Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 28.04. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-

https://avaz.ba/region/srbija/734327/zene-u-crnom-odrzale-protest-stop-ratu-u-ukrajiniї
https://avaz.ba/region/srbija/734327/zene-u-crnom-odrzale-protest-stop-ratu-u-ukrajiniї
https://avaz.ba/region/crna-gora/734557/na-cetinju-na-vise-lokacija-uradeni-grafiti-zelenskog-i-klicka
https://avaz.ba/region/crna-gora/734557/na-cetinju-na-vise-lokacija-uradeni-grafiti-zelenskog-i-klicka
https://www.diepresse.com/6128737/van-der-bellen-eroeffnet-und-wien-laeuft?from=rss
https://avaz.ba/region/srbija/736859/antiratni-skup-u-beogradu-putin-ne-zeli-mir-ni-na-uskrs
https://avaz.ba/region/srbija/736859/antiratni-skup-u-beogradu-putin-ne-zeli-mir-ni-na-uskrs
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/cerca-de-30-pessoas-manifestam-se-junto-a-embaixada-russa-contra-guerra-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
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cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/cerca-de-30-pessoas-manifestam-se-junto-a-

embaixada-russa-contra-guerra-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques. 

Близько 30 людей протестували перед посольством росії в Лісабоні проти 

відсутності свободи вираження поглядів у росії, у тому числі з критикою вторгнення 

в Україну, використовуючи плакати російською мовою, деякі з них прикриті 

наклейками, що символізує відсутність свободи слова в росії, де демонстрації проти 

вторгнення в Україну заборонені. 

ПЕРЕГОВОРНИЙ ПРОЦЕС  

Istanbul process still critical for Ukraine peace: Turkey’s Altun [Стамбульський 

процес, як і раніше, має вирішальне значення для миру в Україні] // Daily Sabah. – 

Istanbul, 2022. – 19.04. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/istanbul-process-still-critical-for-ukraine-

peace-turkeys-altun. 

Директор із зв’язків із громадськістю Ф. Алтун під час участі у конференції, 

присвяченій наслідкам російсько-української війни для Туреччини, заявив, що 

Стамбульський процес залишається найважливішою можливістю на тлі зусиль 

міжнародної спільноти щодо досягнення припинення вогню та встановлення миру в 

Україні. Він закликав усіх підтримати переговорний процес, наголошуючи, що 

сприяюча роль Туреччини у переговорах між воюючими сторонами показала, що 

країна дотримується конструктивного підходу та виявляє ініціативу, коли це 

необхідно для вирішення питання вторгнення росії в Україну. 

*** 

Future of peace talks in Turkey depends on putin: Zelenskyy [Майбутнє мирних 

переговорів у Туреччині залежить від путіна: Зеленський] // Daily Sabah. – Istanbul, 

2022. – 24.04. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/future-of-

peace-talks-in-turkey-depends-on-putin-zelenskyy. 

Президент України В. Зеленський заявив, що ймовірність подальших мирних 

переговорів із росією в Туреччині залежить від його російського колеги путіна, але 

додав, що хоче, щоб відбулися предметні переговори. У телефонній розмові з 

В. Зеленським, Р. Т. Ердоган підтвердив підтримку переговорного процесу у 

російсько-українській війні. 

*** 

Alçi, Nagehan. Turkey’s position in russia-Ukraine war and the possibilities [Позиція 

Туреччини у російсько-українській війні та можливості] / N. Alçi // Daily Sabah. – 

Istanbul, 2022. – 27.04. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/opinion/columns/turkeys-position-in-russia-ukraine-war-and-

the-possibilities. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган заявив, що планує зателефонувати до 

путіна, щоб обговорити мирні переговори на президентському рівні в Туреччині. 

Турецький посередницький процес є єдиним каналом, яким сторони спілкуються одна 

з одною і намагаються знайти шляхи для примирення. 

*** 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/cerca-de-30-pessoas-manifestam-se-junto-a-embaixada-russa-contra-guerra-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/cerca-de-30-pessoas-manifestam-se-junto-a-embaixada-russa-contra-guerra-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/istanbul-process-still-critical-for-ukraine-peace-turkeys-altun
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/istanbul-process-still-critical-for-ukraine-peace-turkeys-altun
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/future-of-peace-talks-in-turkey-depends-on-putin-zelenskyy
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/future-of-peace-talks-in-turkey-depends-on-putin-zelenskyy
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/turkeys-position-in-russia-ukraine-war-and-the-possibilities
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/turkeys-position-in-russia-ukraine-war-and-the-possibilities
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Duran, Burhanettin. Who will give up in stage two of the russia-Ukraine war? [Хто 

здасться на другому етапі російсько-української війни?] / B. Duran // Daily Sabah. – 

Istanbul, 2022. – 27.04. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/opinion/columns/who-will-give-up-in-stage-two-of-the-russia-

ukraine-war. 

На думку турецького політолога Б. Дюрана, щоб уберегти Європу від 

економічних та політичних проблем у середньостроковій та довгостроковій 

перспективі, війна росї проти України має бути припинена якнайшвидше, тому 

дипломатичні зусилля щодо переговорного процесу між сторонами мають 

продовжуватися незалежно від «етапу» та інтенсивності війни. 

*** 

Rusya’dan Türkiye’nin kararına ilişkin ilk açıklama [Перша заява росії щодо 

рішення Туреччини] // Star. – Istanbul, 2022. – 29.04. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/rusyadan-turkiyenin-kararina-iliskin-ilk-aciklama-haber-

1708057/. 

Прессекретар МЗС росії захарова заявила, що розуміє відмову Анкари на 

прохання москви використовувати повітряний простір Туреччини для польотів 

російських цивільних і військових літаків до Сирії. захарова заявила, що росія 

виступає за переговорний процес з Україною і прагне до мирного вирішення. Крім 

того захарова зазначила, що «коли Президент України запропонував ці переговори, 

російська сторона їх прийняла, не відкинула». захарова називає поведінку української 

сторони на переговорах на даний момент «не обнадійливою». 

*** 

Русия не смята, че е във война с НАТО [росія не вважає, що воює з НАТО] // 

Дневник. – Sofia, 2022. – 30.04. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/04/29/4341710_rusiia_ne_smiata_che_e

_vuv_voina_s_nato/. 

Міністр закордонних справ росії лавров звинуватив Україну в застопоренні 

мирних переговорів і сказав, що «значних результатів» можна було б досягти, якби 

«не непослідовна позиція Києва». Водночас лавров заявив, що кремль не прийме 

гарантії Заходу для України, якщо вони стосуються Криму та двох регіонів Донбасу, 

так званих, ДНР і ЛНР, чию незалежність визнала москва. За його словами, 

«мінливість України пов’язана з бажанням Вашингтона, Лондона та інших столиць не 

форсувати переговорний процес». Президент України В. Зеленський заявив, що мирні 

переговори близькі до провалу, але сказав, що це пов’язано з гнівом українського 

народу проти росії через звірства, вчинені російськими військовими. 

ПІДТРИМКА РОСІЇ  

Hazánk nem szavazza meg a gázszállításokra vonatkozó szankciókat [Угорщина не 

буде голосувати за санкції щодо постачання газу] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 

11.04. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/hazank-nem-szavazza-

meg-a-gazszallitasokra-vonatkozo-szankciokat. 

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини П. Сіярто у Люксембурзі під 

час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС сказав, що Угорщина продовжить 

https://www.dailysabah.com/opinion/columns/who-will-give-up-in-stage-two-of-the-russia-ukraine-war
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/who-will-give-up-in-stage-two-of-the-russia-ukraine-war
https://www.star.com.tr/dunya/rusyadan-turkiyenin-kararina-iliskin-ilk-aciklama-haber-1708057/
https://www.star.com.tr/dunya/rusyadan-turkiyenin-kararina-iliskin-ilk-aciklama-haber-1708057/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/04/29/4341710_rusiia_ne_smiata_che_e_vuv_voina_s_nato/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/04/29/4341710_rusiia_ne_smiata_che_e_vuv_voina_s_nato/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/hazank-nem-szavazza-meg-a-gazszallitasokra-vonatkozo-szankciokat
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/hazank-nem-szavazza-meg-a-gazszallitasokra-vonatkozo-szankciokat
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забезпечувати своє енергопостачання в майбутньому, тому вона не буде голосувати за 

пропозицію, яка включала б санкції проти транспортування нафти та газу з росії. У 

розмові з угорськими журналістами П. Сіярто наголосив, що Угорщина не дозволить 

угорцям «платити ціну війни». 

*** 

Lapozó: Háborús politikája miatt kritizálja Magyarországot a legnagyobb spanyol 

hírügynökség [Найбільше інформаційне агентство Іспанії критикує Угорщину за її 

військову політику] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 12.04. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/lapozo-haborus-politikaja-miatt-kritizalja-

magyarorszagot-a-legnagyobb-spanyol-hirugynokseg. 

За даними іспанського інформаційного агентства EFE, Угорщина є єдиною 

країною в ЄС, яка продовжує підтримувати дружні відносини з росією, незважаючи 

на вторгнення в Україну, що можна пояснити не лише її енергетичною залежністю та 

ідеологічною злагодою з москвою, а й її тривалими напруженими стосунками з 

Україною. Агентство зазначає, що відсутність симпатії між Будапештом та Києвом 

під час парламентських виборів в Угорщині особливо вразила, оскільки прем’єр-

міністр В. Орбан також використовував у своїй кампанії війну в сусідній країні. 

*** 

Грубјешићева: Санкције русији услов за европски пут Србије [С. Грубешич: 

Санкції проти росії є умовою європейського шляху Сербії] // Политика. – Belgrad, 2022. 

– 15.04. – Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/504981/Grubjesiceva-Sankcije-

Rusiji-uslov-za-evropski-put-Srbije. 

Представниця Центру зовнішньої політики С. Грубешич заявила, що тиск на 

Сербію щодо введення санкцій проти росії триватиме й посилюватиметься, чим 

довше триватиме війна в Україні. Такий тиск показує, що ЄС піклується про те, щоб 

Сербія залишилася на європейському шляху. Вона також додає, що буде тиск з боку 

росії, тому що її влаштовує, що Сербія залишається єдиною країною в Європі, яка не 

ввела санкції, але, зазначає вона, питання в тому, «чи така позиція позитивна для 

Сербії». 

*** 

Az ukrán elnök Magyarországról: Nem értjük, hogyan csinálhat valaki pénzt a vérből 

is [Президент України про Угорщину: Ми не розуміємо, як можна робити гроші на 

крові] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 15.04. – Режим доступу : 

https://www.nepszava.hu/3153652_navalnij-a-bortonbol-tweetelve-buzditotta-putyin-elleni-

reklamkampanyra-a-nyugatot. 

Президент України В. Зеленський знову заявив про своє засудження ролі 

Угорщини щодо введення санкцій проти росії, наголошуючи, що на російській газ та 

нафту припадає 85 % та 60 % потреб Угорщини. Прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан 

навіть не спростував того, що Угорщина платить за російський газ практично повну 

ринкову ціну. путін та прем’єр-міністр Угорщини збрехали, що угорцям даватимуть 

газ за п’яту частину ринкової ціни. 

*** 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/lapozo-haborus-politikaja-miatt-kritizalja-magyarorszagot-a-legnagyobb-spanyol-hirugynokseg
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/lapozo-haborus-politikaja-miatt-kritizalja-magyarorszagot-a-legnagyobb-spanyol-hirugynokseg
https://www.politika.rs/scc/clanak/504981/Grubjesiceva-Sankcije-Rusiji-uslov-za-evropski-put-Srbije
https://www.politika.rs/scc/clanak/504981/Grubjesiceva-Sankcije-Rusiji-uslov-za-evropski-put-Srbije
https://www.nepszava.hu/3153652_navalnij-a-bortonbol-tweetelve-buzditotta-putyin-elleni-reklamkampanyra-a-nyugatot
https://www.nepszava.hu/3153652_navalnij-a-bortonbol-tweetelve-buzditotta-putyin-elleni-reklamkampanyra-a-nyugatot
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Представљена Петиција против увођења санкција русији [Представлено петицію 

проти введення санкцій проти росії] // Политика. – Belgrad, 2022. – 18.04. – Режим 

доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/505210/Predstavljena-Peticija-protiv-uvodenja-

sankcija-Rusiji. 

У Белграді презентували петицію проти введення санкцій проти росії, яку 

наразі підписали понад 200 громадських діячів. Дячі просять президента Сербії А. 

Вучича, уряд і «найважливіші інституції сербського народу» відкинути «тиск і 

шантаж з боку Заходу» і не вводити санкції проти росії. Вважається, що сербський і 

російський народи мають «найтісніші зв’язки» і що «постійний союз» з цією країною 

сьогодні є «єдиним гарантом збереження територіальної цілісності». Підписанти 

петиції висловили сподівання, що український народ «відкине» західних союзників, 

які, як кажуть, штовхають його на конфлікт із «братами-слов’янами» з корисливих 

інтересів. Вони додали, що за петицією не стоїть жодна політична організація і 

заявили, що оголосять другий тур підписантів 9 травня. За словами академіка М. 

Бечковича, Сербія не повинна дозволяти собі «приниження у вигляді введення 

санкцій проти росії». 

*** 

Вучић: Србија неће угрозити своје националне интересе увођењем санкција 

русији [А. Вучич: Сербія не поставить під загрозу свої національні інтереси, вводячи 

санкції проти росії] // Политика. – Belgrad, 2022. – 21.04. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/505534/Vucic-Srbija-nece-ugroziti-svoje-nacionalne-

interese-uvodenjem-sankcija-Rusiji. 

Як заявив президент Сербії А. Вучич, Сербія не погодитися на посилення 

санкцій проти президента росії путіна, не буде загрожувати своїм національним 

інтересам, приєднавшись до санкцій Заходу проти росії через Україну. Сербія, як 

кандидат на членство в ЄС, вже давно має міцні політичні, економічні та безпекові 

зв’язки з росією, яка постачає їй газ. А. Вучич також зазначив, що люди говорять про 

«вибір сторін», але, як він додав, у нас є тільки свій бік – інтереси Сербії. Белград 

хоче зберегти зв’язки з росією та Китаєм, незважаючи на тиск з боку ЄС. 

*** 

Руски сенатор: Односи Русије и Србије чвршћи од садашњих ризика [російський 

сенатор: Відносини росії та Сербії сильніші за нинішні ризики] // Политика. – Belgrad, 

2022. – 23.04. – Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak. 

Заступник голови Ради Федерації росії, сенатор Костянтин К. вважає, що 

ставлення росії до Сербії обумовлене історичними зв’язками між народами, «нашими 

власними уявленнями про те, що таке добро і що таке зло». За його словами, «росія не 

просить Україну ні про що, крім того, що має робити кожна цивілізована країна: це 

протидія неонацизму, заборона націоналістам керувати країною на шкоду іншим 

народам, а не вирішення проблеми власної безпеки на рівні за рахунок інших країн». 

*** 

Prominente warnen Scholz in Brief vor Drittem Weltkrieg [Знаменитості 

попереджають Шольца в листі про Третю світову війну] // Frankfurter Аllgemeine. – 

Frankfurt am Main, 2022. – 29.04. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/505210/Predstavljena-Peticija-protiv-uvodenja-sankcija-Rusiji
https://www.politika.rs/scc/clanak/505210/Predstavljena-Peticija-protiv-uvodenja-sankcija-Rusiji
https://www.politika.rs/scc/clanak/505534/Vucic-Srbija-nece-ugroziti-svoje-nacionalne-interese-uvodenjem-sankcija-Rusiji
https://www.politika.rs/scc/clanak/505534/Vucic-Srbija-nece-ugroziti-svoje-nacionalne-interese-uvodenjem-sankcija-Rusiji
https://www.politika.rs/scc/clanak
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https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/prominente-warnen-olaf-scholz-in-brief-vor-

drittem-weltkrieg-17992391.html. 

28 письменників, акторів і артистів Німеччини у відкритому листі звернулися 

до канцлера О. Шольца з проханням не доставляти Україні більше важкої зброї. На 

відміну від багатьох критиків, які звинувачують О. Шольца у ваганні, підписанти 

листа висловлюють свою підтримку тому, що канцлер зробив все можливе, щоб не 

допустити переростання війни в Україні у Третю світову. 

*** 

Jansen, Jonas. Bayer bleibt Russland treu [«Байєр» залишається вірною росії] / J. 

Jansen // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 29.04. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/hauptversammlung-bayer-bleibt-

russland-treu-17994262.html. 

Німецька хіміко-фармацевтична транснаціональна корпорація «Байєр АГ» 

залишається в росії. На річних загальних зборах група виправдала свою присутність в 

росії, незважаючи на загарбницьку війну в Україні, обґрунтовуючи це «етичним 

обов’язком перед цивільним населенням». Генеральний директор корпорації В. 

Бауманн заявив, що і так «ця безглузда війна вже коштувала багатьох життів». 

ПОЛІТИКА ЩОДО БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ  

Ukrainer: Online-Meldung soll Warten verkürzen [Українці: онлайн повідомлення, 

щоб скоротити очікування] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 01.04. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6120087/ukrainer-online-meldung-soll-warten-

verkuerzen?from=rss. 

Віденський соціальний фонд (FSW) повідомляє, що люди, які втекли з України 

через війну, можуть записатися на прийом до консультаційного центру у Віденському 

Австрійському Центрі (ACV). За допомогою нової системи реєстрації переміщені 

особи з України можуть швидко та легко вводити свої дані онлайн, щоб записатися на 

прийом до консультаційного центру. Першу важливу інформацію біженці надсилають 

до Соціального фонду Відня. Після цього з ними зв’яжуться, щоб домовитися про 

зустріч. По телефону біженці отримують інформацію про оцес та необхідні 

документи від україномовних австрійців, що дає змогу швидко надати доступ їм до 

базових послуг. 

*** 

Stamouli, Nektaria. For Ukraine, Greece erects migration system not always offered to 

others [Греція створює для України міграційну систему, яка не завжди пропонується 

іншим] / N. Stamouli // POLITICO. – Brussels, 2022. – 01.04. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/ukraine-greece-migration-system-not-offered-others/. 

Греція, давня європейська площадка для мігрантів, тепер використовує дві 

системи прийому. Одна з них – це система, яка створюється для українських 

біженців, які прибувають з півночі. На кордоні Греції з Болгарією чиновники швидко 

укомплектували центри прийому, щоб привітати українців, які рятуються від 

російських бомб. Вони роздають прибулим картки мобільного зв’язку, закуски та 

теплу їжу. Уряд навіть заохочує неурядові організації в Греції вкладати свої ресурси в 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/prominente-warnen-olaf-scholz-in-brief-vor-drittem-weltkrieg-17992391.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/prominente-warnen-olaf-scholz-in-brief-vor-drittem-weltkrieg-17992391.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/hauptversammlung-bayer-bleibt-russland-treu-17994262.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/hauptversammlung-bayer-bleibt-russland-treu-17994262.html
https://www.diepresse.com/6120087/ukrainer-online-meldung-soll-warten-verkuerzen?from=rss
https://www.diepresse.com/6120087/ukrainer-online-meldung-soll-warten-verkuerzen?from=rss
https://www.politico.eu/article/ukraine-greece-migration-system-not-offered-others/
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допомогу Україні. Міністр міграції Греції Н. Мітаракі назвав українців «справжніми 

біженцями». 

*** 

Deelder, Erwin. ‘Samen in actie voor Oekraïne’ [«Разом у справі за Україну»] / E. 

Deelder // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 01.04. – Режим доступу : 

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1626556640/samen-in-actie-voor-oekraine. 

Автор пише, що тисячі українців тікають від жахів війни в інші країни і багато 

країн допомагають українським біженцям. За словами автора, Ізраїль, Німеччина, 

Польща, США, Туреччина, Англія і навіть Нідерланди дуже активні. Зокрема, 

Нідерланди займаються збором коштів, допомогають з житлом для переселенців, 

матеріально підтримують практично у всіх напрямах. 

*** 

Schattauer, Göran. „An Pranger gestellt“: Aus Ukraine geflohene Roma beklagen 

Ausgrenzung in Deutschland [«Поставили до ганебного стовпа»: цигани, що втекли з 

України, скаржаться на ізоляцію в Німеччині] / G. Schattauer // Focus. – Berlin, 2022. – 

01.04. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/unbeliebte-fluechtlinge-roma-familien-

aus-der-ukraine-stossen-oft-auf-ablehnung_id_77117005.html. 

У Німеччині тепло вітають людей, які тікають від жорстокої загарбницької 

війни путіна в Україні, але з підозрою зустрічають ромські сім’ї. Голова Центральної 

ради німецьких сінті та ромів Р. Роуз розповіла про «дискримінацію», яка викликає 

занепокоєння. Р. Роуз пояснила, що расистські упередження щодо ромів «були 

глибоко вкорінені в європейських суспільствах протягом століть». 

*** 

Maia, Ana. Médicos ucranianos refugiados têm de fazer as mesmas provas que os 

restantes candidatos para aceder à profissão [Українські лікарі-біженці мають здавати ті 

ж тести, що й інші кандидати, щоб отримати доступ до професії] / A. Maia // Público. – 

Lisboa, 2022. – 01.04. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/04/01/sociedade/noticia/medicos-ucranianos-refugiados-provas-

restantes-candidatos-aceder-profissao-2000945. 

Президент Ради португальських медичних закладів заявив, що українським 

лікарям-біженцям доведеться пройти процедуру визнання освіти, аналогічну тій, що 

застосовуються до інших іноземних лікарів. Цей процес відбувається щорічно, 

починається в листопаді і займає близько дев’яти місяців, після чого кандидати 

здають тест. І вже після отримання позитивного результату тесту, кандидати можуть 

зареєструватися в Ordem dos Médicos і почати медичну практику в Португалії. 

*** 

Vårt parti ska inte ta pengar från biståndet [Наша партія не повинна брати гроші з 

допомоги розвитку] // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 01.04. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/EaAwBo/s-profiler-vart-parti-ska-inte-ta-pengar-fran-

bistandet. 

Швеція демонструє свою підтримку та солідарність із більш ніж 10 мільйонами 

українців, які залишили свої будинки за останні тижні. Вкотре вся Швеція 

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1626556640/samen-in-actie-voor-oekraine
https://www.focus.de/politik/unbeliebte-fluechtlinge-roma-familien-aus-der-ukraine-stossen-oft-auf-ablehnung_id_77117005.html
https://www.focus.de/politik/unbeliebte-fluechtlinge-roma-familien-aus-der-ukraine-stossen-oft-auf-ablehnung_id_77117005.html
https://www.publico.pt/2022/04/01/sociedade/noticia/medicos-ucranianos-refugiados-provas-restantes-candidatos-aceder-profissao-2000945
https://www.publico.pt/2022/04/01/sociedade/noticia/medicos-ucranianos-refugiados-provas-restantes-candidatos-aceder-profissao-2000945
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/EaAwBo/s-profiler-vart-parti-ska-inte-ta-pengar-fran-bistandet
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/EaAwBo/s-profiler-vart-parti-ska-inte-ta-pengar-fran-bistandet
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мобілізується, щоб прийняти біженців. Швеція славиться традиціями солідарності та 

міжнародного співробітництва. 

*** 

Hayashi to bring back 30 Ukraine evacuees to Japan from Poland [Хаясі поверне 30 

українців, евакуйованих до Японії з Польщі] // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 02.04. – 

Режим доступу : https://japantoday.com/category/national/hayashi-to-take-30-ukraine-

evacuees-to-japan-after-touring-poland. 

Міністр закордонних справ Японії Й. Хаясі відвідав Польщу, як спеціальний 

посланник прем’єр-міністра Ф. Кісіди, оскільки міжнародне співтовариство активізує 

допомогу українцям, які рятуються від російського вторгнення. За даними Агентства 

імміграційної служби Японії, відколи росія розпочала військові дії проти України, 

Японія прийняла загалом 337 українських біженців. 

*** 

Jõesaar, T. Ukraina meedikud saavad Eestis kiirendatud korras tööle hakata 

[Українські лікарі можуть розпочати роботу в Естонії за прискореною процедурою] / 

Tuuli Jõesaar // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 04.04. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/96327809/ukraina-meedikud-saavad-eestis-kiirendatud-korras-

toole-hakata. 

За даними, зібраними в пунктах прийому українських біженців, близько 300 

біженців, які прибули до Естонії, вказали сферою діяльності медичну допомогу. 

Наразі в Естонії потрібна додаткова медична допомога, особливо якщо врахувати, що 

тисячі біженців від війни в Україні також потребують медичної допомоги. У якості 

пільги лікарі можуть почати стажування до завершення перевірки документів. 

*** 

Валери Рачев: Кабинетът показа лидерство за бежанците, още по-добре се справи 

обществото [Валерій Рачев: Кабмін показав лідерство щодо біженців, суспільство 

встигло ще краще] // Дневник. – Sofia, 2022. – 05.04. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/04/05/4332975_valeri_rachev_kabinetu

t_pokaza_liderstvo_za_bejancite/. 

Голова оперативно-координаційної групи при Раді міністрів Болгарії, яка 

відповідає за переміщені особи з України, В. Рачев в інтерв’ю «Дневнику» 

прокоментував події, які відбуваються в Україні. З початку війни в Україні, в 

Болгарію приїхало понад 145 тис. осіб, переважно жінок та дітей. Більше 65 тис. з них 

оселилися в Болгарії. На його думку, уряд продемонстрував справжнє лідерство в 

ситуації з біженцями, а суспільство продемонструвало підтримку біженцям. Він 

пояснив, що можливості для притулку, роботи, охорони здоров’я та освіти для дітей 

надано, але визнав, що на законодавчому рівні є низка питань, які ще не вирішені. 

*** 

Colégios em Portugal já receberam mais de 130 alunos ucranianos [Коледжі 

Португалії вже прийняли понад 130 українських дітей] // Correio da Manhã. – Lisboa, 

2022. – 05.04. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-

ucrania/detalhe/colegios-em-portugal-ja-receberam-mais-de-130-alunos-ucranianos. 

https://japantoday.com/category/national/hayashi-to-take-30-ukraine-evacuees-to-japan-after-touring-poland
https://japantoday.com/category/national/hayashi-to-take-30-ukraine-evacuees-to-japan-after-touring-poland
https://epl.delfi.ee/artikkel/96327809/ukraina-meedikud-saavad-eestis-kiirendatud-korras-toole-hakata
https://epl.delfi.ee/artikkel/96327809/ukraina-meedikud-saavad-eestis-kiirendatud-korras-toole-hakata
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/04/05/4332975_valeri_rachev_kabinetut_pokaza_liderstvo_za_bejancite/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/04/05/4332975_valeri_rachev_kabinetut_pokaza_liderstvo_za_bejancite/
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/colegios-em-portugal-ja-receberam-mais-de-130-alunos-ucranianos
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/colegios-em-portugal-ja-receberam-mais-de-130-alunos-ucranianos
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Асоціація приватних та кооперативних навчальних закладів заявила, що 

приватні школи Португалії з початку війни в Україні вже прийняли понад 130 

українських учнів. Загалом з початку російського вторгнення в Україну школи 

прийняли 132 учні в 35 навчальних закладах, які українці відвідують безкоштовно. 

Окрім 132 учнів, п’ять шкіл взяли на роботу дев’ять вчителів, які також прибули з 

України за останні тижні. 

*** 

Радовић, Оливера. Зашто су Украјинци „идеални мигранти” [Чому українці – 

«ідеальні мігранти»] / О. Радовић // Политика. – Belgrad, 2022. – 05.04. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/504073/. 

За останніми даними, з України до Хорватії прибуло близько 11 тис. біженців, 

але ці цифри змінюються з дня на день. Держава вжила дуже конкретних заходів, щоб 

піклуватися про них та сприяти їх інтеграції в хорватське суспільство. Після рішення 

ЄС вперше надати тимчасовий захист біженцям, уряд Хорватії ухвалив рішення про 

введення в Хорватії тимчасового захисту для переміщених осіб з України. Уряд 

Хорватії хоче забезпечити не лише проживання, а й охорону здоров’я та включення 

цих людей на ринок праці, а дітей – до дошкільної та шкільної системи. 

*** 

Yamaguchi, Mari. Hayashi returns from Poland with 20 Ukrainians [Хаясі 

повернувся із Польщі з 20 українцями] / M. Yamaguchi // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 

05.04. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/politics/japan’s-top-envoy-to-

bring-back-20-ukrainians-from-poland. 

Протягом трьох днів міністр закордонних справ Японії Й. Хаясі відвідав 

об’єкти для українських біженців у Варшаві та провів переговори з польськими 

офіційними особами, міжнародними гуманітарними організаціями та цивільними 

групами. Японія пообіцяла надати надзвичайну гуманітарну допомогу Польщі та її 

сусідам, які приймають переміщених внаслідок війни в Україні, у розмірі 100 млн 

дол. на додачу до раніше обіцяної гуманітарної допомоги у розмірі 100 млн дол. 

*** 

Ferguson, Rob. Doug Ford pledges millions to help Ukrainians coming to Ontario [Даг 

Форд обіцяє мільйони допомоги українцям, які приїжджають до Онтаріо] / R. Ferguson 

// The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 06.04. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/politics/provincial/2022/04/06/doug-ford-pledges-millions-to-help-

ukrainians-coming-to-ontario.html. 

Прем’єр-міністр Онтаріо Д. Форд обіцяє фінансову підтримки у розмірі до 300 

млн дол. українським біженцям. Приблизно 40 тис. українців, які, як очікується, 

прибудуть до Онтаріо після російського вторгнення в Україну, отримають негайне та 

безкоштовне житло в рамках Плану медичного страхування Онтаріо, пільги на ліки 

через українські громадські організації та сервісні агенції. 

*** 

Dezasseis menores ucranianos chegaram a Portugal completamente sozinhos 

[Шістнадцять неповнолітніх українців прибули до Португалії абсолютно самі] // 

Público. – Lisboa, 2022. – 06.04. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/504073/
https://japantoday.com/category/politics/japan's-top-envoy-to-bring-back-20-ukrainians-from-poland
https://japantoday.com/category/politics/japan's-top-envoy-to-bring-back-20-ukrainians-from-poland
https://www.thestar.com/politics/provincial/2022/04/06/doug-ford-pledges-millions-to-help-ukrainians-coming-to-ontario.html
https://www.thestar.com/politics/provincial/2022/04/06/doug-ford-pledges-millions-to-help-ukrainians-coming-to-ontario.html
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https://www.publico.pt/2022/04/06/sociedade/noticia/dezasseis-menores-ucranianos-

chegaram-portugal-completamente-sozinhos-2001650. 

Близько 350 неповнолітніх українців прибули до Португалії без батьків чи 

законних представників, а 16 з них приїхали абсолютно самі. 16 неповнолітніх, які 

прибули до Португалії «без супроводу» або без документів, було негайно передано до 

Комісії із захисту дітей та молоді для прийняття «невідкладних процедур та надання 

належної допомоги». Загалом було задоволено майже 28 581 клопотання про 

тимчасовий прихисток українців та іноземних громадян, які проживають в Україні, з 

них 10 126 – неповнолітні. 

*** 

Leclerc: 68 bin civarında Ukraynalı Türkiye’de korunmaya erişti [Ф. Леклерк: 

Близько 68 тисяч українців мають доступ до захисту в Туреччині] // Star. – Istanbul, 

2022. – 06.04. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/politika/leclerc-68-bin-civarinda-

ukraynali-turkiyede-korunmaya-eristi-haber-1703107/. 

Представник Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у 

Туреччині Ф. Леклерк повідомив, що після російсько-української війни приблизно 68 

тис. українців мали доступ до захисту в Туреччині. Ф. Леклерк заявив, що вони 

старанно працюють над захистом біженців і пошуком вирішення проблем біженців. 

За словами Ф. Леклерка, Туреччина підтримує людей, які потребують захисту від 

минулого до сьогодення, проводячи успішну політику.  

*** 

Pascual, Julia. Pour les exilés ukrainiens, l’Union européenne, «c’est bien», mais elle 

«laisse la Russie faire» [Для українських біженців Європейський Союз «це добре», але він 

«дозволив росії це зробити»] / J. Pascual // Le Monde. – Paris, 2022. – 06.04. – Режим 

доступу : https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/04/06/pour-les-exiles-ukrainiens-l-

union-europeenne-c-est-bien-mais-elle-laisse-la-russie-faire_6120819_3224.html. 

З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 4,2 мільйони 

українських біженців покинули свою країну. У Парижі, поряд з Ліонським вокзалом, 

асоціація «Аврора» переобладнала спортзал на притулок приблизно на п’ятдесят 

місць. Українці їдуть туди транзитом на кілька годин або на ніч, перш ніж сісти на 

потяг до Італії чи Португалії. 

*** 

Gov’t welcomes Ukraine evacuees with eye on int’l recognition, election [Уряд вітає 

евакуйованих з України з прицілом на міжнародне визнання та вибори] // Japan Today. 

– Tokyo, 2022. – 06.04. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/politics/focus-

japan’s-rare-move-to-welcome-ukraine-evacuees-for-voters-west. 

На думку експертів, надзвичайно гостинний підхід Японії до евакуйованих з 

України, на відміну від її традиційно суворої політики щодо біженців – відображає 

бажання уряду залишатися в руслі суспільних настроїв і показати, що він робить свій 

внесок як західна нація. Проте деякі представники японського МЗС закликали до 

обережнішого підходу в цьому питанні, вказуючи на можливе розширення екстреної 

гуманітарної допомоги країни на суму 200 млн дол. 

*** 

https://www.publico.pt/2022/04/06/sociedade/noticia/dezasseis-menores-ucranianos-chegaram-portugal-completamente-sozinhos-2001650
https://www.publico.pt/2022/04/06/sociedade/noticia/dezasseis-menores-ucranianos-chegaram-portugal-completamente-sozinhos-2001650
https://www.star.com.tr/politika/leclerc-68-bin-civarinda-ukraynali-turkiyede-korunmaya-eristi-haber-1703107/
https://www.star.com.tr/politika/leclerc-68-bin-civarinda-ukraynali-turkiyede-korunmaya-eristi-haber-1703107/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/04/06/pour-les-exiles-ukrainiens-l-union-europeenne-c-est-bien-mais-elle-laisse-la-russie-faire_6120819_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/04/06/pour-les-exiles-ukrainiens-l-union-europeenne-c-est-bien-mais-elle-laisse-la-russie-faire_6120819_3224.html
https://japantoday.com/category/politics/focus-japan's-rare-move-to-welcome-ukraine-evacuees-for-voters-west
https://japantoday.com/category/politics/focus-japan's-rare-move-to-welcome-ukraine-evacuees-for-voters-west
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Ukrainische Lehrer dürfen ohne Deutsch-Kenntnisse an Schulen [Українським 

вчителям дозволено працювати в школах Австрії без знання німецької мови] // Die 

Рresse. – Vienna, 2022. – 07.04. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6122436/ukrainische-lehrer-duerfen-ohne-deutsch-kenntnisse-an-

schulen?from=rss. 

Міністр освіти Австрії М. Полашек (ÖVP) заявив, що українські вчителі 

повинні мати можливість навчати дітей-біженців, які не знають німецької мови. 

Управління освіти нещодавно розкритикували те, що українські вчителі не можуть 

працювати за фахом. Згідно з чинним трудовим законодавством, обов’язковою 

умовою є мінімальний рівень знання німецької мови. 

*** 

Läänemets, Lauri. Lauri Läänemets: vabastame sõjapõgenikud kaheks aastaks 

keelenõudest, et aidata nad koheselt erialasele tööle [Лаурі Ляенеметс: ми рятуємо біженців 

від війни на два роки, щоб допомогти їм негайно отримати професійну роботу] / L. 

Läänemets // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 07.04. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/96355541/lauri-laanemets-vabastame-sojapogenikud-kaheks-

aastaks-keelenoudest-et-aidata-nad-koheselt-erialasele-toole. 

Естонія прийняла близько 27 тис. біженців від війни в Україні, майже половина 

з них працездатного віку, які можуть зробити свій внесок у економіку. Однак, за 

словами депутата Рійгікогу Л. Ляенеметса, через вимоги щодо знання мови вони не 

можуть працювати. З цією метою депутат пропонує тимчасово внести зміни до закону 

про мову, щоб вимоги щодо мови не поширювалися на біженців від війни протягом 

перших 2-х років. 

*** 

La CEOE registra ya 2.000 ofertas de empleo de empresas españolas para refugiados 

ucranianos [CEOE вже зареєструвала 2000 пропозицій роботи від іспанських компаній 

для українських біженців] // ABC. – Madrid, 2022. – 07.04. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/economia/abci-ceoe-registra-2000-ofertas-empleo-empresas-espanolas-

para-refugiados-ucranianos-

202204071228_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fhemeroteca%2Fucrania

+espa%C3%B1a%3Frfec%3D20220331. 

Іспанські компанії хочуть зробити свій внесок у спільний процес адаптації, 

який доведеться пройти біженцям, які прибувають до Іспанії з України, рятуючись від 

війни. Іспанська конфедерація бізнес-організацій (CEOE) запустила цифрову 

платформу «Компанії для України» для централізації пропозицій щодо навчання та 

працевлаштування для біженців, які прибувають до Іспанії. Наразі вже є 2 тис. 

пропозицій роботи, які зареєстрували на платформі 450 компаній. 

*** 

Cariou, Emilie. « Notre solidarité avec les femmes ukrainiennes et toutes celles qui 

fuient des violences doit être organisée « [«Наша солідарність з українськими жінками та 

всіма, хто тікає від насильства, має бути організованою»] / E. Cariou // Le Monde. – 

Paris, 2022. – 08.04. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/08/notre-solidarite-avec-les-femmes-

ukrainiennes-et-toutes-celles-qui-fuient-des-violences-doit-etre-organisee_6121223_3232.html. 

https://www.diepresse.com/6122436/ukrainische-lehrer-duerfen-ohne-deutsch-kenntnisse-an-schulen?from=rss
https://www.diepresse.com/6122436/ukrainische-lehrer-duerfen-ohne-deutsch-kenntnisse-an-schulen?from=rss
https://epl.delfi.ee/artikkel/96355541/lauri-laanemets-vabastame-sojapogenikud-kaheks-aastaks-keelenoudest-et-aidata-nad-koheselt-erialasele-toole
https://epl.delfi.ee/artikkel/96355541/lauri-laanemets-vabastame-sojapogenikud-kaheks-aastaks-keelenoudest-et-aidata-nad-koheselt-erialasele-toole
https://www.abc.es/economia/abci-ceoe-registra-2000-ofertas-empleo-empresas-espanolas-para-refugiados-ucranianos-202204071228_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fhemeroteca%2Fucrania+espa%C3%B1a%3Frfec%3D20220331
https://www.abc.es/economia/abci-ceoe-registra-2000-ofertas-empleo-empresas-espanolas-para-refugiados-ucranianos-202204071228_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fhemeroteca%2Fucrania+espa%C3%B1a%3Frfec%3D20220331
https://www.abc.es/economia/abci-ceoe-registra-2000-ofertas-empleo-empresas-espanolas-para-refugiados-ucranianos-202204071228_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fhemeroteca%2Fucrania+espa%C3%B1a%3Frfec%3D20220331
https://www.abc.es/economia/abci-ceoe-registra-2000-ofertas-empleo-empresas-espanolas-para-refugiados-ucranianos-202204071228_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fhemeroteca%2Fucrania+espa%C3%B1a%3Frfec%3D20220331
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/08/notre-solidarite-avec-les-femmes-ukrainiennes-et-toutes-celles-qui-fuient-des-violences-doit-etre-organisee_6121223_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/08/notre-solidarite-avec-les-femmes-ukrainiennes-et-toutes-celles-qui-fuient-des-violences-doit-etre-organisee_6121223_3232.html
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Поки в Україні вже більше місяця точаться бої, поки організовується 

міжнародна солідарність, щоб прийти на допомогу населенню, надходять сповіщення 

про становище українських жінок і дівчат. Свідки, представники влади, біженці в 

інших країнах тижнями попереджають про знущання над жінками та дівчатами: 

зґвалтування на війні, рабство, катування. Кількість людей, які залишили країну через 

війну сягнуло 4 мільйони, з яких 90 % жінки та діти. Проте жінки є першою мішенню 

сексуального насильства в міграційній подорожі. У нещодавньому висновку Група 

експертів Ради Європи з протидії торгівлі людьми попередила про ризик для біженців 

стати жертвами торгівлі людьми. 

*** 

Ministers approve emergency housing assistance for new immigrants fleeing Ukraine 

[Міністри схвалили екстрену житлову допомогу для нових іммігрантів, які втікають з 

України] // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 10.04. – Режим доступу : 

https://www.timesofisrael.com/ministers-approve-emergency-housing-assistance-for-new-

immigrants-fleeing-ukraine/. 

Кабінет міністрів Ізраїлю затвердив план надання екстреної допомоги з оренди 

квартири новим іммігрантам з України та інших колишніх радянських країн після 

вторгнення росії в Україну. Урядовий план надаватиме 2300 шекелів (714 дол.) на 

місяць приватним особам, 2900 шекелів для пар з двома дітьми і 3400 шекелів для 

сімей з трьома або більше дітьми. Про плани заявили міністерство фінансів, 

імміграції та абсорбції та міністерство житлового господарства у спільній заяві. 

Іммігрантам не потрібно буде пред’являти договір оренди, щоб отримати пільги. 

Пільги призначені лише для іммігрантів, які мають право на громадянство. 

*** 

У Србији скоро 6.000 избеглица из Украјине [У Сербії перебуває майже 6 тисяч 

біженців з України] // Политика. – Belgrad, 2022. – 11.04. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/504584/. 

Уповноважений у справах біженців Сербії В. Кучіч повідомив, що 5698 

біженців з України зареєстрували своє перебування в Сербії, але країна готова 

прийняти більше біженців. Як сказав В. Кучіч, «Сербія – перша країна за межами ЄС, 

якщо не єдина, яка приєдналася до директиви ЄС щодо захисту прав біженців, і, на 

жаль, на даний момент це наші брати-українці». Заступник Посла України в Сербії М. 

Мартинюк подякував Сербії за гостинність до біженців з України. 

*** 

Koren-Karczub, Tímea. Nehéz lesz visszacsábítani a fiatalokat Kárpátaljára 

[Заманити молодь назад на Закарпаття буде важко] / Т. Koren-Karczub // Magyar 

Nemzet. – Budapest, 2022. – 11.04. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/nehez-lesz-visszacsabitani-a-fiatalokat-

karpataljara. 

З початку російсько-української війни з України виїхало понад 4,4 мільйонів 

осіб, а кількість внутрішніх біженців у країні, за даними ООН, становить 7,1 

мільйона. К. Коваль, дослідниця закарпатського походження, яка проживає в 

Угорщині, каже, що, це призведе до зміни етнічних пропорцій населення Закарпаття. 

Багато жителів угорських сіл Закарпаття залишили країну, особливо в перші дні 

https://www.timesofisrael.com/ministers-approve-emergency-housing-assistance-for-new-immigrants-fleeing-ukraine/
https://www.timesofisrael.com/ministers-approve-emergency-housing-assistance-for-new-immigrants-fleeing-ukraine/
https://www.politika.rs/scc/clanak/504584/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/nehez-lesz-visszacsabitani-a-fiatalokat-karpataljara
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/nehez-lesz-visszacsabitani-a-fiatalokat-karpataljara
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війни. Точних цифр немає, але із Закарпаття могли виїхати тисячі угорців, більшість 

із них – до Угорщини. Проте дослідниця зазначила, що після того, як вони побачили, 

що на Закарпатті немає бойових дій, багато хто з них повернулися до своїх домівок. 

К. Коваль вважає, що на емографічні тенденції угорців Закарпаття, швидше за все, 

негативно влине війна, оскільки молодь, тобто. ті, хто збирається створити сім’ю, 

буде недопредставлено серед репатріантів. 

*** 

Hälsokoll för flyktingar riskerar att dröja [Медичні огляди біженців можуть 

затриматися] // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 11.04. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8Q8w21/halsokoll-for-flyktingar-riskerar-att-droja. 

За оцінками експертів, до липня до Швеції прибуде щонайменше 76 тис. 

біженців з України. За словами голови Транскультурного центру у Стокгольмі 

доктора С. Бяаренхайм, усі біженці повинні якнайшвидше пройти медичний огляд, 

щоб визначити потреби у догляді та запропонувати вакцинацію, бо існує ризик 

локальних спалахів, наприклад, кору, проти якого багатьох українців не щеплено. 

Зокрема, в 11 із 18 регіонів є проблеми, коли йдеться про швидкий медичний огляд 

біженців. 

*** 

Gotovo dvije trećine ukrajinske djece napustilo svoje domove. Onima koji su ostali 

prijeti glad [Майже дві третини українських дітей покинули свої домівки. Тим, хто 

залишився, загрожує голодна смерть] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 12.04. – Режим 

доступу : https://www.vecernji.hr/vijesti/gotovo-dvije-trecine-ukrajinske-djece-napustilo-

svoje-domove-onima-koji-su-ostali-prijeti-glad-1578137. 

Майже дві третини українських дітей змушені були покинути свої домівки за 

шість тижнів російського вторгнення. Найбільш критично в таких містах як 

Маріуполь і Херсон, де немає ні води, ні каналізації, а постачання продуктів 

харчування та медикаментів порушене. ООН також підтвердило, що щонайменше 142 

дитини було вбито, хоча попереджає, що фактична кількість напевно набагато вища. 

М. Фонтейн, директор програм ЮНІСЕФ з надзвичайних ситуацій, який щойно 

повернувся з України, сказав, що 4,8 з 7,5 мільйонів українських дітей були 

переміщені за такий короткий час. 

*** 

High Court orders state to clarify entry cap on Ukrainian refugees [Вищий суд 

зобов’язав державу уточнити обмеження на в’їзд для українських біженців] // The Times 

of Israel. – Jerusalem, 2022. – 13.04. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/high-

court-orders-state-to-clarify-entry-cap-on-ukrainian-refugees/. 

Судді шукають пояснення, чому двостороння візова угода між Ізраїлем та 

Україною не поширюється на українських біженців, які втікають від російського 

вторгнення. Державі дали три тижні на відповідь на петицію, подану ізраїльським 

прокурором від імені українського посольства. 

*** 

Bains, Camille. Settlement services offered to Ukrainians arriving at three airports in 

Canada [Послуги щодо розселення запропонували українцям, які прибувають у три 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8Q8w21/halsokoll-for-flyktingar-riskerar-att-droja
https://www.vecernji.hr/vijesti/gotovo-dvije-trecine-ukrajinske-djece-napustilo-svoje-domove-onima-koji-su-ostali-prijeti-glad-1578137
https://www.vecernji.hr/vijesti/gotovo-dvije-trecine-ukrajinske-djece-napustilo-svoje-domove-onima-koji-su-ostali-prijeti-glad-1578137
https://www.timesofisrael.com/high-court-orders-state-to-clarify-entry-cap-on-ukrainian-refugees/
https://www.timesofisrael.com/high-court-orders-state-to-clarify-entry-cap-on-ukrainian-refugees/
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аеропорти Канади] / C. Bains // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 13.04. – Режим 

доступу : https://www.thestar.com/politics/2022/04/13/settlement-services-offered-to-

ukrainians-arriving-at-three-airports-in-canada.html. 

Міністр імміграції, біженців та громадянства Канади Ш. Фрейзер повідомив, 

що агентства розселення по всій країні об’єднали свої зусилля, щоб підтримати 

українців, які прибувають у рамках програми екстреної допомоги у трьох аеропортах. 

Ш. Фрейзер заявив, що прибуття 41 тис. біженців було схвалено в рамках ініціативи, 

щоб допомогти людям переселитися, рятуючись від війни росії з Україною. 

*** 

ЕС создаст в Молдове центр по оказанию гуманитарной помощи украинским 

беженцам [ЄС створить у Молдові центр з надання гуманітарної допомоги українським 

біженцям] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 13.04. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0413/c31520-10083109.html. 

Офіційний представник Єврокомісії з гуманітарної допомоги та врегулювання 

криз Б. Уйварі заявив, що Європейська комісія працює над створенням центру 

гуманітарної допомоги у Молдові, щоб підтримати своїх партнерів у наданні 

допомоги українським біженцям. Молдова також отримує допомогу від Норвегії та 18 

держав-членів Європейського Союзу через Механізм цивільного захисту ЄС. 

*** 

UNICEF își extinde activitatea în România. Donație de peste 1,5 milioane de dolari 

pentru zeci de mii de copii ucraineni [ЮНІСЕФ розширює свою діяльність у Румунії. 

Пожертвування на суму понад 1,5 мільйон доларів для десятків тисяч українських 

дітей] // Evenimentul Zilei. – Bucureşti, 2022. – 14.04. – Режим доступу : 

https://evz.ro/unicef-isi-extinde-activitatea-in-romania-donatie-de-peste-15-milioane-de-

dolari-pentru-zeci-de-mii-de-copii-ucraineni.html. 

ЮНІСЕФ в Румунії зможе надати підтримку дітям-біженцям та сім’ям з 

України, які залишають країну через війну, завдяки новій пожертві в розмірі 1 792 800 

дол. від уряду Японії. Про це було повідомлено під час візиту посла Японії в Румунії 

Х. Уеди, який разом із представником ЮНІСЕФ у Румунії П. Бультом відвідав центри 

підтримки дітей та сімей біженців Blue Dot у Брашові. 

*** 

Rund 400 ukrainische Flüchtlinge wollen Asyl in Österreich [Близько 400 

українських біженців хочуть притулку в Австрії] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 15.04. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6126374/rund-400-ukrainische-fluechtlinge-

wollen-asyl-in-oesterreich?from=rss. 

Більшість українських біженців навряд чи планують довгостроково залишатися 

в Австрії, принаймні наразі. За відомостями МВС Австрії, з початку 2022 р. було 

подано лише 400 заяв про надання притулку. Хоча це значне збільшення порівняно з 

попередніми роками, це помірна цифра з огляду на майже 59 тис. зареєстрованих 

переміщених осіб. 

*** 

Selby, Jenn. Robert Jenrick criticises UK red tape after taking in Ukrainian family 

[Роберт Дженрік критикує британську волокиту після того, як країна прийняла 

https://www.thestar.com/politics/2022/04/13/settlement-services-offered-to-ukrainians-arriving-at-three-airports-in-canada.html
https://www.thestar.com/politics/2022/04/13/settlement-services-offered-to-ukrainians-arriving-at-three-airports-in-canada.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0413/c31520-10083109.html
https://evz.ro/unicef-isi-extinde-activitatea-in-romania-donatie-de-peste-15-milioane-de-dolari-pentru-zeci-de-mii-de-copii-ucraineni.html
https://evz.ro/unicef-isi-extinde-activitatea-in-romania-donatie-de-peste-15-milioane-de-dolari-pentru-zeci-de-mii-de-copii-ucraineni.html
https://www.diepresse.com/6126374/rund-400-ukrainische-fluechtlinge-wollen-asyl-in-oesterreich?from=rss
https://www.diepresse.com/6126374/rund-400-ukrainische-fluechtlinge-wollen-asyl-in-oesterreich?from=rss
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українську родину] / J. Selby // The Gusrdian. – London, 2022. – 16.04. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/uk-news/2022/apr/16/robert-jenrick-criticises-uk-red-tape-

taking-ukrainian-family. 

Колишній міністр Кабінету міністрів Великої Британії Р. Дженрік 

розкритикував плани переселення біженців з України. Він став першим депутатом, 

який прийняв українську родину у Великобританії. За даними уряду, станом на 11.04 

до Великобританії за українськими візовими схемами прибуло близько 16 400 осіб, 13 

200 – за програмою «Сімейна програма України» та 3 200 – за програмою «Дім для 

України». 

*** 

У Србији око шест хиљада избеглих из Украјине [У Сербії близько шести тисяч 

біженців з України] // Политика. – Belgrad, 2022. – 16.04. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/505073/. 

Виконавчий директор Центру захисту та допомоги шукачам притулку Р. 

Джурович каже, що в Сербії перебуває близько 6 тис. біженців з України, з яких лише 

близько 50 перебувають у приймальних таборах, додаючи, що адміністрація повільно 

вирішує питання про статус біженця. У заяві він зазначає, що, незважаючи на рішення 

уряду Сербії про тимчасовий захист і закон про притулок та тимчасовий захист, 

біженці з України не можуть реалізувати свої права на охорону здоров’я, освіту та 

доступ до ринку праці. Р. Джурович також стверджує, що систематичного 

зарахування дітей-біженців з України до шкіл не відбувається, а це індивідуальні 

випадки, ніби у біженців немає можливості влаштуватися на роботу, бо вони не 

мають ID-картки. 

*** 

Halmai, Katalin. Jön a 110 milliárd forintos segély az EU-tól a menekültek miatt, de az 

Orbán-kormány döntheti el, kinek és mennyit ad belőle [110 мільярдів угорських форинтів 

у вигляді допомоги ЄС для біженців, уряд Орбана може вирішити, кому і скільки] / K. 

Halmai // Nepszava. – Budapest, 2022. – 16.04. – Режим доступу : 

https://www.nepszava.hu/3153781_ipi-nemzetkozi-sajtointezet-magyarorszag-media-

sajtoszabadsag. 

Угорщина отримає доступ до приблизно 110 млрд угорських форинтів у 

вигляді підтримки ЄС для покриття витрат на прийом та догляд за біженцями з 

України. Точних даних про те, скільки українських біженців зараз перебуває в 

Угорщині, немає. До кінця березня Будапешт витратив на догляд за біженцями 92 млн 

форинтів, що склало витрати на проживання, харчування, транспорт, інформаційні 

послуги та купівлю обладнання. 

*** 

Firm donates 1,000 interpreting devices to help Ukrainian refugees [Фірма передала 

1000 пристроїв для перекладу на допомогу українським біженцям] // Japan Today. – 

Tokyo, 2022. – 17.04. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/national/firm-

donates-1-000-interpreting-devices-to-help-ukrainian-evacuees. 

Президент токійської корпорації Pocketalk Н. Мацуда подарував Посольству 

України в Японії 1000 кишенькових перекладачів, щоб полегшити мовні труднощі, з 

якими стикаються багато біженців, які розпочинають нове життя в країні. 

https://www.theguardian.com/uk-news/2022/apr/16/robert-jenrick-criticises-uk-red-tape-taking-ukrainian-family
https://www.theguardian.com/uk-news/2022/apr/16/robert-jenrick-criticises-uk-red-tape-taking-ukrainian-family
https://www.politika.rs/scc/clanak/505073/
https://www.nepszava.hu/3153781_ipi-nemzetkozi-sajtointezet-magyarorszag-media-sajtoszabadsag
https://www.nepszava.hu/3153781_ipi-nemzetkozi-sajtointezet-magyarorszag-media-sajtoszabadsag
https://japantoday.com/category/national/firm-donates-1-000-interpreting-devices-to-help-ukrainian-evacuees
https://japantoday.com/category/national/firm-donates-1-000-interpreting-devices-to-help-ukrainian-evacuees
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Співробітник посольства сказав, що вони роздають по одному примірнику кожній 

родині українських біженців, близько 100 примірників вже роздано безпосередньо 

або поштою. В даний час в Японії перебуває понад 500 біженців з України і їхня 

кількість може збільшитися. 

*** 

Japan considers ‘‘quasi-refugee’’ status for people fleeing conflicts [Японія розглядає 

статус «квазібіженців» для людей, які рятуються від конфліктів] // Japan Today. – 

Tokyo, 2022. – 17.04. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/national/japan-

mulls-quasi-refugee-status-for-people-fleeing-conflicts. 

Прем’єр-міністр Японії Ф. Кісіда заявив, що уряд розглядає можливість 

створення чіткіше визначеної категорії біженців, щоб приймати людей, які рятуються 

від конфліктів у світлі гуманітарної кризи, спричиненої війною росії в Україні. Японія 

прийняла понад 500 евакуйованих, які рятувалися від війни в Україні з моменту її 

початку. 

*** 

Patrijarh Porfirije u Zagrebu s ukrajinskim izbjeglicama: Svaki sukob je poraz i 

sramota čovjeka [Патріарх Порфирій у Загребі з українськими біженцями: Кожен 

конфлікт – це поразка і ганьба людини] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 18.04. – Режим 

доступу : https://avaz.ba/globus/region/735319/patrijarh-porfirije-u-zagrebu-s-ukrajinskim-

izbjeglicama-svaki-sukob-je-poraz-i-sramota-covjeka. 

Єпископ Сербської православної церкви Патріарх Порфирій зустрівся у Загребі 

з групою біженців із України та висловив їм слова розуміння та підтримки. Патріарх 

Порфирій назвав «кожен конфлікт поразкою і ганьбою людини». 

*** 

Henriques, Joana Gorjão. Formação para quem recebe menores ucranianos já 

arrancou. “Acolhimento pode ser por duas semanas ou dois anos” [Вже розпочато навчання 

для тих, хто приймає неповнолітніх українців. «Прийом може тривати від двох тижнів 

до двох років»] / J. G. Henriques // Público. – Lisboa, 2022. – 18.04. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/04/18/sociedade/reportagem/formacao-recebe-menores-

ucranianos-ja-arrancou-acolhimento-duas-semanas-dois-anos-2002804. 

Багато неповнолітніх прибувають до Португалії з України абсолютно 

самотніми і вони знаходяться в зоні ризику. Близько 2 тис. португальських сімей 

виявили зацікавленість у вихованні українських дітей. Організація Santa Casa da 

Misericórdia проводить експрес-тренування для цих сімей з метою допомоги іспанцям 

в короткі строки усиновити чи удочерити українських дітей-біженців. 

*** 

Stengel, Richard. Ukrainian Refugees Try to Find Their Way in Poland [Українські 

біженці намагаються знайти дорогу в Польщі] / R. Stengel // Time. – New York, 2022. – 

18.04. – Режим доступу : https://time.com/6167995/poland-ukraine-refugees/. 

Колишній редактор журналу «Time», аналітик MSNBC Р. Стенгель в статті 

пише, що Польща щедро прийняла українських біженців. Майже вся фінансова 

допомога біженцям у Польщі надходить із приватного сектору – від міжнародних 

НУО, таких як CARE та «Лікарі без кордонів», польських партнерів на місцях. Але 

https://japantoday.com/category/national/japan-mulls-quasi-refugee-status-for-people-fleeing-conflicts
https://japantoday.com/category/national/japan-mulls-quasi-refugee-status-for-people-fleeing-conflicts
https://avaz.ba/globus/region/735319/patrijarh-porfirije-u-zagrebu-s-ukrajinskim-izbjeglicama-svaki-sukob-je-poraz-i-sramota-covjeka
https://avaz.ba/globus/region/735319/patrijarh-porfirije-u-zagrebu-s-ukrajinskim-izbjeglicama-svaki-sukob-je-poraz-i-sramota-covjeka
https://www.publico.pt/2022/04/18/sociedade/reportagem/formacao-recebe-menores-ucranianos-ja-arrancou-acolhimento-duas-semanas-dois-anos-2002804
https://www.publico.pt/2022/04/18/sociedade/reportagem/formacao-recebe-menores-ucranianos-ja-arrancou-acolhimento-duas-semanas-dois-anos-2002804
https://time.com/6167995/poland-ukraine-refugees/
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масштаб проблеми біженців потребує міжнародної державної підтримки. путін не 

лише хоче знищити Україну, він хоче дестабілізувати демократичних сусідів України 

потоком біженців. Р. Стенгель вважає, що США, ЄС та ООН мають надати 

довгострокову фінансову та інфраструктурну підтримку країнам, які приймають 

українських біженців. 

*** 

AMS erhält mehr Geld und Personal für Vermittlung von Ukrainern [AMS отримає 

більше грошей і кадрів для розміщення українців] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 19.04. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6127504/ams-erhaelt-mehr-geld-und-personal-

fuer-vermittlung-von-ukrainern?from=rss. 

Міністр праці Австрії М. Кохер (ÖVP) заявив про збільшення бюджету служби 

зайнятості (AMS) для інтеграції переміщених українців на ринок праці. Додатково 20 

млн євро буде виділено на фінансування таких заходів, як перевірка компетенції та 

курси німецької мови. AMS також має можливість наймати додаткових працівників. 

*** 

Обеспечивая приватность украинским беженцам, эти перегородки из бумажных 

труб дарят людям тепло и возвращают им чувство собственного достоинства 

[Забезпечуючи приватність українським біженцям, ці перегородки з паперових труб 

дарують людям тепло та повертають їм почуття власної гідності] // Жэньминь жибао. – 

Пекін, 2022. – 19.04. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0419/c31520-

10085645.html. 

Лауреат Прітцкерівської премії, японський архітектор Ш. Бан представив 

систему паперових перегородок, яка здатна забезпечити приватність українських 

біженців. За участю трьох осіб на збір одного блоку піде близько п’яти хвилин. 

Площа кожного блоку приблизно від 2*2 м до 2,3*2,3 м, залежно від розміру ліжка. В 

даний час паперові перегородки активно використовуються у притулках у Польщі, 

Франції та на заході України. 

*** 

„Beschäftigte zweiter Klasse darf es nicht geben“ [«Не повинно бути працівників 

другого сорту»] // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 19.04. – Режим 

доступу : https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ig-bau-will-ukraine-fluechtlinge-nicht-

ausnutzen-17966729.html. 

Інтеграція на німецький ринок праці біженців з України, які можуть 

залишитися надовго, стає все більш важливим питанням. У Федеральному агентстві 

зайнятості повідомили, що якщо люди шукають роботу чи хочуть пройти навчання, 

то їм швидко і без бюрократії готові допомогти. Багато компаній та асоціацій 

допомагають інтегрувати українців на німецький ринок праці. Профспілка «IG Bau» 

застерігає від експлуатації біженців як дешевої робочої сили. 

*** 

Rey-Lefebvre, Isabelle. Pour accueillir les réfugiés venus d’Ukraine, l’indispensable 

médiation des interprètes bénévoles [Для прийому біженців з України необхідне 

посередництво волонтерів-перекладачів] / I. Rey-Lefebvre // Le Monde. – Paris, 2022. – 

19.04. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/04/19/pour-accueillir-

https://www.diepresse.com/6127504/ams-erhaelt-mehr-geld-und-personal-fuer-vermittlung-von-ukrainern?from=rss
https://www.diepresse.com/6127504/ams-erhaelt-mehr-geld-und-personal-fuer-vermittlung-von-ukrainern?from=rss
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0419/c31520-10085645.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0419/c31520-10085645.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ig-bau-will-ukraine-fluechtlinge-nicht-ausnutzen-17966729.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ig-bau-will-ukraine-fluechtlinge-nicht-ausnutzen-17966729.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/04/19/pour-accueillir-les-refugies-venus-d-ukraine-l-indispensable-mediation-des-interpretes-benevoles_6122795_3224.html
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les-refugies-venus-d-ukraine-l-indispensable-mediation-des-interpretes-

benevoles_6122795_3224.html. 

Готель Emmaüs вже з 24 лютого, дати початку війни, прийняв понад 3500 

біженців, які прибули з України через Східний вокзал і були доставлені туди на 

автобусі. Готель мобілізував близько сотні людей на трьох ділянках в Іле-де-Франс, 

які підтримують українців у різноманітних процедурах. Будинок досить комфортний і 

підходить для людей похилого віку чи інвалідів, жінок з маленькими дітьми, але це 

лише зупинка перед переїздом до обраної ними країни, найчастіше Іспанії, 

Португалії, Сполученого Королівства, чи навіть Канади. 

*** 

Patel, Raisa. Aeroplan points can now be donated to help Ukrainians come to Canada, 

Ottawa says [Бали Aeroplan тепер можна пожертвувати, щоб допомогти українцям 

приїхати до Канади] / R. Patel // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 20.04. – Режим 

доступу : https://www.thestar.com/politics/federal/2022/04/20/aeroplan-points-can-now-be-

donated-to-help-ukrainians-come-to-canada-ottawa-says.html. 

Відповідно до нової програми, оголошеної міністром з питань імміграції, 

біженців і громадянства Канади Ш. Фрейзером, канадці тепер можуть 

використовувати будь-які зібрані бали, щоб допомогти громадянам України та членам 

їхніх сімей приїхати до Канади. Програма є партнерством між некомерційною 

благодійною організацією Miles4Migrants, The Shapiro Foundation та Air Canada, і її 

мета – привезти до Канади не менше 10 тис. українців комерційними рейсами. 

Програма є доповненням до обіцянки прем’єр-міністра Д. Трюдо запустити цільові 

чартерні рейси до Канади для українців, надати короткострокову підтримку 

новоприбулим і запропонувати тимчасове проживання в готелі на термін до двох 

тижнів. 

*** 

Pascual, Julia. La France, un pays peu attractif pour les réfugiés d’Ukraine, de Syrie 

ou d’Afghanistan [Франція, неприваблива країна для біженців з України, Сирії чи 

Афганістану] / J. Pascual // Le Monde. – Paris, 2022. – 20.04. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/04/20/immigration-la-france-un-pays-peu-

attractif-pour-les-refugies_6122909_3224.html. 

З початку російського вторгнення 24 лютого майже 5 мільйонів українців 

покинули свою країну. Станом на 18 квітня, за даними Управління імміграції та 

інтеграції Франції, лише 57 тис. українців отримали виплату державою прожиткових, 

що дає досить детальне уявлення про кількість українців, які звернулися за 

тимчасовим захистом у Франції. Привабливість країни залежить від кількох факторів, 

зокрема від присутності діаспори, а Франція не була країною, де українська громада 

була значною. У 2021 р. посвідку на проживання на території мали трохи менше 19 

тис. українців. 

*** 

Mantel, Aianne. Huisartsen zetten spreekuur open voor vluchtelingen uit Oekraïne 

[Лікарі загальної практики відкривають консультаційні години для біженців з 

України] / A. Mantel // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 21.04. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/04/19/pour-accueillir-les-refugies-venus-d-ukraine-l-indispensable-mediation-des-interpretes-benevoles_6122795_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/04/19/pour-accueillir-les-refugies-venus-d-ukraine-l-indispensable-mediation-des-interpretes-benevoles_6122795_3224.html
https://www.thestar.com/politics/federal/2022/04/20/aeroplan-points-can-now-be-donated-to-help-ukrainians-come-to-canada-ottawa-says.html
https://www.thestar.com/politics/federal/2022/04/20/aeroplan-points-can-now-be-donated-to-help-ukrainians-come-to-canada-ottawa-says.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/04/20/immigration-la-france-un-pays-peu-attractif-pour-les-refugies_6122909_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/04/20/immigration-la-france-un-pays-peu-attractif-pour-les-refugies_6122909_3224.html
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https://www.telegraaf.nl/nieuws/1465353286/huisartsen-zetten-spreekuur-open-voor-

vluchtelingen-uit-oekraine. 

У Надерландах створено сайт для українських біженців, які потребують 

допомоги лікаря загальної практики. Лікарів загальної практики у країні не вистачає, 

тому просто так зареєструватись як пацієнт не можна, але, за словами одного з лікарів 

загальної практики, пропозиція консультації через сайт може бути хорошим 

рішенням. 

*** 

Rettung durch geheimes Codewort: Die unglaubliche Flucht der Ukraine-Waisen vor 

Putins Killern [Порятунок за секретним кодовим словом: неймовірна втеча українських 

сиріт від путінських убивць] // Focus. – Berlin, 2022. – 21.04. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/gute-nachrichten-aus-der-ukraine-

rettung-durch-geheimes-codewort-die-unglaubliche-flucht-der-ukraine-waisen-vor-putins-

killern_id_86821342.html. 

Протягом кількох тижнів близько 130 українських сиріт опинилися у пастці у 

місті Херсоні, обложеному російськими військами. Незважаючи на інтенсивні 

дипломатичні зусилля федерального уряду, вони ще не врятовані. Наразі деяким 

дітям вдалося самостійно втекти із зони бойових дій. Федеральне міністерство 

закордонних справ на чолі з міністеркою закордонних справ А. Бербок давно 

займається справою херсонських сиріт і «рішуче» віддане гуманітарному рішенню – 

поки що, на жаль, безуспішно. 

*** 

Un total de 5.183 ucranianos se empadronaron en la Comunidad Valenciana durante el 

mes de marzo [Загалом у березні у Валенсії було зареєстровано 5183 українці] // ABC. – 

Madrid, 2022. – 22.04. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/comunidad-

valenciana/abci-total-5183-ucranianos-empadronaron-comunidad-valenciana-durante-marzo-

202204221733_noticia.html. 

Згідно з даними, опублікованими в новому розділі «Українці в Іспанії» на сайті 

Національного інституту статистики (INE), у березні у Валенсії було зареєстровано 

5183 громадянина України. По всій Іспанії ця цифра зросла до 21 217 осіб, що майже 

в 50 разів більше, ніж у лютому, коли було зареєстровано 435 осіб. Розділ, створений 

INE, буде присвячений еволюції українського населення в Іспанії, на основі різних 

адміністративних записів, у тому числі безперервного реєстру, він буде оновлюватися 

щомісяця, включаючи нові дані – приналежність до служби соціального страхування, 

документацію про місце проживання – надані різними органами Генеральної 

адміністрації держави. 

*** 

Hilfe für 15 Ukraine-Flüchtende: FC Bayern zahlt Mietkosten für Wohnraumprojekt 

[Допомога 15 біженцям з України: «Баварія» сплачує оренду житла] // Focus. – Berlin, 

2022. – 22.04. – Режим доступу : https://www.focus.de/sport/fussball/bundesliga1/wohnraum-

und-sportmoeglichkeiten-fc-bayern-hilft-ukrainischen-fluechtlingen-mit-

behinderungen_id_87872445.html. 

Німецький топ-клуб «Баварія» пропонує допомогу та притулок українським 

біженцям з обмеженими можливостями. У великомасштабному проєкті пропонується 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1465353286/huisartsen-zetten-spreekuur-open-voor-vluchtelingen-uit-oekraine
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1465353286/huisartsen-zetten-spreekuur-open-voor-vluchtelingen-uit-oekraine
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/gute-nachrichten-aus-der-ukraine-rettung-durch-geheimes-codewort-die-unglaubliche-flucht-der-ukraine-waisen-vor-putins-killern_id_86821342.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/gute-nachrichten-aus-der-ukraine-rettung-durch-geheimes-codewort-die-unglaubliche-flucht-der-ukraine-waisen-vor-putins-killern_id_86821342.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/gute-nachrichten-aus-der-ukraine-rettung-durch-geheimes-codewort-die-unglaubliche-flucht-der-ukraine-waisen-vor-putins-killern_id_86821342.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-total-5183-ucranianos-empadronaron-comunidad-valenciana-durante-marzo-202204221733_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-total-5183-ucranianos-empadronaron-comunidad-valenciana-durante-marzo-202204221733_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-total-5183-ucranianos-empadronaron-comunidad-valenciana-durante-marzo-202204221733_noticia.html
https://www.focus.de/sport/fussball/bundesliga1/wohnraum-und-sportmoeglichkeiten-fc-bayern-hilft-ukrainischen-fluechtlingen-mit-behinderungen_id_87872445.html
https://www.focus.de/sport/fussball/bundesliga1/wohnraum-und-sportmoeglichkeiten-fc-bayern-hilft-ukrainischen-fluechtlingen-mit-behinderungen_id_87872445.html
https://www.focus.de/sport/fussball/bundesliga1/wohnraum-und-sportmoeglichkeiten-fc-bayern-hilft-ukrainischen-fluechtlingen-mit-behinderungen_id_87872445.html
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забезпечення житлом та можливостями для навчання. «Баварія» також запускає 

безкоштовну програму «Ми рухаємося разом». У рамках акції планують створити 

можливості для занять спортом на стадіоні Bayern Campus для всіх біженців, які 

шукають притулку в Мюнхені. 

*** 

Bakondi: Már több mint 630 ezer menekült érkezett Ukrajnából [З України вже 

прибуло понад 630 тисяч біженців] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 22.04. – Режим 

доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/bakondi-mar-tobb-mint-630-ezer-

menekult-erkezett-ukrajnabol. 

За словами керівника внутрішньої безпеки прем’єр-міністра Угорщини Д. 

Баконді, з початку війни з України прибуло понад 630 тис. біженців і їх кількість 

зростає з кожним днем. Д. Баконді наголосив, що угорська держава надає допомогу 

тим, хто приїжджає з України, що є гуманітарним завданням і зобов’язанням ЄС. 

Угорщина також допомагає мешканцям Західної України медичним обладнанням, 

їжею та одягом. 

*** 

Blikowska, Janina. Prezydent Torunia: Z czasem entuzjazm pomagających opada 

[Мер Торуня: З часом ентузіазм благодійників згасає] / J. Blikowska // Rzeczpospolita. – 

Warsaw, 2022. – 24.04. – Режим доступу : https://regiony.rp.pl/okiem-

samorzadowca/art36138171-prezydent-torunia-z-czasem-entuzjazm-pomagajacych-opada. 

Мер польського Торуня М. Залеський закликав до подальшої підтримки 

громадян України, які знайшли притулок у місті. М. Зелеський наголосив, що 

гуманітарної допомоги на початку було дуже багато і її розподілили серед біженців, 

які вже опинилися в Торуні, а частину виділили Луцьку, місту-партнеру Торуня. 

*** 

Embaixadora da Ucrânia elogia acolhimento de refugiados em Portugal [Посол 

України високо оцінила прийом біженців у Португалії] // Correio da Manhã. – Lisboa, 

2022. – 24.04. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-

ucrania/detalhe/embaixadora-da-ucrania-elogia-acolhimento-de-refugiados-em-

portugal?ref=Pesquisa_Destaques. 

Посолка України в Лісабоні І. Огнівець позитивно оцінила прийом тисяч 

біженців, які прибули до Португалії після вторгнення росії в її країну два місяці тому, 

наголосивши на діях міських рад. І. Огнівець зазначила, що біженців тут дуже добре 

приймають і вони мають можливість скористатися всіма необхідними послугами. 

Дипломатка, яка була присутня на демонстраціях на підтримку України, 

організованих у Португалії, також брала участь протягом останніх місяців у кількох 

ініціативах із прийому громадян України. Крім того, посолка зазначила, що 

муніципальні ради дуже підтримують українських біженців. 

*** 

Prawie 3 miliony uchodźców wjechało do Polski, a realnej pomocy UE nie ma [Майже 

3 мільйони біженців в’їхало до Польщі, а реальної допомоги ЄС нема] // Do Rzeczy. – 

Warsaw, 2022. – 25.04. – Режим доступу : https://dorzeczy.pl/ekonomia/293119/prawie-3-

miliony-uchodzcow-z-ukrainy-wjechalo-do-polski.html. 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/bakondi-mar-tobb-mint-630-ezer-menekult-erkezett-ukrajnabol
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/bakondi-mar-tobb-mint-630-ezer-menekult-erkezett-ukrajnabol
https://regiony.rp.pl/okiem-samorzadowca/art36138171-prezydent-torunia-z-czasem-entuzjazm-pomagajacych-opada
https://regiony.rp.pl/okiem-samorzadowca/art36138171-prezydent-torunia-z-czasem-entuzjazm-pomagajacych-opada
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/embaixadora-da-ucrania-elogia-acolhimento-de-refugiados-em-portugal?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/embaixadora-da-ucrania-elogia-acolhimento-de-refugiados-em-portugal?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/embaixadora-da-ucrania-elogia-acolhimento-de-refugiados-em-portugal?ref=Pesquisa_Destaques
https://dorzeczy.pl/ekonomia/293119/prawie-3-miliony-uchodzcow-z-ukrainy-wjechalo-do-polski.html
https://dorzeczy.pl/ekonomia/293119/prawie-3-miliony-uchodzcow-z-ukrainy-wjechalo-do-polski.html
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Віцеспікер Сейму Польщі Р. Терлецький зазначає, що Польща несе величезні 

витрати, пов’язані з допомогою біженцям з України, але не отримала реальної 

допомоги від ЄС. Польща отримала аванс від ЄС на допомогу біженцям від війни з 

території України – йдеться про 559 млн євро. Враховуючи суму витрат, понесених 

польським платником податків, сума символічна. Передбачалася сума 40 євро на 

одного українця за тиждень перебування в Польщі. Згідно з правилами ЄС, фінансова 

допомога може виплачуватися максимум протягом 13 тижнів. За підрахунками 

аналітиків банку Pekao, прийняття навіть 2 мільйонів українських біженців до кінця 

цього року коштуватиме польському платнику податків близько 5 млрд євро. Уряд 

Польщі оцінює вартість підтримки українських біженців цього року в 11 млрд євро, а 

в разі погіршення ситуації – у 24 млрд євро. 

*** 

Aguilera, Jasmine. U.S. Welcomes Ukrainians -But Without Benefits [США вітають 

українців, але без пільг] / J. Aguilera // Time. – New York, 2022. – 25.04. – Режим доступу : 

https://time.com/6170334/ukrainian-refugees-biden-program/. 

Міністерство внутрішньої безпеки США запустило нову програму «Єдність для 

України», призначену для швидкого переселення до США до 100 тис. українців. 

Відповідно до нової програми українцям буде дозволено в’їзд до США спеціальним 

каналом «гуманітарний дозвіл» (DHS). Як відзначає Служба імміграції та 

громадянства США, гуманітарний дозвіл дозволяє особі, яка може бути 

неприйнятною або іншим чином не підлягає в’їзду в Сполучені Штати, перебувати в 

Сполучених Штатах тимчасово через нагальні гуманітарні причини, або значне 

суспільне благо. 

*** 

Österreich zählt mehr als neun Millionen Einwohner [В Австрії понад дев’ять 

мільйонів жителів] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 26.04. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6130919/oesterreich-zaehlt-mehr-als-neun-millionen-

einwohner?from=rss. 

За попередніми даними, на 1 квітня 2022 р. в Австрії проживало 52 803 особи з 

українським громадянством. Порівняно з 1 січня 2022 р. це означає збільшення на 40 

135 осіб, тобто близько 83 % загального приросту населення у першому кварталі 

припадало на громадян України. З 52 803 українців 37 % – діти та підлітки. 33 283 

особи були віком від 20 років, у тому числі 26 476 жінок і 6 807 чоловіків, що 

призвело до того, що частка жінок у цій віковій групі становила 80 %. Якщо 

врахувати дітей та молодь, то 69 % усіх громадян України в Австрії становлять жінки. 

*** 

Kita-Rucksack, Schulranzen oder Windeln – das können Sie mit Ihrer Spende 

bewirken [Рюкзак Kita, шкільний рюкзак або підгузники – це можна зробити за 

допомогою пожертвування] // Focus. – Berlin, 2022. – 26.04. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/ukraine-hilfsprojekte-

willkommenspakete-deutsch-unterricht-malkurse-so-helfen-ihre-spenden_id_71544053.html. 

FOCUS Online об’єднався з Фондом Tribute-to-Bambi та Німецьким дитячим 

фондом для великого збору коштів у рамках внутрішньої освітньої ініціативи 

https://time.com/6170334/ukrainian-refugees-biden-program/
https://www.diepresse.com/6130919/oesterreich-zaehlt-mehr-als-neun-millionen-einwohner?from=rss
https://www.diepresse.com/6130919/oesterreich-zaehlt-mehr-als-neun-millionen-einwohner?from=rss
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/ukraine-hilfsprojekte-willkommenspakete-deutsch-unterricht-malkurse-so-helfen-ihre-spenden_id_71544053.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/ukraine-hilfsprojekte-willkommenspakete-deutsch-unterricht-malkurse-so-helfen-ihre-spenden_id_71544053.html
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«Spsprungkraft». У цій довгостроковій співпраці cтрукутури мають разом працювати 

над тим, щоб діти та молодь з України могли приїжджати та проживати в Німеччині. 

*** 

1400 refugiados ucranianos já têm contrato de trabalho em Portugal [1400 

українських біженців вже мають трудовий контракт у Португалії] // Correio da Manhã. 

– Lisboa, 2022. – 27.04. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-

cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/20220427-2309-1400-refugiados-ucranianos-ja-tem-

contrato-de-trabalho-em-portugal?ref=Pesquisa_Destaques. 

Міністерка праці Португалії А. Мендес Годиньо повідомила, що вже підписано 

трудові договори з 1400 українськими біженцями, які приїхали до Португалії, 

рятуючись від війни, і додала, що по всій країні налічується близько 29 тис. 

пропозицій роботи для них. Вона також підкреслила важливість усіх іноземних 

громадян для національного ринку праці, заявивши, що вони сприяють стабільності 

соціального забезпечення. 

*** 

Motta, Diego. Ucraina. Gualzetti (Caritas): «Così l’accoglienza dei profughi diventa a 

rischio» [Гуальзетті («Карітас»): «Таким чином прийом біженців опинився під 

загрозою»] / D. Motta // Avvenire. – Milano, 2022. – 28.04. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/gualzetti-caritas-ambrosiana-accoglienza-a-rischio. 

За словами директора італійського відділення благодійного фонду «Карітас» Л. 

Гуальзетті, солідарність з біженцями велика, але нею потрібно «добре керувати». 

Лише в Ломбардії налічується близько 39 тис. зареєстрованих біженців з України. 90 

% біженців продовжують жити у будинках знайомих, членів їхніх сімей. В країні 

запускається вебплатформа, яка дозволить біженцям отримувати кошти, надані 

урядом. Л. Гуальзетті наголошує, що ресурси повільно надходять, тому потрібна 

гідна імміграційна політика. 

*** 

Refugiados da Ucrânia: Portugal recebe quase 64 milhões de euros da Comissão 

Europeia [Українські біженці: Португалія отримує майже 64 млн євро від Єврокомісії] // 

Público. – Lisboa, 2022. – 28.04. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/04/28/mundo/noticia/refugiados-ucrania-portugal-recebe-quase-

64-milhoes-euros-comissao-europeia-2004134. 

Європейська комісія оголосила, що вона виділила 3,5 млрд євро на допомогу 

країнам-членам Європейського Союзу у прийомі біженців з України, з яких 63,7 млн 

євро призначено для Португалії. Виплати здійснюються в рамках програми 

«Допомога у відновленні згуртованості територій Європи», яка розширює заходи 

реагування на кризу та заходи з ліквідації наслідків кризи. 

*** 

Göthe, Catarina. Vi hjälper flyktingarna – men vad gör staten? [Ми допомагаємо 

біженцям, а що робить держава?] / C. Göthe // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 29.04. – 

Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/debatt/a/G3Rr3q/vi-hjalper-flyktingarna-men-

vad-gor-staten. 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/20220427-2309-1400-refugiados-ucranianos-ja-tem-contrato-de-trabalho-em-portugal?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/20220427-2309-1400-refugiados-ucranianos-ja-tem-contrato-de-trabalho-em-portugal?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/20220427-2309-1400-refugiados-ucranianos-ja-tem-contrato-de-trabalho-em-portugal?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/gualzetti-caritas-ambrosiana-accoglienza-a-rischio
https://www.publico.pt/2022/04/28/mundo/noticia/refugiados-ucrania-portugal-recebe-quase-64-milhoes-euros-comissao-europeia-2004134
https://www.publico.pt/2022/04/28/mundo/noticia/refugiados-ucrania-portugal-recebe-quase-64-milhoes-euros-comissao-europeia-2004134
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/G3Rr3q/vi-hjalper-flyktingarna-men-vad-gor-staten
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/G3Rr3q/vi-hjalper-flyktingarna-men-vad-gor-staten
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За останні тижні близько 400 українських жінок і дітей приїхали до Швеції. 

Шведське міграційне управління надало їм тимчасове, часто дуже спартанське житло. 

Але натомість щедрі люди воліли відкрити свої будинки, не попросивши у влади 

жодної копійки. Адміністратор групи підтримки українців на півночі Стокгольму К. 

Гете зазначає, що люди пропонували не лише свої будинки, свої речі та свою 

допомогу, все фінансується некомерційними силами. Автор підкреслює, що в разі 

термінової допомоги біженцям – підтримка влади «м’яко кажучи мізерна». 

РЕАКЦІЯ СВІТОВИХ ПОЛІТИКІВ, ДІЯЧІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ  

Akaras, Andreas. Going West from мoscow [З москви на захід] / А. Akaras // 

еKathimerini. – Athens, 2022. – 14.04. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/opinion/1182077/going-west-from-moscow/. 

Засновник Форуму свободи Святого Андрія, експерт з міжнародних відносин, 

спеціаліст з державних справ та розвитку бізнесу А. Акарас вважає, що вторгнення 

росії в Україну підірвало європейську безпеку та пробудило НАТО. На його думку, 

готуючись до війни, росія активізувала співробітництво з Китаєм, щоб зміцнити свою 

стратегічну глибину, а тепер виявляється, що замість розширення стратегічного 

впливу москви війна в Україні може стати ахілесовою п’ятою путіна. А. Акарас 

зазначає, що тепер кремль вважає зусилля України щодо приєднання до ЄС та НАТО 

ворожими актами, адже росія не зацікавлена в процвітаючій і незалежній Україні, а 

просування України на захід та прагнення вступу в НАТО пояснюється наслідком 

невдач росії. 

*** 

Trump: rusija ne bi napala Ukrajinu da sam ja i dalje predsjednik [Д. Трамп: росія 

не напала б на Україну, якби я все ще був президентом] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 

14.04. – Режим доступу : https://www.vecernji.hr/vijesti/trump-rusija-ne-bi-napala-ukrajinu-

da-sam-ja-i-dalje-predsjednik-1578752. 

Колишній президент США Д. Трамп назвав напад росії на Україну 

«геноцидом». Д. Трамп наголосив, що росія не нападала б на Україну, якби він все ще 

був президентом. Президент Франції Е. Макрон заявив, що росія в односторонньому 

порядку розпочала жорстоку війну, що військові злочини скоїла російська армія і що 

потрібно знайти винних.  

*** 

Toót-Holló, Tamás. Novák Katalin: Magyarország szíve most a magyar–ukrán 

határon dobog [К. Новак: Серце Угорщини зараз б’ється на угорсько-українському 

кордоні] / Т. Toót-Holló // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 01.04. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/novak-katalin-magyarorszag-szive-most-a-magyar-

ukran-hataron-dobog. 

В інтерв’ю новообрана президентка Угорщини К. Новак зазначила, що біженці 

з України просять в Угорщини саме те, що вона може дати: безпеку, добре 

організоване життя, мир. Вона заявила, що російська агресія була одноголосно і 

рішуче відкинута всіма членами НАТО та Європейського Союзу, але питання в тому, 

що з цього випливає. На думку К. Новак, мало країн, які можуть відмовитися від 

енергії та продовольства з росії в цілому. 

https://www.ekathimerini.com/opinion/1182077/going-west-from-moscow/
https://www.vecernji.hr/vijesti/trump-rusija-ne-bi-napala-ukrajinu-da-sam-ja-i-dalje-predsjednik-1578752
https://www.vecernji.hr/vijesti/trump-rusija-ne-bi-napala-ukrajinu-da-sam-ja-i-dalje-predsjednik-1578752
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/novak-katalin-magyarorszag-szive-most-a-magyar-ukran-hataron-dobog
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/novak-katalin-magyarorszag-szive-most-a-magyar-ukran-hataron-dobog
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*** 

Márki-Zay Péter: Ukrajna a mi háborúnkat vívja [П. Маркі-Зай: Україна веде нашу 

війну] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 01.04. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/marki-zay-peter-ukrajna-a-mi-haborunkat-vivja-

videok. 

Лідер угорської опозиції П. Маркі-Зай в Печі порівняв російсько-український 

конфлікт з угорською революцією 1956 р. Він сказав, що не можна залишати сусідні 

«братні народи», як це було 1956 р. Оглядачі видання вважають, що П. Маркі-Зай 

зробив помилкову історичну аналогію, але змовчав, що Україна отримує поставки 

зброї з кількох європейських країн і що Європейський Союз та Сполучені Штати 

також «карають» росію. 

*** 

A KMKSZ kéri a magyar kormányt, továbbra is segítse Ukrajnát [ГО «Товариство 

угорської культури Закарпаття» закликає уряд Угорщини продовжувати допомагати 

Україні] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 04.04. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/a-kmksz-keri-a-magyar-kormanyt-tovabbra-is-

segitse-ukrajnat. 

ГО «Товариство угорської культури Закарпаття» закликало уряд Угорщини 

продовжувати допомагати Україні та, наскільки це можливо, сприяти припинення 

збройного конфлікту та встановленню миру. У заяві, опублікованій ГО йдеться про 

те, що багато громадян України, у тому числі жінки та діти, вже стали жертвами 

російсько-української війни, яка триває більше місяця, і багато з них були змушені 

покинути батьківщину. ГО «Товариство угорської культури Закарпаття» впевнене, що 

уряд і надалі допомагатиме Україні діяти відповідно до рішень НАТО щодо війни та 

постачання оборонного обладнання, а також щодо економічних санкцій відповідно до 

рішень Європейського Союзу, і з задоволенням відзначає, що Угорщина підтримала 

прискорений вступ України до Європейського Союзу. 

*** 

Demeter Szilárd: Nekünk nem Ukrajnában kell harcolni a hazánkért [Нам не 

потрібно воювати за нашу країну в Україні] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 04.04. 

– Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/demeter-szilard-nekunk-nem-

ukrajnaban-kell-harcolni-a-hazankert. 

Директор Літературного музею Петефі в Орігоні С. Деметра заявив, що «не 

потрібно воювати за Угорщину в Україні». За його словами, «Україна – не останній 

оплот демократії західного типу, про що можуть розповісти ув’язнені політичні 

опоненти В. Зеленського, редактори закритих ЗМІ та жертви дій українських 

олігархів». 

*** 

KKM: Az ukrán elnök legutóbbi nyilatkozatait nem lehet szó nélkül hagyni [Не можна 

залишити без уваги останні заяви Президента України] // Magyar Nemzet. – Budapest, 

2022. – 06.04. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/kkm-az-ukran-

elnok-legutobbi-nyilatkozatait-nem-lehet-szo-nelkul-hagyni. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/marki-zay-peter-ukrajna-a-mi-haborunkat-vivja-videok
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/marki-zay-peter-ukrajna-a-mi-haborunkat-vivja-videok
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/a-kmksz-keri-a-magyar-kormanyt-tovabbra-is-segitse-ukrajnat
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/a-kmksz-keri-a-magyar-kormanyt-tovabbra-is-segitse-ukrajnat
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/demeter-szilard-nekunk-nem-ukrajnaban-kell-harcolni-a-hazankert
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Заступник міністра закордонних справ і торгівлі Угорщини Л. Мадяр оголосив, 

що викликав послиню України в Будапешті Л. Непоп, повідомивши їй, що останніми 

тижнями українські лідери висунули кілька несправедливих звинувачень на адресу 

Угорщини щодо того, що уряд не дав пропорційної відповіді на війну в Україні. Він 

заявив, що словами про те, що «Угорщина «не так багато робить для України, як усі» 

та «підтримує росію», Президент України «образив усіх угорців, які засуджували 

насильство та співчували українцям». 

*** 

Maiden, Samantha. Anthony Albanese calls for Scott Morrison to kick Russian 

diplomats out of Australia after Ukraine ‘war crimes’ [Е. Олбанезе закликав С. Моррісона 

вислати російських дипломатів з Австралії після воєнних злочинів в Україні] / S. 

Maiden // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 07.04. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/national/anthony-albanese-calls-for-scott-morrison-to-

kick-russian-diplomats-out-of-australia-after-ukraine-war-crimes/news-

story/48ece5e1dddd70a9ebd332564683ccf9. 

Лідер австралійських лейбористів Е. Олбанезе закликав прем’єр-міністра С. 

Моррісона вислати всіх російських дипломатів з країни після шокуючих розповідей 

про зґвалтування та геноцид в Україні. Е. Олбанезе вважає, що Австралія повинна 

діяти відповідно до дій європейських країн щодо вислання дипломатів. 

*** 

Ukrajna ismét fenyegető hangnemben üzent Magyarországnak [Україна знову 

посилає Угорщині погрози] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 07.04. – Режим доступу 

: https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/ukrajna-ismet-fenyegeto-hangnemben-uzent-

magyarorszagnak. 

Речник МЗС України О. Ніколенко заявив, що Угорщина має надати військову 

підтримку Україні, припинити руйнувати єдність ЄС, підтримати нові санкції проти 

росії замість того, щоб надавати кошти для фінансування російської військової сфери. 

О. Ніколенко звинуватив Угорщину в допомозі президенту росії путіну у війні проти 

України та в руйнуванні єдності ЄС своєю позицією. О. Ніколенко відреагував на 

слова прем’єр-міністра В. Орбана, який сказав, що Угорщині не складе труднощів 

заплатити росії рублями, якщо росія попросить про це. 

*** 

Oberst Reisner: Russland setzt auf einen Sieg am 9. Mai [Полковник Рейснер: росія 

розраховує на перемогу 9 травня] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 08.04. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6122718/oberst-reisner-russland-setzt-auf-einen-sieg-am-9-

mai?from=rss. 

Австрійський полковник М. Рейснер з Терезіанської військової академії бачить 

«історичний символізм» у заяві путіна про те, що війну потрібно закінчити в травні, 

адже 9 травня росія щорічно святкує перемогу над нацистською Німеччиною. 

*** 

Menczer Tamás: Mindent meg kell tenni, hogy a háború ne terjedjen túl Ukrajna 

határain [Потрібно докласти всіх зусиль, щоб війна не виходила за межі України] // 

Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 08.04. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/national/anthony-albanese-calls-for-scott-morrison-to-kick-russian-diplomats-out-of-australia-after-ukraine-war-crimes/news-story/48ece5e1dddd70a9ebd332564683ccf9
https://www.heraldsun.com.au/news/national/anthony-albanese-calls-for-scott-morrison-to-kick-russian-diplomats-out-of-australia-after-ukraine-war-crimes/news-story/48ece5e1dddd70a9ebd332564683ccf9
https://www.heraldsun.com.au/news/national/anthony-albanese-calls-for-scott-morrison-to-kick-russian-diplomats-out-of-australia-after-ukraine-war-crimes/news-story/48ece5e1dddd70a9ebd332564683ccf9
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/ukrajna-ismet-fenyegeto-hangnemben-uzent-magyarorszagnak
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https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/menczer-tamas-mindent-meg-kell-tenni-hogy-a-

haboru-ne-terjedjen-tul-ukrajna-hatarain. 

Держсекретар з питань інформації і міжнародного представництва 

Міністерства закордонних справ та торгівлі Угорщини Т. Менцер в ефірі каналу М1 

заявив, що позиції НАТО та Угорщини з питання війни в Україні повністю 

узгоджуються. Він також зазначив, що в рамках програми «Міст на Закарпаття» 

відбувається найбільша в історії Угорщини гуманітарна акція. Уряд співпрацює з 

шістьма великими благодійними організаціями, які отримали на виконання своєї 

роботи 3 млрд форинтів, а до Угорщини вже прибуло понад півмільйона біженців. У 

той же час Угорщина експортувала Україні допомоги на кілька мільярдів форинтів. 

*** 

Japan to take more sanctions against Russia over ‘‘war crimes’’, says Kishida [Японія 

запровадить додаткові санкції проти росії через «військові злочини», заявив Кісіда] // 

Japan Today. – Tokyo, 2022. – 08.04. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/update2-japan-to-take-more-sanctions-against-

russia-over-war-crimes-pm. 

Прем’єр-міністр Ф. Кісіда заявив, що Японія планує запровадити додаткові 

санкції проти росії у зв’язку з її «військовими злочинами», вперше використавши 

термін «військовий злочин» для опису звірств в Україні. Наголошуючи на своїй 

солідарності з Україною, уряд продовжить надавати гуманітарну допомогу. Понад 

400 евакуйованих українців прибули до Японії, сотні компаній та муніципалітетів 

запропонували допомогу евакуйованим. 

*** 

Nehammer zu «Solidaritätsbesuch» in Kiew eingetroffen [К. Негаммер прибув до 

Києва з «візитом солідарності»] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 09.04. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6123364/nehammer-zu-solidaritaetsbesuch-in-kiew-

eingetroffen?from=rss. 

Канцлер Австрії К. Негаммер прибув з «візитом солідарності» в Україну, яка 

зазнала військового нападу з боку росії. У Києві він зустрінеться з Президентом 

України В. Зеленським, прем’єр-міністром Д. Шмигалем і мером Києва В. Кличком. 

Програма візиту також передбачає інспекцію в місті Буча, де загинуло понад 300 

мирних жителів. 

*** 

8 Seimo narių delegacija su tarptautine delegacija lankėsi Kijeve, Irpinėje, Bučoje 

[Делегація у складі восьми членів Сейму відвідала Київ, Ірпінь та Бучу з міжнародною 

делегацією] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 09.04. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/04/09/news/8-seimo-nariu-delegacija-su-

tarptautine-delegacija-lankesi-kijeve-irpineje-bucoje-23008636. 

Делегація у складі восьми членів Сейму Литви відвідала Київ, де зустрілася з 

головою ВР України Р. Стефанчуком, щоб обговорити підтримку проти російського 

вторгнення. Також парламентарі відвідали братські могили в місті Буча та зустрілися 

з міським головою О. Маркушиним в Ірпіні. Литовські парламентарі, які відвідали 

Україну і бачили військові злочини росії, кажуть, що Україна має бути в центрі 

політичної уваги і її підтримку необхідно посилити. 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/menczer-tamas-mindent-meg-kell-tenni-hogy-a-haboru-ne-terjedjen-tul-ukrajna-hatarain
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https://japantoday.com/category/politics/update2-japan-to-take-more-sanctions-against-russia-over-war-crimes-pm
https://www.diepresse.com/6123364/nehammer-zu-solidaritaetsbesuch-in-kiew-eingetroffen?from=rss
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*** 

Orbán Viktor elítéli a bucsai tömegmészárlást, támogatja a nemzetközi vizsgálatot [В. 

Орбан засудив різанину в Бучі та підтримав міжнародне розслідування] // Magyar 

Nemzet. – Budapest, 2022. – 09.04. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/orban-viktor-eliteli-a-bucsai-tomegmeszarlast-

tamogatja-a-nemzetkozi-vizsgalatot. 

У відповідь на критику Я. Качинського, голова провідної польської правлячої 

партії «Право і справедливість» (ПіС), який розкритикував прем’єр-міністра 

Угорщини В. Орбана за відмову засудити росію за вбивства мирних громадян у Бучі, 

прессекретар прем’єр-міністра Угорщини виступів із зявою, в якій зазначив, що В 

Орбан засуджує різанину в Бучі і Угорщина повністю підтримує міжнародне 

розслідування, спрямоване на виявлення винуватців кровопролиття. Прессекретар 

нагадав, що В. Орбан також на міжнародній пресконференції дав зрозуміти: це війна, 

яку розпочали росіяни, вони напали на Україну і це є агресією. 

*** 

Schallenberg zu Ölembargo: «Werden eine gemeinsame Linie finden» [А. 

Шалленберг про нафтове ембарго: «Ми знайдемо спільну лінію»] // Die Рresse. – Vienna, 

2022. – 11.04. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6124023/schallenberg-zu-

oelembargo-werden-eine-gemeinsame-linie-finden?from=rss. 

На зустрічі глав МЗС країн ЄС в Люксембурзі міністр закордонних справ 

Австрії А. Шалленберг заявив, що ЄС разом знайде рішення української проблеми. 

Австрія, як і Німеччина, завжди виступала проти ембарго на російські енергоносії, 

головним чином через свою високу залежність від російського газу. 

*** 

Weiser, Ulrike. Sebastian Nehammer [Себастьян Негаммер] / U. Weiser // Die Рresse. 

– Vienna, 2022. – 12.04. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6124415/sebastian-

nehammer?from=rss. 

Авторка аналізує результати австрійсько-російських переговорів у москві щодо 

російського вторгнення в Україну. Вона приходить до висновку, що К. Негаммер, 

федеральний канцлер Австрії, під час візиту до путіна не досяг особливого успіху. У 

внутрішньому плані поїздка до москви ще повинна окупитися. Авторка також робить 

висновок про схожість політики К. Негаммера з можливими діями С. Курца в цій 

ситуації. 

*** 

Danieliūtė, Iveta. G. Skaistė įvardijo tris priežastis, kodėl reikia peržiūrėti biudžetą: 

pabrėžė – deficitas augs [Г. Скайсте назвала три причини необхідності перегляду 

бюджету: вона наголосила, що дефіцит буде зростати] / I. Danieliūtė // Lietuvos rytas. – 

Vilniaus, 2022. – 12.04. – Режим доступу : https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-

pulsas/2022/04/12/news/vyriausybe-perziurejo-biudzeta-reiketu-ji-keisti-del-triju-priezasciu-

23033784. 

Міністерка фінансів Литви Г. Скайсте презентувала проєкт змін до державного 

бюджету на 2022 р., який зазнав поправок через вторгнення росії в Україну. 

Додаткове фінансування критичної національної інфраструктури планується за 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/orban-viktor-eliteli-a-bucsai-tomegmeszarlast-tamogatja-a-nemzetkozi-vizsgalatot
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/orban-viktor-eliteli-a-bucsai-tomegmeszarlast-tamogatja-a-nemzetkozi-vizsgalatot
https://www.diepresse.com/6124023/schallenberg-zu-oelembargo-werden-eine-gemeinsame-linie-finden?from=rss
https://www.diepresse.com/6124023/schallenberg-zu-oelembargo-werden-eine-gemeinsame-linie-finden?from=rss
https://www.diepresse.com/6124415/sebastian-nehammer?from=rss
https://www.diepresse.com/6124415/sebastian-nehammer?from=rss
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/04/12/news/vyriausybe-perziurejo-biudzeta-reiketu-ji-keisti-del-triju-priezasciu-23033784
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/04/12/news/vyriausybe-perziurejo-biudzeta-reiketu-ji-keisti-del-triju-priezasciu-23033784
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/04/12/news/vyriausybe-perziurejo-biudzeta-reiketu-ji-keisti-del-triju-priezasciu-23033784
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рахунок впровадження пакету заходів щодо пом’якшення інфляції та посилення 

пакету енергетичної незалежності, а також запланованого фінансування українських 

біженців від війни в Литві та міжнародних санкцій. 

*** 

Szijjártó Péter: Magyarország a továbbiakban sem fog fegyvereket szállítani 

Ukrajnának [П. Сіярто: Угорщина не поставлятиме зброю Україні] // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 12.04. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/szijjarto-peter-magyarorszag-a-tovabbiakban-sem-

fog-fegyvereket-szallitani-ukrajnanak. 

Згідно з повідомленням міністерства, глава МЗС Угорщини взяв участь у 

зустрічі міністрів закордонних справ, так званого, формату С5 країн Центральної 

Європи (Австрії, Чехії, Угорщини, Словаччини та Словенії). На пресконференції П. 

Сіярто підтвердив підтримку Угорщиною суверенітету України. Він додав, що до 

Угорщини наразі прибуло близько 600 тис. біженців з України і уряд проводить 

найбільшу за всю історію операцію з надання гуманітарної допомоги, але Угорщина 

не буде постачати Україні зброю. 

*** 

Nehammer dankt dem türkischen Präsidenten Erdogan [К. Негаммер подякував 

президенту Туреччини Р. Т. Ердогану] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 14.04. – Режим 

доступу : https://www.diepresse.com/6126073/nehammer-dankt-dem-tuerkischen-

praesidenten-erdogan?from=rss. 

Канцлер Австрії К. Негаммер подякував президенту Туреччини Р. Т. Ердогану 

за його посередницькі зусилля у війні в Україні. Під час телефонної розмови К. 

Негаммер і Р. Т. Ердоган погодилися, що Стамбульський процес є найкращим 

шансом для миру і що необхідно зробити все для подальшого просування цього 

формату. К. Негаммер запропонував Р. Т. Ердогану «активну підтримку нейтральної 

Австрії». К. Негаммер розповів президенту Туреччини про свою зустріч з главою 

кремля. Р. Т. Ердоган поділяє оцінку К. Негаммера про те, що масований наступ 

російської армії на Донбасі неминучий. Є також домовленість про те, що необхідно 

терміново створити безпечні гуманітарні коридори. 

*** 

Márki-Zay Péter szerint nem Gyurcsány alapján kellett volna megítélni az összefogást 

[За словами П. Маркі-Зая, співробітництво не слід було оцінювати на основі Дюрчаня] 

// Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 14.04. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/marki-zay-peter-szerint-nem-gyurcsany-alapjan-

kellett-volna-megitelni-az-osszefogast. 

На угорському телебаченні лідер об’єднаної опозиції Угорщини П. Маркі-Зай 

заявив, що якби НАТО вирішило відправити військових в Україну, він би це 

підтримав, але не відправив би угорських солдатів до сусідньої країни. Що стосується 

санкцій, він заперечив, що ліві припинили б закупівлі російської нафти і газу, які, за 

його словами, підтримали депутати від правлячої партії. 

*** 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/szijjarto-peter-magyarorszag-a-tovabbiakban-sem-fog-fegyvereket-szallitani-ukrajnanak
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/szijjarto-peter-magyarorszag-a-tovabbiakban-sem-fog-fegyvereket-szallitani-ukrajnanak
https://www.diepresse.com/6126073/nehammer-dankt-dem-tuerkischen-praesidenten-erdogan?from=rss
https://www.diepresse.com/6126073/nehammer-dankt-dem-tuerkischen-praesidenten-erdogan?from=rss
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/marki-zay-peter-szerint-nem-gyurcsany-alapjan-kellett-volna-megitelni-az-osszefogast
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/marki-zay-peter-szerint-nem-gyurcsany-alapjan-kellett-volna-megitelni-az-osszefogast
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«Krievijas karaspēks darbojas ar īpašu nežēlību. To visu bija smagi redzēt,» Levits 

dalās iespaidos par redzēto Ukrainā [«російські війська діють з особливою жорстокістю. 

Важко було все це побачити», – ділиться враженнями від побаченого в Україні Левітс] 

// Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 15.04. – Режим доступу : 

https://nra.lv/latvija/378416-levits-dalas-iespaidos-par-redzeto-ukrainas.htm. 

Президент Латвії Е. Левітс розповів про візит президентів країн Балтії та 

Польщі в Україну. Під час зустрічі з Президентом України В. Зеленським президенти 

країн Балтії та Польщі обговорили низку питань. Однією з головних тем – постачання 

зброї, яка зараз потрібна Україні для продовження опору. Він також наголосив, що 

Президент України попросив передати латвійському народу найбільшу вдячність за 

допомогу, яку латвійська держава і суспільство надають Україні. 

*** 

Ukrainischer Botschafter nennt geplanten Currentzis-Auftritt in Salzburg «inhuman» 

[Посол України назвав запланований виступ Т. Курентзіса в Зальцбурзі «нелюдським»] 

// Die Рresse. – Vienna, 2022. – 16.04. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6126803/ukrainischer-botschafter-nennt-geplanten-currentzis-

auftritt-in-salzburg-inhuman?from=rss. 

Посол України в Австрії В. Химинець різко розкритикував можливий виступ 

зіркового греко-російського диригента Т. Курентзіса з оркестром MusicAeterna на 

Зальцбурзькому фестивалі. За словами посла, з огляду на війну в Україні, було б 

«дуже нелюдським сигналом», якби росія «отримала такий подарунок». 

*** 

Alatalu, Toomas. Toomas Alatalu: mõelge järele, Saksamaa ladvik! Teist sõltub 

praegu Euroopa vabadus ja tulevik [Тоомас Алаталу: Подумайте, німецька еліта! Свобода 

і майбутнє Європи зараз залежать від вас] / T. Alatalu // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 

16.04. – Режим доступу : https://epl.delfi.ee/artikkel/96422817/toomas-alatalu-moelge-jarele-

saksamaa-ladvik-teist-soltub-praegu-euroopa-vabadus-ja-tulevik. 

За словами автора, надання Україні зброї для боротьби з російською агресією – 

це велика зміна німецької політики, але саме Берлін, Париж і Відень виступають 

проти негайного запуску «матері всіх санкцій», тобто отримання газу та нафти з росії. 

Автор вважає, що оскільки французи зайняті президентськими виборами «очі кремля» 

явно спрямовані на Берлін. Це також, за словами автора, підтвердили раптовий візит 

канцлера Австрії до москви та відмова Президента України В. Зеленського 

президенту Німеччини Ф.-В. Штайнмаєру відвідати Київ. 

*** 

Åslund, Anders. Anders Åslund: Putin on tegemas Venemaad läbikukkunud riigiks. 

Lääne poliitika juhtmotiiv olgu: Putin ei saa võimule jääda [Андерс Ослунд: путін робить 

росію невдалою державою. Нехай провідним принципом західної політики буде: путін 

не може залишатися при владі] / A. Åslund // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 17.04. – 

Режим доступу : https://epl.delfi.ee/artikkel/96424441/anders-aslund-putin-on-tegemas-

venemaad-labikukkunud-riigiks-laane-poliitika-juhtmotiiv-olgu-putin-ei-saa-voimule-jaada. 

За словами старшого наукового співробітника аналітичного центру Stockholm 

Free World Forum А. Ослунда, «путін ось-ось зазнає поразки у війні, після якої росія 

перестане бути навіть регіональною силою». Оксфордський словник визначає росію 

https://nra.lv/latvija/378416-levits-dalas-iespaidos-par-redzeto-ukrainas.htm
https://www.diepresse.com/6126803/ukrainischer-botschafter-nennt-geplanten-currentzis-auftritt-in-salzburg-inhuman?from=rss
https://www.diepresse.com/6126803/ukrainischer-botschafter-nennt-geplanten-currentzis-auftritt-in-salzburg-inhuman?from=rss
https://epl.delfi.ee/artikkel/96422817/toomas-alatalu-moelge-jarele-saksamaa-ladvik-teist-soltub-praegu-euroopa-vabadus-ja-tulevik
https://epl.delfi.ee/artikkel/96422817/toomas-alatalu-moelge-jarele-saksamaa-ladvik-teist-soltub-praegu-euroopa-vabadus-ja-tulevik
https://epl.delfi.ee/artikkel/96424441/anders-aslund-putin-on-tegemas-venemaad-labikukkunud-riigiks-laane-poliitika-juhtmotiiv-olgu-putin-ei-saa-voimule-jaada
https://epl.delfi.ee/artikkel/96424441/anders-aslund-putin-on-tegemas-venemaad-labikukkunud-riigiks-laane-poliitika-juhtmotiiv-olgu-putin-ei-saa-voimule-jaada
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як країну, де «політична чи економічна система стала настільки слабкою, що уряд не 

контролює те, що відбувається». А. Ослунд вважає, що війна росії проти України є 

«надзвичайною – і надзвичайно жорстокою – дурістю». 

*** 

«Il viendra, et il verra» : Zelensky a invité Macron à venir constater un «génocide» en 

Ukraine [«Приїде і побачить»: Зеленський запропонував Макрону приїхати та побачити 

«геноцид» в Україні] // L’Obs. – Paris, 2022. – 17.04. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220417.OBS57257/il-viendra-et-il-verra-

zelensky-a-invite-macron-a-venir-constater-un-genocide-en-ukraine.html. 

Президент Франції Е. Макрон у розпал кампанії за своє переобрання на 

президентських виборах пояснив, що слово «геноцид», на його думку, має бути 

«кваліфіковане юристами, а не політиками» і що «словесна ескалація» не допоможе 

Україні. У відповідь Президент України В. Зеленський запросив Е. Макрона відвідати 

Україну, щоб особисто переконатися, що російські війська здійснюють «геноцид» – 

термін, який його французький колега досі відмовляється використати.  

*** 

Kunnas, Leo. Leo Kunnas: kindral Dvornikovi asemel poleks ma pealetungi 

Donbassile alustanud [Лео Куннас: На місті генерала Дворнікова я б не почав атаку на 

Донбас] / L. Kunnas // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 19.04. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/96445477/leo-kunnas-kindral-dvornikovi-asemel-poleks-ma-

pealetungi-donbassile-alustanud. 

Заступник голови комітету національної оборони Рійгікогу Л. Куннас не радить 

росіянам атакувати Донбасс. За його словами, мета путіна взяти Донбас разом із 

Маріуполем до 9 травня не реалістична з огляду на опір української сторони, погодні 

та ландшафтні умови. Л. Куннас зазначає, що більше того, українці займали ці позиції 

з весни 2015 р. і до цих пір прорвати їх росіянам не вдалося. 

*** 

Ukrainā karojošais latvietis: miera nebūs, kamēr ukraiņi nebūs atguvuši Krimu 

[Латиш воює в Україні: миру не буде, поки українці не повернуть Крим] // Neatkarīgā 

Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 19.04. – Режим доступу : https://tautaruna.nra.lv/citi/378675-

ukraina-karojosais-latvietis-miera-nebus-kamer-ukraini-nebus-atguvusi-krimu/. 

Колишній викладач Латвійської національної академії оборони та відставний 

офіцер латвійської армії В. Юргеланс, який воює на українській стороні, вважає, що 

агресор не отримає жодної значної перемоги до такої важливої для росії дати, як 9 

травня. В. Юргеланс також наголошує, що український бойовий дух не вичерпується, 

в українському народі є віра в те, що миру не буде, поки вони не повернуть усю свою 

територію разом з Кримом. 

*** 

Nelson, Steven. Biden unsure if he’ll visit Ukraine after Boris Johnson, other leaders 

make trip [Д. Байден впевнений, що відвідає Україну після того, як Борис Джонсон, інші 

лідери поїдуть] / S. Nelson // New York Post. – New York, 2022. – 19.04. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/04/19/biden-unsure-if-hell-visit-ukraine-after-other-leaders-make-

trip/. 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220417.OBS57257/il-viendra-et-il-verra-zelensky-a-invite-macron-a-venir-constater-un-genocide-en-ukraine.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220417.OBS57257/il-viendra-et-il-verra-zelensky-a-invite-macron-a-venir-constater-un-genocide-en-ukraine.html
https://epl.delfi.ee/artikkel/96445477/leo-kunnas-kindral-dvornikovi-asemel-poleks-ma-pealetungi-donbassile-alustanud
https://epl.delfi.ee/artikkel/96445477/leo-kunnas-kindral-dvornikovi-asemel-poleks-ma-pealetungi-donbassile-alustanud
https://tautaruna.nra.lv/citi/378675-ukraina-karojosais-latvietis-miera-nebus-kamer-ukraini-nebus-atguvusi-krimu/
https://tautaruna.nra.lv/citi/378675-ukraina-karojosais-latvietis-miera-nebus-kamer-ukraini-nebus-atguvusi-krimu/
https://nypost.com/2022/04/19/biden-unsure-if-hell-visit-ukraine-after-other-leaders-make-trip/
https://nypost.com/2022/04/19/biden-unsure-if-hell-visit-ukraine-after-other-leaders-make-trip/
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Президен України В. Зеленський закликав Д. Байдена відвідати зруйновану 

війною країну. Д. Байден заявив журналістам, що він не знає, чи відвідає Україну, 

оскільки інші лідери НАТО здійснюють цю поїздку на знак підтримки В. Зеленського 

проти вторгнення росії. Д. Байден відмовився від поїздок, але він готовий оголосити 

ще один великий транш військової допомоги США для України після того, як 

минулого тижня схвалив пакет у 800 млн дол. 

*** 

Може ли Румъния да спаси украинското жито [Чи може Румунія врятувати 

українську пшеницю] // Дневник. – Sofia, 2022. – 20.04. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/04/19/4338281_moje_li_rumuniia_da_s

pasi_ukrainskoto_jito/. 

До війни Україна була одним із найбільших виробників пшениці у світі. Але 

після російського вторгнення експорт різко впав. Наразі є проблеми з обробкою землі 

– бо поля занедбані, заміновані чи знищені, і зі зберіганням врожаю – склади 

переповнені. За словами професора геоботаніки Х. Кюстера, транспортування 

практично неможливе – прямий морський шлях з Одеси, Маріуполя та інших 

важливих українських портів перекритий. Українські порти не можна 

використовувати – їх або бомблять, або є ризик бомбардування. Бідніші країни 

Африки та Близького Сходу залежать від відносно дешевого зерна в Україні. 

Української пшениці вже не вистачає, останнім часом ціни різко зросли. Пшениця, 

вирощена в Німеччині та Західній Європі, не є підходящою заміною, оскільки вона 

занадто дорога для таких країн, як Марокко, Єгипет та Алжир. За словами експерта Х. 

Кюстера, «вирішення проблеми просто немає». 

*** 

Михайлов, Венцислав. Румен Радев: България е готова отново да лекува 

украински военни [Румен Радев: Болгарія знову готова лікувати українських 

військових] / В. Михайлов // Факти. – Sofia, 2022. – 20.04. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/bulgaria/672107-rumen-radev-balgaria-e-gotova-otnovo-da-lekuva-ukrainski-

voenni-. 

Міністр закордонних справ України Д. Кулеба перебуває з візитом у Болгарії, 

під час якого зустрівся з президентом Болгарії Р. Радевим. Війна росії в Україні є 

провідною темою переговорів першого українського дипломата з болгарською 

владою. Як заявив Д. Кулеба, росія веде повномасштабну війну проти України і це не 

«спецоперація», як її називає росія, а повномасштабна війна. Міністр подякував, що 

болгарська позиція була принциповою з початку війни і країна приєдналася до всіх 

санкційних режимів. Прем’єр-міністр К. Петков запевнив міністра закордонних справ 

України, що Болгарія й надалі підтримуватиме Україну, а болгарські інституції 

нададуть необхідну допомогу біженцям. 

*** 

Nato isn’t ready for war with russia, warns UK general [Британський генерал 

попереджає, що НАТО не готова до війни з росією] // The Independent. – London, 2022. – 

20.04. – Режим доступу : https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-war-

nato-ukraine-b2061001.html. 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/04/19/4338281_moje_li_rumuniia_da_spasi_ukrainskoto_jito/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/04/19/4338281_moje_li_rumuniia_da_spasi_ukrainskoto_jito/
https://fakti.bg/bulgaria/672107-rumen-radev-balgaria-e-gotova-otnovo-da-lekuva-ukrainski-voenni-
https://fakti.bg/bulgaria/672107-rumen-radev-balgaria-e-gotova-otnovo-da-lekuva-ukrainski-voenni-
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-war-nato-ukraine-b2061001.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-war-nato-ukraine-b2061001.html
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У доповіді голови Об’єднаного командування збройних сил Британії генерала 

Р. Барронса значиться, шо Збройні сили Великої Британії не будуть у змозі захистити 

країну у випадку масштабного нападу, наприклад, з боку росії. Країни Альянсу 

підтримували Україну зброєю та фінансовою допомогою від початку російського 

вторгнення, але намагалися уникати будь-яких дій, які могли б втягнути їх у війну. 

Головна причина, чому країна прагне уникнути війни між росією та НАТО, полягає в 

тому, що НАТО не готова до війни, зокрема у Британії немає необхідних оборонних 

систем, щоб захистити себе в разі російських нападів. 

*** 

Rinkēvičs: Dažreiz valstu valdības netiek līdzi sabiedrības spiedienam un 

noskaņojumam [Рінкевич: Іноді національні уряди не встигають за тиском і настроями 

громадськості] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 20.04. – Режим доступу : 

https://nra.lv/latvija/politika/378765-rinkevics-dazreiz-valstu-valdibas-netiek-lidzi-

sabiedribas-spiedienam-un-noskanojumam.htm. 

Мністр закордонних справ Латвії Е. Рінкевич наголосив на пресконференції 

після зустрічі з міністеркою закордонних справ Німеччини А. Бербок, що Україна 

потребує значно більшої та ширшої підтримки у війні, розпочатій росією. 

Латвійський політик зазначив, що під час двосторонньої зустрічі обговорювалися 

питання щодо санкцій та подальшої підтримки Збройних сил України. 

*** 

Kagarlitsky, Boris. The Blitzkrieg failed [Бліцкриг провалився] / В. Kagarlitsky // 

The News. – Islamabad, 2022. – 20.04. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/951751-the-blitzkrieg-failed. 

Як стверджує автор, «спецоперація» в Україні була задумана путіним та його 

оточенням, як спосіб переломити політичну ситуацію. кремль анітрохи не цікавила 

доля людей у Луганську та Донецьку, ані навіть майбутнє України. Вони не знайшли 

кращого способу вирішити всі свої проблеми відразу, але за допомогою маленької 

переможної війна – класична помилка, яку роблять, коли не готові приступити до 

невідкладних і неминучих реформ. Початок бойових дій став фатальним кроком, який 

незворотно змінив ситуацію, але не так, як очікував кремль. Це була авантюра, яка 

могла б спрацювати, якби Україну захопили за 96 год., на що, очевидно, 

розраховували. Але Україна вже не така, як 8 років тому. Плану «Б» у путіна явно не 

було. Вони не готувалися до тривалої збройної боротьби на ворожій території. 

Бліцкриг провалився і росія опинилася у жорсткому протистоянні не лише з Заходом, 

а й практично з усім світом. Навіть Китай, на чию допомогу дехто, можливо, наївно 

сподівався, не виявляє ні найменшого жалю, а натомість цинічно наживається на 

труднощах. 

*** 

«Il n’est pas un volontaire» : la famille d’un Britannique capturé en Ukraine dénonce 

une vidéo «sous la contrainte» [«Він не волонтер»: сім’я захопленого в Україні британця 

засуджує «примусове» відео] // L’Obs. – Paris, 2022. – 20.04. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220420.OBS57362/il-n-est-pas-un-

volontaire-la-famille-d-un-britannique-capture-en-ukraine-denonce-une-video-sous-la-

contrainte.html. 

https://nra.lv/latvija/politika/378765-rinkevics-dazreiz-valstu-valdibas-netiek-lidzi-sabiedribas-spiedienam-un-noskanojumam.htm
https://nra.lv/latvija/politika/378765-rinkevics-dazreiz-valstu-valdibas-netiek-lidzi-sabiedribas-spiedienam-un-noskanojumam.htm
https://www.thenews.com.pk/print/951751-the-blitzkrieg-failed
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220420.OBS57362/il-n-est-pas-un-volontaire-la-famille-d-un-britannique-capture-en-ukraine-denonce-une-video-sous-la-contrainte.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220420.OBS57362/il-n-est-pas-un-volontaire-la-famille-d-un-britannique-capture-en-ukraine-denonce-une-video-sous-la-contrainte.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220420.OBS57362/il-n-est-pas-un-volontaire-la-famille-d-un-britannique-capture-en-ukraine-denonce-une-video-sous-la-contrainte.html
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росія опублікувала відео британця Е. Есліна, в якому він просить обміняти його 

на В. Медведчука, українського бізнесмена, близького до путіна, заарештованого в 

Україні. Сім’я Е. Есліна, британця, захопленого під час бойових дій в Україні, 

засудила відеотрансляцію в росії і звинуватила росію в публікації відео під 

«примусом», порушуючи Женевську конвенцію про поводження з ув’язненими. 

*** 

A Kiev, le président du Conseil européen assure que « l’Histoire n’oubliera pas les 

crimes de guerre « en Ukraine [У Києві президент Європейської ради запевняє, що 

«Історія не забуде військових злочинів» в Україні] // L’Obs. – Paris, 2022. – 20.04. – 

Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220420.OBS57380/a-kiev-

le-president-du-conseil-europeen-assure-que-l-histoire-n-oubliera-pas-les-crimes-de-guerre-

en-ukraine.html. 

Голова Європейської ради Ш. Мішель відвідав Бородянку на Київщині. Цей 

населений пункт зазнав одних з найбільш нищівних руйнувань у регіоні під час 

окупації російською армією передмість Києва. Під час візиту до Бородянки Ш. 

Мішель та віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 

України О. Стефанішина поспілкувалися з місцевими жителями, які пережили 

окупацію та стали свідками воєнних злочинів росії. Президент Європейської ради 

підтвердив підтримку України у протистоянні масштабній збройній агресії росії та 

допомогу ЄС у відбудові країни. 

*** 

Ruski milijarder osudio «bezumni» rat u Ukrajini [російський мільярдер засуджує 

«божевільну» війну в Україні] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 20.04. – Режим доступу : 

https://www.vecernji.hr/vijesti/ruski-milijarder-osudio-bezumni-rat-u-ukrajini-1580120. 

російський мільярдер О. Тиньков, засновник інтернет-банку «Тинькофф», 

засудив «бездумну» російську війну в Україні та закликав Захід допомогти зупинити 

«різанину». За його словами, 90 % росіян проти війни, яка нікому не приносить 

користь, бо гинуть невинні люди та солдати. Він попросив Захід дати путіну 

можливість з честю відійти і припинити цю бійню. Банк оприлюднив заяву, що не 

буде коментувати особисту позицію О. Тинькова, нагадавши, що мільярдер більше не 

приймає бізнес-рішень у банку. 

*** 

Selenskij, Tichanowskaja und Owsjannikowa erhalten «Freiheitspreis» 

[В. Зеленський, С. Тихановська та М. Овсяннікова отримають «Премію ЗМІ за 

свободу»] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 21.04. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6128497/selenskij-tichanowskaja-und-owsjannikowa-erhalten-

freiheitspreis?from=rss. 

Цього року «Премію ЗМІ за свободу» отримають Президент України 

В. Зеленський, лідер білоруської опозиції С. Тихановська та колишня редакторка 

Першого каналу російського телебачення М. Овсяннікова. Weimer Media Group 

оголосила, що вирішила нагородити представників трьох слов’янських народів, які 

були втягнуті у криваву війну в самому центрі континенту. 

*** 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220420.OBS57380/a-kiev-le-president-du-conseil-europeen-assure-que-l-histoire-n-oubliera-pas-les-crimes-de-guerre-en-ukraine.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220420.OBS57380/a-kiev-le-president-du-conseil-europeen-assure-que-l-histoire-n-oubliera-pas-les-crimes-de-guerre-en-ukraine.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220420.OBS57380/a-kiev-le-president-du-conseil-europeen-assure-que-l-histoire-n-oubliera-pas-les-crimes-de-guerre-en-ukraine.html
https://www.vecernji.hr/vijesti/ruski-milijarder-osudio-bezumni-rat-u-ukrajini-1580120
https://www.diepresse.com/6128497/selenskij-tichanowskaja-und-owsjannikowa-erhalten-freiheitspreis?from=rss
https://www.diepresse.com/6128497/selenskij-tichanowskaja-und-owsjannikowa-erhalten-freiheitspreis?from=rss
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Polonya basını yazdı: Kazanan Türkiye, Erdoğan isterse ‘şah ve mat’ der [Польська 

преса писала: Туреччина переможець, Р. Т. Ердоган говорить «шах і мат», якщо хоче] // 

Star. – Istanbul, 2022. – 21.04. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/politika/polonya-

basini-yazdi-kazanan-turkiye-erdogan-isterse-sah-ve-mat-der-haber-1706482/. 

Європейська преса продовжує вважати Туреччину головною у вирішенні 

питання припинення атак і відкриття гуманітарних коридорів під час вторгнення росії 

в Україну. Останнім зверненням, де наголошувалося на дипломатичних досягненнях 

Туреччини, була польська газета Dziennik, яка оцінила роль президента Р. Т. 

Ердогана. Польська преса писала, що «Туреччина – переможець українсько-

російської війни». 

*** 

Harding, Luke. ‘They’ve gone through hell’: fears for British prisoners of war in 

Ukraine [«Вони пройшли крізь пекло»: побоювання британських військовополонених в 

Україні] / L. Harding // The Gusrdian. – London, 2022. – 22.04. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/21/aiden-aslin-shaun-pinner-fears-for-british-

prisoners-of-war-in-ukraine. 

Двоє британців були захоплені російськими військами минулого тижня під час 

оборони міста Маріуполя. Обидва служили в морській піхоті в ЗСУ ще до того, як 

росія почала своє вторгнення. На кадрах, показаних на російському державному 

телебаченні, у обох були синці на обличчі, що спонукало їхні родини закликати до 

дотримання Женевської конвенції. Прессекретар МЗС росії захарова сказала, що 

російська сторона про них піклується та додала, що Британія повинна «виказати 

милосердя» до громадян України, припинивши постачання зброї українському уряду. 

*** 

Black, Ryan. Nukes won’t make peace [Ядерні бомби не укладуть миру] / R. Black // 

The News. – Islamabad, 2022. – 22.04. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/952222-nukes-won-t-make-peace. 

На думку автора статті, Президент України В. Зеленський має багато чудових 

якостей, але, на жаль, він не може зменшити ризик ядерної війни. В. Зеленський, 

припускає, що незалежно від того, вступає Захід у пряму військову конфронтацію з 

росією чи ні, ядерне протистояння майже неминуче. У нього є підстави для 

занепокоєння. росія лише кілька тижнів тому стверджувала, що використання ядерної 

зброї є варіантом, пепревівши свої ракетні системи в режим очікування. 

В. Зеленський сказав, що «всі країни світу» повинні бути готові до того, що путін 

може застосувати тактичну ядерну зброю у війні проти України і що потрібно більше 

дипломатії, щоб цього не сталося. 

*** 

Letters to the Editor – April 22, 2022 [Листи до редакції – 22 квітня 2022 року] // 

New York Post. – New York, 2022. – 22.04. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/04/21/letters-to-the-editor-april-22-2022/. 

Видання пише, що президент США Д. Байдена «запізнився з допомогою для 

України». Через багато тижнів після початку війни Д. Байден все ще метушиться в 

питаннях щодо санкцій та обговорення озброєнь, які мали бути вирішені місяці тому. 

https://www.star.com.tr/politika/polonya-basini-yazdi-kazanan-turkiye-erdogan-isterse-sah-ve-mat-der-haber-1706482/
https://www.star.com.tr/politika/polonya-basini-yazdi-kazanan-turkiye-erdogan-isterse-sah-ve-mat-der-haber-1706482/
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/21/aiden-aslin-shaun-pinner-fears-for-british-prisoners-of-war-in-ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/21/aiden-aslin-shaun-pinner-fears-for-british-prisoners-of-war-in-ukraine
https://www.thenews.com.pk/print/952222-nukes-won-t-make-peace
https://nypost.com/2022/04/21/letters-to-the-editor-april-22-2022/
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США із рештою світу не роблять більше, щоб зупинити різанину в Україні. росія 

використовує політику «випаленої землі», просто намагаючись розбомбити Україну, 

спочатку вбиваючи, калічивши, вчиняючи всі можливі звірства над народом країни. 

Незважаючи на цей геноцид, США, НАТО та інші лише посилають певну військову 

техніку (досі немає літаків), боячись загрози путіна застосувати ядерну зброю. 

Видання закликає Д. Байдена діяти, поки Україна не знищена повністю. 

*** 

Németh Zsolt: Közös európai jövőképre van szükség [Нам потрібне спільне 

європейське бачення] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 22.04. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/nemeth-zsolt-kozos-europai-jovokepre-van-szukseg. 

За словами голови угорського парламентського комітету із закордонних справ 

Ж. Немета, Угорщина займає послідовну позицію щодо війни в Україні. Ще в перший 

день війни прем’єр-міністр В. Орбан заявив, що російська агресія є незрозумілою і 

невиправданою, і що уряд відкидає свої застереження щодо угорців в Україні та 

допомагає Україні. Як приклад він згадав, що Угорщина дала Україні 100 тис. літрів 

палива, а потім підключили угорську та українську електроенергетику. Крім того, 

відповідно до європейських мирних рамок, встановлених Європейським Союзом, 

Угорщина також надає фінансову підтримку Україні. Проте угорці не згодні ні з 

передачею озброєнь, ні з прямим військовим втручанням, що їхню думку, прямо чи 

опосередковано зашкодить угорській економіці. 

*** 

Stručnjaci: ruske snage su ponižene, ali i dalje mogu razbiti Ukrajinu [Експерти: 

російські сили принижені, але вони все ще можуть перемогти Україну] // Vecernji list. – 

Zagreb, 2022. – 22.04. – Режим доступу : https://www.vecernji.hr/vijesti/strucnjaci-ruske-

snage-su-ponizene-ali-i-dalje-mogu-razbiti-ukrajinu-1580688. 

Хорватське видання пише, що війна триває в Україні вже майже два місяці, а 

наполегливий і щирий опір українських захисників створює проблеми для російської 

армії. Однак після того, як росія вирішила зосередитися на східній частині України, є 

побоювання, що війна може стати ще більш жорстокою, а росіяни зможуть досягти 

більш помітних результатів на полях битв. Виданна наголошує, що армія путіна 

займає все більшу українську територію і наразі має перевагу за кількістю військових. 

*** 

Schallenberg nennt Neutralität ein «Element der Selbstdefinition» [А. Шалленберг 

називає нейтралітет «елементом самовизначення»] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 23.04. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6129724/schallenberg-nennt-neutralitaet-ein-

element-der-selbstdefinition?from=rss. 

Міністр закордонних справ Австрії А. Шалленберг назвав нейтралітет 

«елементом самовизначення Австрії». Він вважає, що не варто ставити його під 

питання, говорячи конкретно про війну в Україні, А. Шалленберг сказав, що Австрія є 

військово-нейтральною, але не політично. Глава МЗС кілька разів наголошував, що 

мова йде про захист західної моделі життя з її основними правами і свободами. Щодо 

економічних санкцій проти росії, глава МЗС зазначив, що в найближчі два-три роки 

вони хочуть значно зменшити залежність від російського газу, але поки не може бути 

цього зробити. А. Шалленберг вважає, що зустріч між канцлером К. Негаммером і 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/nemeth-zsolt-kozos-europai-jovokepre-van-szukseg
https://www.vecernji.hr/vijesti/strucnjaci-ruske-snage-su-ponizene-ali-i-dalje-mogu-razbiti-ukrajinu-1580688
https://www.vecernji.hr/vijesti/strucnjaci-ruske-snage-su-ponizene-ali-i-dalje-mogu-razbiti-ukrajinu-1580688
https://www.diepresse.com/6129724/schallenberg-nennt-neutralitaet-ein-element-der-selbstdefinition?from=rss
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путіним була необхідною, адже росія залишається найбільшим сусідом Європи. 

Однак А. Шалленберг виключив повернення до відносин з росією, які існували до 

війни. 

*** 

Nehammer telefonierte mit Chinas Ministerpräsident Li [К. Негаммер 

зателефонував прем’єр-міністру Китаю] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 24.04. – Режим 

доступу : https://www.diepresse.com/6129613/nehammer-telefonierte-mit-chinas-

ministerpraesident-li?from=rss. 

Федеральний канцлер Австрії К. Негаммер зателефонував прем’єр-міністру 

Китаю Лі Кецяну. Головною темою розмови була війна в Україні. К. Негаммер 

повідомив про свої останні візити до Києва та москви. Австрія і Китай 

продовжуватимуть працювати над дипломатичним рішенням війни в Україні. К. 

Негаммер підкреслив, що Австрія продовжуватиме підтримувати всі зусилля щодо 

нейтралітету в рамках своєї активної політики нейтралітету. Австрія є військово-

нейтральною, але має чітку позицію щодо порушень міжнародного права таких, як 

російська загарбницька війна, що підлягає засудженню. Крім того, Австрія активно 

надає Україні гуманітарну допомогу. 

*** 

SPÖ: Keine Mehrwertsteuer auf Lebensmittel [SPÖ: Без ПДВ на продукти] // Die 

Рresse. – Vienna, 2022. – 24.04. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6130060/spoe-

keine-mehrwertsteuer-auf-lebensmittel?from=rss. 

Лідерка Соціал-демократичної партії Австрії (SPÖ) П. Ренді-Вагнер наполягає 

на збереженні нейтралітету Австрії. Вона вважає поїздки Федерального канцлера К. 

Негаммера в Україну та москву принципово розумними, оскільки це ініціативи, які 

має здійснювати нейтральна держава. Однак, за словами лідера SPÖ, ці поїздки слід 

було краще підготувати, щоб вони мали ефект. 

*** 

Карабоев, Петър. Дмитро Кулеба пред «Дневник»: Сигурността на България и 

района се решава в сраженията в Украйна [Дмитро Кулеба «Дневнику»: Безпека 

Болгарії та регіону вирішується в боях в Україні] / П. Карабоев // Дневник. – Sofia, 2022. 

– 24.04. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/intervju/2022/04/24/4339720_dmitro_kuleba_pred_dnevnik_sigurnos

tta_na_bulgariia_i/. 

Цього тижня міністр закордонних справ України Д. Кулеба перебував із 

триденним візитом в Болгарії. Болгарський парламент відмовився надати зброю та 

боєприпаси українській армії для відсічі агресії росії. Але Болгарія разом із вільним 

світом голосує проти росії та її агресії – в ООН, НАТО, ЄС, Раді Європи. Оглядач 

«Дневника» розмовляв із міністром закордонних справ України Д. Кулебою щодо 

позиції Болгарії. 

*** 

Gат, Azar. Understanding the double nature of the russian invasion of Ukraine 

[Розуміння подвійної природи російського вторгнення в Україну] / А. Gат // 

еKathimerini. – Athens, 2022. – 24.04. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6129613/nehammer-telefonierte-mit-chinas-ministerpraesident-li?from=rss
https://www.diepresse.com/6129613/nehammer-telefonierte-mit-chinas-ministerpraesident-li?from=rss
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https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1182729/understanding-the-double-nature-

of-the-russian-invasion-of-ukraine/. 

Провідний військовий аналітик Ізраїлю А. Гат аналізує прорахунки москви під 

час початку війни в Європі та її широкі наслідки. Аналітик впевнений, що росіяни 

насправді вірили, що як тільки російські війська ввійдуть в Україну то населення не 

буде чинити опір. росіяни насправді не вірили, що Захід протестуватиме і введе 

санкції. А. Гат вважає, що путін цього не очікував, він вірив у братський народ, який 

його буде вітати, однак українці чинять опір і захищають свою територію. 

*** 

Grüne: «Vollmitgliedschaft der Ukraine muss unser Ziel sein» [Зелені: «Нашою 

метою має бути повноправне членство України»] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 25.04. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6130407/gruene-vollmitgliedschaft-der-ukraine-

muss-unser-ziel-sein?from=rss. 

Партія «Зелених» Австрії засудила скептичне висловлювання голови 

дипломатії Австрії А. Шалленберга щодо вступу України до Євросоюзу. «Зелені» 

заявили, що метою Австрії має бути набуття Україною членства в ЄС. 

*** 

Филева, Лора. Людмил Станев, писател: Вярата не е храмът, а хората и идеите 

[Людмил Станєв, письменник: Віра – це не храм, а люди та ідеї] / Л. Филева // Дневник. 

– Sofia, 2022. – 25.04. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/intervju/2022/04/23/4339089_ljudmil_stanev_pisatel_viarata_ne_e_h

ramut_a_horata_i/. 

Болгарський письменник, автор багатьох книг Л. Станєв дає своє бачення 

подій, які відбуваються в Україні. Він говорить про те, що путін гірший за COVID-19 

і він не зупиниться на Україні, а піде далі. Л. Станєв пише, що з часів анексії Криму 

було це зрозуміло, але тоді Захід був м’яким, щоб не образити путіна. Письменник 

називає путіна «хворим, який вигадав світ, живе в ньому і думає, що це справжній 

світ». 

*** 

Михайлов, Венцислав. Проф. Чуков: Да кажем «не» на руските амбиции в Черно 

море [Проф. Чуков: Давайте скажемо «ні» амбіціям росії в Чорному морі] / В. Михайлов 

// Факти. – Sofia, 2022. – 25.04. – Режим доступу : https://fakti.bg/bulgaria/673337-prof-

chukov-da-kajem-ne-na-ruskite-ambicii-v-cherno-more. 

Міжнародний аналітик В. Чуков вважає, що Болгарія має чітко виступити 

проти претензій росії на Чорне море. За його словами, Болгарія повинна мати міцну 

позицію щодо України. Стосовно надання військової допомоги Україні, В. Чуков 

додав, що немає конфлікту. Аналітик також зазначив, що ситуація в Україні дуже 

схожа на ситуацію в Сирії і українська армія на місцях набуває все більше досвіду. В. 

Чуков наголосив, що вже зрозуміло, що те, що спочатку було задумано москвою, 

провалилося. 

*** 

How far will russia go in new phase of Ukraine assault? [Як далеко зайде росія на 

новому етапі штурму України?] // The News. – Islamabad, 2022. – 25.04. – Режим доступу 

https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1182729/understanding-the-double-nature-of-the-russian-invasion-of-ukraine/
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https://www.diepresse.com/6130407/gruene-vollmitgliedschaft-der-ukraine-muss-unser-ziel-sein?from=rss
https://www.diepresse.com/6130407/gruene-vollmitgliedschaft-der-ukraine-muss-unser-ziel-sein?from=rss
https://www.dnevnik.bg/intervju/2022/04/23/4339089_ljudmil_stanev_pisatel_viarata_ne_e_hramut_a_horata_i/
https://www.dnevnik.bg/intervju/2022/04/23/4339089_ljudmil_stanev_pisatel_viarata_ne_e_hramut_a_horata_i/
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: https://www.thenews.com.pk/print/953136-how-far-will-russia-go-in-new-phase-of-ukraine-

assault. 

За словами колишнього полковника французької армії М. Гойї, чим глибше 

російські війська проникають в Україну, тим уразливішими вони стають. російська 

армія сподівається створити вісь від Херсона на березі річки Дніпро, до 

однойменного міста на північ, а потім до Ізюма. Деякі експерти очікують, що 

російська армія спробує захопити українські сили в «котел» на схід від Дніпра. Попри 

те, що західна допомога зросла останніми днями, експерти стверджують, що Україні 

все ще не вистачає зброї. 

*** 

Barış turu’na çıkıyor: Önce Türkiye’ye gelip Başkan Erdoğan ile görüşecek 

[Вирушаючи в «мирне турне»: Спочатку він приїде до Туреччини та зустрінеться з 

президентом Ердоганом] // Star. – Istanbul, 2022. – 25.04. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/baris-turuna-cikiyor-once-turkiyeye-gelip-baskan-erdogan-ile-

gorusecek-haber-1707295/. 

Генеральний секретар ООН А. Гутерреш прибуде до Анкари, щоб зустрітися з 

президентом Туреччини Р. Т. Ердоганом перед його візитом до лідерів росії та 

України з метою досягнення миру. Активна зовнішня політика, яку проводить Р. Т. 

Ердоган для забезпечення припинення вогню у російсько-українській війні, зробила 

Туреччину важливою в переговорах щодо встановлення миру. А. Гутерреш поїде до 

Києва, щоб зустрітися з Президентом України В. Зеленським і міністром закордонних 

справ Д. Кулебою. 

*** 

All the mistakes Vladimir Putin has made with his invasion of Ukraine [Усі помилки, 

які зробив путін із вторгненням в Україну] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 26.04. – 

Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/world/all-the-mistakes-vladimir-putin-

has-made-with-his-invasion-of-russia/news-story/85c7eb2cf57b9896ae3d8b9bf70b1b79. 

Через два місяці війни в Україні військові експерти кажуть, що вони були 

шоковані тим, наскільки погано підготовлена росія до вторгнення в Україну. 

Незважаючи на початковий наступ на кількох фронтах, росія не змогла перемогти у 

повітрі, посилала колони танків без прикриття та координації і значно недооцінила 

силу опору України. Серед західних генеральних штабів одностайна думка, що 

початковою метою путіна було обезголовити українські війська за допомогою 

блискавичної операції. Але росії не вдалося відкалібрувати свою вогневу міць, щоб 

впоратися з таким рівнем опору, який спецслужби повністю не передбачили. 

*** 

Ukraine in die EU? Botschafter von Schallenberg-Aussagen «sehr enttäuscht» 

[Україна в ЄС? Посол заявив, що «дуже розчарований» А. Шалленбергом] // Die Рresse. 

– Vienna, 2022. – 26.04. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6130762/ukraine-in-

die-eu-botschafter-von-schallenberg-aussagen-sehr-enttaeuscht?from=rss. 

Посол України в Австрії В. Химинець дуже розчарований заявами міністра 

закордонних справ А. Шалленберга . Як він сказав журналістам у Відні, Україна хоче 

«подальших конструктивних переговорів з Австрією» і Україна заслуговує на 
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https://www.star.com.tr/dunya/baris-turuna-cikiyor-once-turkiyeye-gelip-baskan-erdogan-ile-gorusecek-haber-1707295/
https://www.heraldsun.com.au/news/world/all-the-mistakes-vladimir-putin-has-made-with-his-invasion-of-russia/news-story/85c7eb2cf57b9896ae3d8b9bf70b1b79
https://www.heraldsun.com.au/news/world/all-the-mistakes-vladimir-putin-has-made-with-his-invasion-of-russia/news-story/85c7eb2cf57b9896ae3d8b9bf70b1b79
https://www.diepresse.com/6130762/ukraine-in-die-eu-botschafter-von-schallenberg-aussagen-sehr-enttaeuscht?from=rss
https://www.diepresse.com/6130762/ukraine-in-die-eu-botschafter-von-schallenberg-aussagen-sehr-enttaeuscht?from=rss
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отримання статусу кандидата в ЄС. Зокрема, В. Химинець сподівається на статус для 

України в червні 2022 р. За словами посла, Україна потребує ЄС так само, як ЄС 

потребує України. 

*** 

Lohmeyer, Michael. Österreich: Heißer Sommer gegen Atomkraftwerke [Австрія: 

Спекотне літо проти АЕС] / М. Lohmeyer // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 26.04. – Режим 

доступу : https://www.diepresse.com/6130768/oesterreich-heisser-sommer-gegen-

atomkraftwerke?from=rss. 

Рівно через 36 років після катастрофи на Чорнобильській АЕС Австрія 

готується розпочати міжнародний антиядерний саміт. Події в Чорнобилі та на 

найбільшій в Європі АЕС у Запоріжжі під час війни проти України показали, 

наскільки велика ця небезпека. 

*** 

Ukraine omits Japan from list of countries thanked in Twitter video [Україна 

виключила Японію зі списку країн, яким подякували у відео у Twitter] // Japan Today. – 

Tokyo, 2022. – 26.04. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/politics/ukraine-

omits-japan-from-list-of-countries-thanked-in-twitter-video. 

Японія не була названа серед країн, яким Президент України В. Зеленський 

подякував за підтримку. Міністр закордонних справ Японії Й. Хаясі на 

пресконференції зазначив про роз’яснення від української сторони, що подяка була 

спрямована країнам за надання військової допомоги. За його словами. Україна ще раз 

висловила подяку Японії за надання гуманітарної та фінансової допомоги. 

*** 

US moving ‘heaven and earth’ for Ukraine to defeat Russia [США зрушать «небо і 

землю» для України, щоб перемогти росію] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 27.04. – 

Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/us-hosts-weapons-

summit-for-ukraine/news-story/5a74850e1c35f78a59f31c45f85462cd. 

Виступаючи на авіабазі «Рамштайн» на зустрічі міністрів оборони 40 країн-

союзників, міністр оборони США Л. Остін закликав «допомогти Україні виграти 

боротьбу з несправедливим вторгненням росії та зміцнити обороноздатність України 

для завтрашніх викликів». У США заявили, що готові «зрушити небо і землю», щоб 

допомогти Україні перемогти у війні з росією. 

*** 

Österreich schickt wieder Diplomaten in die Botschaft nach Kiew [Австрія знову 

відправляє дипломатів до посольства в Києві] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 27.04. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6131453/oesterreich-schickt-wieder-diplomaten-

in-die-botschaft-nach-kiew?from=rss. 

Команда посольства Австрії повернулася до столиці України Києва. Як 

повідомило МЗС, Австрія була однією з небагатьох країн ЄС, яка зберегла свою 

присутність в Україні, незважаючи на російську загарбницьку війну. Частина 

команди продовжить роботу з відділення посольства в Ужгороді – ключового вузла 

шляхів евакуації та постачання допомоги. 

https://www.diepresse.com/6130768/oesterreich-heisser-sommer-gegen-atomkraftwerke?from=rss
https://www.diepresse.com/6130768/oesterreich-heisser-sommer-gegen-atomkraftwerke?from=rss
https://japantoday.com/category/politics/ukraine-omits-japan-from-list-of-countries-thanked-in-twitter-video
https://japantoday.com/category/politics/ukraine-omits-japan-from-list-of-countries-thanked-in-twitter-video
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/us-hosts-weapons-summit-for-ukraine/news-story/5a74850e1c35f78a59f31c45f85462cd
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/us-hosts-weapons-summit-for-ukraine/news-story/5a74850e1c35f78a59f31c45f85462cd
https://www.diepresse.com/6131453/oesterreich-schickt-wieder-diplomaten-in-die-botschaft-nach-kiew?from=rss
https://www.diepresse.com/6131453/oesterreich-schickt-wieder-diplomaten-in-die-botschaft-nach-kiew?from=rss
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*** 

Keyton, David. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov Warns Ukraine Against 

Provoking World War III [Міністр закордонних справ росії сергій лавров застеріг 

Україну від провокування Третьої світової війни] / D. Keyton // Time. – New York, 2022. 

– 27.04. – Режим доступу : https://time.com/6170616/russia-ukraine-world-war/. 

Високопоставлений російський дипломат лавров застеріг Україну від 

провокування Третьої світової війни і заявив, що загрозу ядерного конфлікту не слід 

недооцінювати. Це сталося після того, як США терміново перекинули Україні більше 

зброї. Професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюс у Шотландії Ф. 

П. О’Браєн вважає, що війна перетворюється на кампанію поступових втрат та 

завоювань на полі бою. 

*** 

Ataman, Muhittin. Prolonged war has changed the balance in Ukraine [Затяжна 

війна змінила баланс в Україні] / M. Ataman // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 27.04. – 

Режим доступу : https://www.dailysabah.com/opinion/columns/prolonged-war-has-changed-

the-balance-in-ukraine. 

На думку директора відділу зовнішньополітичних досліджень SETA М. 

Атамана, війна в Україні змінила очікування як США, так і росії. З одного боку, росія 

відмовилася від своєї спроби захопити столицю України Київ та повалити уряд. Не 

маючи можливості захопити всю державу, російська влада вирішила ще більше 

урізати територіально та послабити країну, яку вона раніше розділила. З іншого боку, 

український опір змусив прихильників України, а саме із західних країн, повернутися 

до Києва. 

*** 

Boross Péter: A Nyugat több tízezer ártatlan halálához járul hozzá [П. Борошш: Захід 

сприяє загибелі десятків тисяч невинних] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 27.04. – 

Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/boross-peter-a-nyugat-tobb-

tizezer-artatlan-halalahoz-jarul-hozza. 

Колишній прем’єр-міністр Угорщини П. Борошш заявив, що Україні виграти 

війну проти ядерної держави неможливо, тому для Заходу глибоко безвідповідально 

підтримувати продовження конфлікту зброєю. За його словами, це означає 

бомбардування інфраструктури та економічної могутності України, примус мільйонів 

людей тікати з батьківщини та смерть десятків тисяч невинних людей. П. Борошш 

привітав той факт, що п’ятий уряд В. Орбана також виступає за стратегічний мир, 

тобто Угорщина досі не посилає зброю в Україну, оскільки це «безпека Угорщини та 

мир для угорців на Закарпатті». 

*** 

Miért támogatja, védi és imádja minden erejével Soros Ukrajnát? [Чому Д. Сорос 

підтримує Україну, захищає і поклоняється всіма силами?] // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 27.04. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/miert-

tamogatja-vedi-es-imadja-minden-erejevel-soros-ukrajnat. 

Американський трейдер Д. Сорос приєднався до «хору», який постійно 

виступає з приводу агресії президента путіна проти України. Він прямо закликав 

https://time.com/6170616/russia-ukraine-world-war/
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/prolonged-war-has-changed-the-balance-in-ukraine
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/prolonged-war-has-changed-the-balance-in-ukraine
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/boross-peter-a-nyugat-tobb-tizezer-artatlan-halalahoz-jarul-hozza
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/boross-peter-a-nyugat-tobb-tizezer-artatlan-halalahoz-jarul-hozza
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/miert-tamogatja-vedi-es-imadja-minden-erejevel-soros-ukrajnat
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/04/miert-tamogatja-vedi-es-imadja-minden-erejevel-soros-ukrajnat
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американців стати на захист України. Д. Сорос заявив, що був свідком перетворення 

України на ліберальну демократію та відкрите суспільство під час розпаду 

Радянського Союзу. На його думку, дозволити путіну досягти успіху – це послати 

повідомлення всьому світу, що нації можна легко створити або розпустити за 

допомогою жорстокого насильства.  

*** 

Explosions en Transnistrie : la France soutient à la Moldavie face «aux risques de 

déstabilisation» [Вибухи в Придністров’ї: Франція підтримує Молдову перед обличчям 

«ризиків дестабілізації»] // L’Obs. – Paris, 2022. – 27.04. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220426.OBS57702/explosions-en-

transnistrie-la-france-soutient-a-la-moldavie-face-aux-risques-de-destabilisation.html. 

Серія вибухів у сепаратистському регіоні Придністров’я за підтримки росії 

викликає побоювання щодо поширення нинішнього конфлікту в Україні. Міністр 

закордонних справ Франції Ж.-І. Ле Дріан після серії вибухів у регіоні Придністров’я, 

сусідньому з Україною заявив, що Франція підтримує Молдову перед обличчям 

«ризиків дестабілізації». 

*** 

Forsberg, Emil. putins press: Får skriva två tal till segerparaden [путінська преса: 

Можуть буди написані дві промови до параду перемоги] / E. Forsberg // Aftonbladet. – 

Stockholm, 2022. – 27.04. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7dv5LW/kriget-i-ukraina-pressar-putin-expert-far-

skriva-tva-tal-till-segerparaden. 

На думку експертів, російські сили можуть бути серйозно ослаблені протягом 

двох тижнів. російські резерви почали виснажуватися і, за оцінкою підполковника Й. 

Паасіківі, у них залишилася лише кілька тижнів для великих наступальних операцій. 

Й. Паасіківі вважає, що чаша терезів схилятиметься на користь України, і з тим 

озброєнням, яке Україна отримала із Заходу, є можливість перейти в наступ і 

відвоювати територію. 

*** 

Young, Matt. UK warns Ukraine war could last ‘years’ [Велика Британія 

попередила, що війна в Україні може тривати «роками»] / М. Young // Herald Sun. – 

Melbourne, 2022. – 28.04. – Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/world/uk-

warns-ukraine-war-could-last-years/news-story/229e3d9ebc7fc4b249c352052d59fc11. 

Віцепрем’єр-міністр Великобританії Д. Рааб заявив, що війна в Україні «на 

балансі», попереджаючи, що конфлікт триватиме кілька місяців або навіть років. Д. 

Рааб сказав, що чиновники роблять усе, що в їхніх силах, щоб «стримити поведінку 

путіна», оскільки війна триває третій місяць. Тепер прогнозується, що війна в Україні 

триватиме роки, оскільки росія відмовляється співпрацювати із Заходом і продовжує 

свої атаки. 

*** 

Kostoulas, Vassilis. Food prices could surge another 22 percent [Ціни на продукти 

харчування можуть піднятися ще на 22 %] / V. Kostoulas // еKathimerini. – Athens, 2022. 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220426.OBS57702/explosions-en-transnistrie-la-france-soutient-a-la-moldavie-face-aux-risques-de-destabilisation.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220426.OBS57702/explosions-en-transnistrie-la-france-soutient-a-la-moldavie-face-aux-risques-de-destabilisation.html
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7dv5LW/kriget-i-ukraina-pressar-putin-expert-far-skriva-tva-tal-till-segerparaden
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7dv5LW/kriget-i-ukraina-pressar-putin-expert-far-skriva-tva-tal-till-segerparaden
https://www.heraldsun.com.au/news/world/uk-warns-ukraine-war-could-last-years/news-story/229e3d9ebc7fc4b249c352052d59fc11
https://www.heraldsun.com.au/news/world/uk-warns-ukraine-war-could-last-years/news-story/229e3d9ebc7fc4b249c352052d59fc11
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– 28.04. – Режим доступу : https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1183034/food-

prices-could-surge-another-22-percent/. 

Згідно з висновком, представленим з імітаційної моделі Продовольчої та 

сільськогосподарської організації ООН (FAO) економісткою М. Тотовою, війна між 

росією та Україною, які разом представляють 30 % світового ринку пшениці, що 

зачіпає 50 країн, може підвищити світові ціни на продукти харчування до 22 % 

протягом наступних кількох років. Економістка наголошує, що Україна є важливим 

постачальником на міжнародних ринках сільськогосподарської продукції так, як 

зазвичай експортує понад 90 % своїх сільськогосподарських товарів (в основному 

пшеницю, кукурудзу та соняшникову олію) Чорним морем. Лише невелика частка 

експортувалася залізницею чи іншим транспортом, хоча експортери в Україні 

протягом останнього місяця намагалися збільшити обсяги відвантаження залізничним 

транспортом. 

*** 

Pânzaru, Dumitru. Scenariul unirii Moldovei cu România, în cazul unei invazii rusești. 

Reacția promptă venită de la Chișinău [Сценарій союзу Молдови з Румунією на випадок 

російського вторгнення. Оперативна реакція Кишинева] / D. Pânzaru // Evenimentul 

Zilei. – Bucureşti, 2022. – 28.04. – Режим доступу : https://evz.ro/scenariul-unirii-moldovei-

cu-romania-in-cazul-unei-invazii-rusesti-reactia-prompta-venita-de-la-chisinau.html. 

Колишній прем’єр-міністр Республіки Молдова Ю. Лянка заявив, що якщо 

російським збройним силам вдасться дійти до Тирасполя, то настане «кінець» 

Республіки Молдова. Єдиним варіантом, який міг би врятувати Бессарабію, на думку 

ексчиновника, був би в цих умовах союз з Румунією, його думку підтримує і 

президентка Молдови М. Санду. За словами автора, це має бути питання номер один 

на порядку денному Кишинева та Бухареста. Інакше, каже автор, можна лише 

побажати Україні успіху, щоб Захід, у тому числі Румунія, зробили все можливе, щоб 

їх озброїти, зробити їх максимально стійкими щодо російської армії. 

*** 

Putinovo zastrašujuće obećanje: ‘Ako netko pokuša intervenirati, munjevito ćemo 

uzvratiti’ [Страшна обіцянка путіна: «Якщо хтось спробує втрутитися, ми миттєво 

помстимося»] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 28.04. – Режим доступу : 

https://www.vecernji.hr/vijesti/zastrasujuce-obecanje-ruskog-predsjednika-ako-netko-

pokusa-intervenirati-munjevito-cemo-uzvratiti-1582244. 

В міністерствах економіки Болгарії та Польщі заявили, що росія запропонувала 

країнам платити за газ на умовах, які суперечать контракту та створюють «значні 

ризики», у тому числі здійснення платежів без гарантій отримання будь-яких 

постачань газу з російського боку. РАТ «Газпром» повідомив, що повністю 

призупинив постачання газу до Болгарії та Польщі у зв’язку з відмовою країн платити 

за паливо в рублях. Представники російського газового велетня також попередили, 

що за несанкціонований відбір російського газу з транзитних обсягів до третіх країн 

постачання для транзиту буде скорочено на цей обсяг. 

*** 

Хаджийски, Васил. Нинова: БСП напуска коалицията, ако правителството реши 

да изнася оръжие и боеприпаси за Украйна [К. Нінова: БСП вийде з коаліції, якщо уряд 

https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1183034/food-prices-could-surge-another-22-percent/
https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1183034/food-prices-could-surge-another-22-percent/
https://evz.ro/scenariul-unirii-moldovei-cu-romania-in-cazul-unei-invazii-rusesti-reactia-prompta-venita-de-la-chisinau.html
https://evz.ro/scenariul-unirii-moldovei-cu-romania-in-cazul-unei-invazii-rusesti-reactia-prompta-venita-de-la-chisinau.html
https://www.vecernji.hr/vijesti/zastrasujuce-obecanje-ruskog-predsjednika-ako-netko-pokusa-intervenirati-munjevito-cemo-uzvratiti-1582244
https://www.vecernji.hr/vijesti/zastrasujuce-obecanje-ruskog-predsjednika-ako-netko-pokusa-intervenirati-munjevito-cemo-uzvratiti-1582244
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вирішить експортувати в Україну зброю та боєприпаси] / В. Хаджийски // Дневник. – 

Sofia, 2022. – 29.04. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/politika/2022/04/29/4341424_ninova_bsp_napuska_koaliciiata_ako_p

ravitelstvoto/. 

Як заявила очільниця міністерства економіки Болгарії К. Нінова, Болгарська 

соціалістична партія (БСП) вийде з коаліції, якщо уряд вирішить експортувати в 

Україну зброю та боєприпаси. Очікується, що наступного тижня парламент 

проголосує за те, чи має Болгарія надсилати військово-технічну допомогу Україні, що 

піддається нападу з боку росії. Президент України В. Зеленський звернувся до 

Болгарії з проханням надати заводи «ТЕРЕМ» і «Авіонамс» для ремонту важкої 

військової техніки. Лідер БСП сказав, що немає інформації про те, яку техніку має на 

увазі Україна і буде чекати засідання коаліційної ради після повернення делегації, 

прокоментувавши лише те, що «Авіонамс» і «ТЕРЕМ» – хороші болгарські компанії. 

*** 

UK team to investigate sexual violence in Ukraine, says Truss [Британська команда 

розслідуватиме сексуальне насильство в Україні, каже Л. Трасс] // The Gusrdian. – 

London, 2022. – 29.04. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/29/uk-to-send-investigators-to-ukraine-to-

gather-evidence-of-war-crimes-truss-says. 

Міністерка закордонних справ Великобританії Л. Трасс заявила, що Британія 

направить слідчих в Україну, щоб допомогти зібрати докази військових злочинів, 

включаючи сексуальне насильство. Українська прокуратура і Міжнародний 

кримінальний суд розслідують потенційні військові злочини в Україні після 

вторгнення росії 24 лютого, яке кремль називає «спеціальною військовою операцією». 

росія заперечує скоєння військових злочинів в Україні або напади на мирне населення 

під час війни, яка забрала життя тисяч, спустошила багато міст і змусила 5 мільйонів 

українців, переважно жінок і дітей, виїхати за кордон. Міністерка закордонних справ 

зазначила, що британська команда слідчих відправиться в Україну в травні. 

*** 

Andres, Fabio. A perfect storm [Ідеальний шторм] / F. Andres // The News. – 

Islamabad, 2022. – 29.04. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/954132-a-

perfect-storm. 

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), 

світові ціни на продукти харчування зростають безпрецедентними темпами з 

листопада 2021 р. Це зростання було викликано пригніченим попитом на товари, 

зростанням цін на паливо та зростанням витрат на сільськогосподарські товари. І 

серед цього хаосу росія пішла на вторгнення в Україну. Тепер війна в Україні 

підливає масла у вогонь і штовхає світ до кризи. Оскільки росія та Україна є 

важливими постачальниками зернових культур, джерел енергії (газу та палива) та 

сільськогосподарських постачання, війна, ще більше підвищать вартість життя та 

основних продуктів харчування. 

*** 

Sclavone, Ionel. Vasile Dîncu răspunde la întrebarea zilei legat de Ucraina. „Nu am 

trimis arme în Ucraina. Ne-am focusat pe zona umanitară” [Василе Динку відповідає на 

https://www.dnevnik.bg/politika/2022/04/29/4341424_ninova_bsp_napuska_koaliciiata_ako_pravitelstvoto/
https://www.dnevnik.bg/politika/2022/04/29/4341424_ninova_bsp_napuska_koaliciiata_ako_pravitelstvoto/
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/29/uk-to-send-investigators-to-ukraine-to-gather-evidence-of-war-crimes-truss-says
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/29/uk-to-send-investigators-to-ukraine-to-gather-evidence-of-war-crimes-truss-says
https://www.thenews.com.pk/print/954132-a-perfect-storm
https://www.thenews.com.pk/print/954132-a-perfect-storm
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питання дня про Україну. «Я не надсилав зброю в Україну. Ми зосередилися на 

гуманітарній сфері»] / I. Sclavone // Evenimentul Zilei. – Bucureşti, 2022. – 29.04. – Режим 

доступу : https://evz.ro/vasile-dincu-raspunde-la-intrebarea-zilei-legat-de-ucraina-nu-am-

trimis-arme-in-ucraina-ne-am-focusat-pe-zona-umanitara.html. 

Міністр оборони Румунії В. Динку заявив, що країна не доставляла Україні 

зброю і не отримувала жодних запитів з цього приводу, додавши, що «ми 

зосередилися на гуманітарній сфері». Зауваження міністра прозвучало в контексті, 

коли росія погрожує державам, які підтримують Україну наданням озброєння, 

блискавичними наслідками. В. Динку також розповів про інциденти в Придністров’ї, 

які він оцінив як «виклики». На його думку, «вони триватимуть і тому румунська 

влада підтримує постійний контакт з тими, хто знаходиться в Кишиневі». 

*** 

UK organization says two aid workers held by russian forces in Ukraine [Британська 

організація повідомляє про двох працівників гуманітарної допомоги, яких утримують 

російські війська в Україні] // New York Post. – New York, 2022. – 29.04. – Режим доступу 

: https://nypost.com/2022/04/29/uk-organization-says-two-aid-workers-held-by-russian-

forces-in-ukraine/. 

Уряд Великобританії заявив, що двоє британських волонтерів, які надають 

гуманітарну допомогу в Україні, потрапили в полон до російських військових. 

Британських журналістів затримали російські війська на блокпосту на південь від 

Запоріжжя 25.04. Обидва цивільні, працювали в рамках проєкту щодо гуманітарної 

допомоги в Україні в забезпеченні продовольством, медичними засобами та 

підтримати евакуацію біженців. 

*** 

Osmanlı sonrası işler karıştı! İki ülkenin birleşmesi gündemde [Постосманські речі 

переплуталися! На порядку денному – об’єднання двох країн] // Star. – Istanbul, 2022. – 

29.04. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/politika/osmanli-sonrasi-isler-karisti-iki-

ulkenin-birlesmesi-gundemde-haber-1708214/. 

Турецьке виданння, оцінюючи вибухи в молдавському Придністров’ї, пише, 

що регіон ставав нестабільним. Експерти констатували, що питання об’єднання 

Молдови та Румунії знову вийшло на перший план. Такі фактори, як нездатність росії 

досягти своєї мети за короткий час, як планувалося в Україні, посилення опору 

України та збільшення військово-технологічної допомоги західних країн Україні, 

також є ознаками того, що стабільність у регіоні не буде досягнута найближчим 

часом. росія планує просуватися від півдня України до молдовського кордону, куди 

ввійде Одеса. Таким чином, москва хоче відрізати вихід України до моря та 

сполучення України з Кримом. Турецьке видання пише, що якщо росії це вдасться і 

вона візьме цей регіон під свій контроль, то «наступна Молдова». 

*** 

Ефремова, Ани. Каракачанов: Да си оставил българската армия на произвола, а 

в същото време да събираш пари за украинската е дебилщина [К. Каракачанов: 

Залишати болгарську армію на волю випадку і при цьому збирати гроші на українську 

– нонсенс] / А. Ефремова // Факти. – Sofia, 2022. – 30.04. – Режим доступу : 

https://evz.ro/vasile-dincu-raspunde-la-intrebarea-zilei-legat-de-ucraina-nu-am-trimis-arme-in-ucraina-ne-am-focusat-pe-zona-umanitara.html
https://evz.ro/vasile-dincu-raspunde-la-intrebarea-zilei-legat-de-ucraina-nu-am-trimis-arme-in-ucraina-ne-am-focusat-pe-zona-umanitara.html
https://nypost.com/2022/04/29/uk-organization-says-two-aid-workers-held-by-russian-forces-in-ukraine/
https://nypost.com/2022/04/29/uk-organization-says-two-aid-workers-held-by-russian-forces-in-ukraine/
https://www.star.com.tr/politika/osmanli-sonrasi-isler-karisti-iki-ulkenin-birlesmesi-gundemde-haber-1708214/
https://www.star.com.tr/politika/osmanli-sonrasi-isler-karisti-iki-ulkenin-birlesmesi-gundemde-haber-1708214/
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https://fakti.bg/bulgaria/674813-karakachanov-da-si-ostavil-balgarskata-armia-na-proizvola-

a-v-sashtoto-vreme-da-sabirash-pari-za-ukrainskata-e-debilshtina. 

Колишній міністр оборони Болгарії К. Каракачанов заявив, що залишати 

болгарську армію на волю випадку і при цьому збирати гроші для України – це 

нонсенс. За його словами, ЄС має бути ініціатором мирного вирішення конфлікту в 

країні, бо «ніхто не виграє цю війну, а Україна буде в програші». 

*** 

Рабреновић, Јована. Светска банка прогнозира даљи раст цена [Світовий банк 

прогнозує подальше зростання цін] / Ј. Рабреновић // Политика. – Belgrad, 2022. – 30.04. 

– Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/506142/. 

Світовий банк заявив, що війна в Україні спричинить найбільший ціновий шок 

з 1970 р. Аналіз передбачає, що через війну в Україні відбудеться зростання цін 

практично на всю продукцію – від газу до зерна та бавовни. Через брак продукції з 

росії та України прогнозують подорожчання пшениці на 42,7 %, ячменю – на 33,3 %, 

сої – на 20 %, олії – на 29,8 % та курятини – на 41,8 %. росія є другим або третім за 

величиною виробником пшениці в світі та найбільшим експортером. Україна дещо 

менше експортує, але обидві країни є великими виробниками сільськогосподарської 

продукції. Наразі в Україні фактично не проводяться сільськогосподарські роботи. 

*** 

Klitschko: Ukraine verteidigt Werte, «die sie mit Österreich teilt» [В. Кличко: 

Україна відстоює цінності, які вона поділяє з Австрією] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 

01.04. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6119648/klitschko-ukraine-verteidigt-

werte-die-sie-mit-oesterreich-teilt?from=rss. 

Брат мера Києва Віталія Кличка Володимир Кличко зустрівся з канцлером 

Австрії К. Негаммером у Берліні. Він подякував К. Негаммеру та австрійцям за 

підтримку його країни. К. Негаммер також наголосив, що війна повинна 

припинитися. Австрія вже давно закликає до припинення вогню та створення 

гуманітарних коридорів. В Україну надходить австрійська допомога, зокрема шоломи 

та бронежилети. К. Негаммер також висловив свою велику повагу та вдячність 

українському народу за те, що він «був таким хоробрим, щоб боротися за наші 

цінності та свободу». 

*** 

Димитрова, Йовка. ЕС призова Китай да помогне за край на войната в Украйна 

[ЄС закликав Китай допомогти припинити війну в Україні] / Й. Димитрова // Дневник. 

– Sofia, 2022. – 01.04. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/04/01/4331775_es_prizova_kitai_da_pomogne_za_krai_na

_voinata_v/. 

ЄС закликав Китай взяти на себе відповідальність як постійний член Ради 

безпеки ООН і допомогти припинити війну в Україні або принаймні не підтримувати 

росію фінансово та військово. Президент Китаю і прем’єр-міністр провели окремі 

розмови з головою Європейської ради Ш. Мішелем і головою Європейської комісії У. 

фон дер Ляєн. Після розмови Китай заявив, що наразі війна в Європі не становить 

https://fakti.bg/bulgaria/674813-karakachanov-da-si-ostavil-balgarskata-armia-na-proizvola-a-v-sashtoto-vreme-da-sabirash-pari-za-ukrainskata-e-debilshtina
https://fakti.bg/bulgaria/674813-karakachanov-da-si-ostavil-balgarskata-armia-na-proizvola-a-v-sashtoto-vreme-da-sabirash-pari-za-ukrainskata-e-debilshtina
https://www.politika.rs/scc/clanak/506142/
https://www.diepresse.com/6119648/klitschko-ukraine-verteidigt-werte-die-sie-mit-oesterreich-teilt?from=rss
https://www.diepresse.com/6119648/klitschko-ukraine-verteidigt-werte-die-sie-mit-oesterreich-teilt?from=rss
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/04/01/4331775_es_prizova_kitai_da_pomogne_za_krai_na_voinata_v/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/04/01/4331775_es_prizova_kitai_da_pomogne_za_krai_na_voinata_v/
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першочергового інтересу для Пекіна, який зараз бореться з гострою хвилею COVID-

19. 

*** 

IAEA investigates claim Russians fled Chernobyl with radiation sickness 

[Розслідування МАГАТЕ стверджують, що росіяни втекли з Чорнобиля через 

променеву хворобу] // The Guardian. – London, 2022. – 01.04. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/01/russians-fled-chernobyl-with-radiation-

sickness-says-ukraine-as-iaea-investigates. 

російські війська покинули забруднену зону Чорнобильської АЕС 01.04 після 

повернення контролю над цією територією ЗСУ. Державна енергетична компанія 

України «Енергоатом» повідомила, що російські солдати отримали «значні дози» 

радіації від риття траншей у «рудому лісі» в зоні відчуження навколо закритої АЕС. 

Деякі з солдатів не підозрювали, що вони знаходяться в радіаційній зоні. Міжнародне 

агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що перебуває у тісних консультаціях 

з українською владою щодо відправлення місії на Чорнобильську станцію в 

найближчі кілька днів. 

*** 

Riccardi, Andrea. L’Italia torna nella partita diplomatica. La soluzione necessaria 

[Італія повертається до дипломатії. Необхідне рішення] / A. Riccardi // Avvenire. – 

Milano, 2022. – 01.04. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/la-

soluzione-necessaria. 

Прем’єр-міністр Італії М. Драґі у телефонінй розмові звернувся до путіна з 

проханням поговорити про мир. М. Драґі наголосив, що це є і має залишатися 

основною метою: мир для вільної України та для нового порядку в Європі після цієї 

війни, а також попросив путіна припинити вогонь «якнайшвидше». 

*** 

Президент Турции Р. Т. Эрдоган провел телефонный разговор со своим 

украинским коллегой В. Зеленским [Президент Туреччини Р. Т. Ердоган провів 

телефонну розмову зі своїм українським колегою В. Зеленським] // Жэньминь жибао. – 

Пекін, 2022. – 01.04. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0401/c31520-

10079016.html. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган провів телефонну розмову зі своїм 

українським колегою В. Зеленським для обговорення останнього розвитку ситуації в 

Україні. В. Зеленський повідомив, що під час розмови сторони погодилися вжити 

подальших заходів для досягнення миру в Україні. Він також висловив подяку за 

готовність Туреччини виступити гарантом безпеки України. 

*** 

Fleischhauer, Jan. «SPD nahm ihn nicht ernst»: Fleischhauer ist sauer über Umgang 

mit Ukraine-Botschafter [«СДПН не сприйняла його всерйоз»: Флейшхауер 

незадоволений стосунками з послом України] / J. Fleischhauer // Focus. – Berlin, 2022. – 

01.04. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/deutschland/servustv-kolumne-9-

minuten-netto-fleischhauer-fassungslos-wegen-politischen-eklats-um-ukrainischen-

botschafter_id_77111409.html. 

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/01/russians-fled-chernobyl-with-radiation-sickness-says-ukraine-as-iaea-investigates
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/01/russians-fled-chernobyl-with-radiation-sickness-says-ukraine-as-iaea-investigates
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/la-soluzione-necessaria
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/la-soluzione-necessaria
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0401/c31520-10079016.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0401/c31520-10079016.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/servustv-kolumne-9-minuten-netto-fleischhauer-fassungslos-wegen-politischen-eklats-um-ukrainischen-botschafter_id_77111409.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/servustv-kolumne-9-minuten-netto-fleischhauer-fassungslos-wegen-politischen-eklats-um-ukrainischen-botschafter_id_77111409.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/servustv-kolumne-9-minuten-netto-fleischhauer-fassungslos-wegen-politischen-eklats-um-ukrainischen-botschafter_id_77111409.html


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–30 квітня 2022 р. 
 

144 

Посол України в Німеччині А. Мельник образився на запрошення 

Федерального президента Німеччини Ф.-В. Штайнмаєра відвідати концерт, який мав 

відбутися на знак солідарності з Україною. Посла України у ФРН обурило, що у 

концерті беруть участь переважно російські композитори та солісти. За словами 

автора, члени Соціал-Демократичної партії Німеччини (СДПН) були розлючені 

поведінкою посла. Відмова посла може бути пов’язана і з тим, каже автор, що 

український посол не забув, що СДПН була відповідальна за те, щоб Німеччина 

співпрацювала з росією, що саме Ф.-В. Штайнмаєр агітував за новий газопровід 

«Північний потік-2». 

*** 

Achakzai, Jamila. ‘Russia-Ukraine conflict has risked future of world order’ 

[«російсько-український конфлікт поставив під загрозу майбутнє світового порядку»] / 

J. Achakzai // The News. – Islamabad, 2022. – 01.04. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/946414-russia-ukraine-conflict-has-risked-future-of-

world-order. 

Конференцію під назвою «російсько-українська війна: причини, динаміка та 

наслідки» організував Інститут політичних досліджень (IPS) в Ісламабаді. Як 

зазначили експерти, ця війна показала рівень насильства, ступінь болю та витрат, які 

може завдати росія. На їх думку, ця війна є серйозним прорахунком з боку росії, а 

народ України, який страждає через цей конфлікт, заслуговує на міжнародну 

симпатію та підтримку. 

*** 

Колико рат у Украјини кошта русију [Скільки коштує росії війна в Україні] // 

Политика. – Beograd, 2022. – 01.04. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/503651/. 

Американські військові аналітики Б. Джонсон, Т. Вечел і Д. Баранку вважають, 

що путін, розпочавши війну в Україні, очікував швидкої перемоги протягом кількох 

днів. Вони зазначають, що через місяць конфлікт перетворився на війну на 

виснаження, в якій росія використовує жорстоку тактику, щоб зламати український 

опір, а росія, скоріш за все, буде перекривати шляхи постачання гуманітарної 

допомоги Україні, блокуючи доступ до Чорного моря і, зрештою, призводячи до 

масового голоду, коли українські фермери не зможуть нічого зробити. 

*** 

Campbell, Charlie. China’s Embrace of Putin Is Looking More and More Costly 

[Обійми путіна Китаю обходяться все дорожче і дорожче] / Charlie Campbell // Time. – 

New York, 2022. – 01.04. – Режим доступу : https://time.com/6163807/china-russia-putin-

ukraine/. 

Східноазійський кореспондент «Time» Ч. Кемпбелл пише, що уряд Пекіна 

зайняв суперечливу позицію після нападу президента росії путіна на Україну: з 

одного боку, підтримуючи суверенітет, територіальну цілісність і міжнародний 

порядок, заснований на правилах; з іншого боку, відмовляючись засудити вторгнення 

путіна. Представники Китаю зупинилися на лінії: «війна викликана експансіонізмом 

НАТО, від якого захищається росія». На думку журналіста, приєднання до західних 

https://www.thenews.com.pk/print/946414-russia-ukraine-conflict-has-risked-future-of-world-order
https://www.thenews.com.pk/print/946414-russia-ukraine-conflict-has-risked-future-of-world-order
https://www.politika.rs/scc/clanak/503651/
https://time.com/6163807/china-russia-putin-ukraine/
https://time.com/6163807/china-russia-putin-ukraine/
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санкцій суперечить власним інтересам Китаю, враховуючи, що перемога НАТО 

відновить новий впевнений, об’єднаний західний Альянс, очолюваний США. 

*** 

Duran, Burhanettin. Why Erdoğan insists on Putin-Zelenskyy meeting [Чому Ердоган 

наполягає на зустрічі путіна та Зеленського] / B. Duran // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 

01.04. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/opinion/columns/why-erdogan-insists-

on-putin-zelenskyy-meeting. 

На думку турецького політолога Б. Дурана, президент Туреччини готовий 

зробити все, що може, щоб сприяти припиненню вогню між росією та Україною. З 

цією метою він наполягає на тому, щоб звести разом путіна та В. Зеленського, що 

ґрунтується на його вірі в дипломатію. Р. Т. Ердоган хоче звести разом путіна та 

В. Зеленського, щоб використати для вирішення «фактор лідера». 

*** 

Güler, Uhammet Ali. Who is neutral and who is wrong in Ukraine war? [Хто 

нейтральний, а хто винний у війні в Україні?] / U. A. Güler // Daily Sabah. – Istanbul, 

2022. – 01.04. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/who-is-neutral-

and-who-is-wrong-in-ukraine-war. 

На думку магістра політології в Міжнародному ісламському університеті М. А. 

Гюлера, війна між росією та Україною є серйозною загрозою глобальному світу. 

кремль кілька разів прямо і побічно натякав на застосування ядерної зброї в Україні. 

Туреччина як чорноморський сусід для обох сторін виступає ключовим 

посередником. Політолог наголосив, що Анкара твердо дотримується своєї 

нейтральної позиції, гуманітарної та конструктивної політики, взаємодіючи з усіма 

сторонами. 

*** 

Berend, Iván. Harmadik világháború? [Третя світова війна?] / I. Berend // Nepszava. 

– Budapest, 2022. – 01.04. – Режим доступу : https://www.nepszava.hu/3152076_harmadik-

vilaghaboru. 

Угорський історик І. Т. Беренд в статті пише, що путін напав на Україну, але 

брехливою пропагандою звинувачує Сполучені Штати у руйнуванні глобальної 

системи безпеки. На думку І. Т. Беренда, українським наступом путіна була викута 

європейська та західна єдність. На його думку, незважаючи на досить великий 

переляк та паніку в Європі, небезпека нової світової війни навряд чи є реальною. 

*** 

Túszokat vihettek el az oroszok Csernobilból, Volodimir Zelenszkij szerint árulók 

voltak az ukrán vezetésben [росіяни взяли заручників із Чорнобиля, Володимир 

Зеленський назвав зрадників в українському керівництві] // Nepszava. – Budapest, 2022. 

– 01.04. – Режим доступу : https://www.nepszava.hu/3152081_csernobil-oroszok-tuszejtes-

haboru-zelenszkij-arulok-vallasszabadsag. 

Глава Української католицької архієпископії Філадельфії в США та ректор 

Львівського католицького університету в Україні Архієпископ Б. Гудзяк попередив 

на віртуальній конференції «Католицьке громадське мислення та суспільне життя», 

ініційованій Джорджтаунським університетом у Вашингтоні, що якщо росії вдасться 

https://www.dailysabah.com/opinion/columns/why-erdogan-insists-on-putin-zelenskyy-meeting
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/why-erdogan-insists-on-putin-zelenskyy-meeting
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/who-is-neutral-and-who-is-wrong-in-ukraine-war
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/who-is-neutral-and-who-is-wrong-in-ukraine-war
https://www.nepszava.hu/3152076_harmadik-vilaghaboru
https://www.nepszava.hu/3152076_harmadik-vilaghaboru
https://www.nepszava.hu/3152081_csernobil-oroszok-tuszejtes-haboru-zelenszkij-arulok-vallasszabadsag
https://www.nepszava.hu/3152081_csernobil-oroszok-tuszejtes-haboru-zelenszkij-arulok-vallasszabadsag
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підкорити Україну у війні, вона скасує вільну віру релігійних меншин країни. За його 

словами, у небезпеці перебувають католики, православні та кримські татари-

мусульмани, що відкололися від московського патріархату, а потім перейшли під 

владу Вселенського Константинопольського патріарха. 

*** 

Fendrych, Martin. Zeman «prekabátil», Hrad ale dál balancuje mezi Putinem a 

Ukrajinou. Tragický dojezd [Земан «перекодований», але уряд продовжує балансувати 

між путіним та Україною. Трагічний діапазон] / M. Fendrych // Aktaualne.cz. – Praha, 

2022. – 01.04. – Режим доступу : https://nazory.aktualne.cz/komentare/zeman-se-prilisal-k-

zelenskemu-dal-mu-metal-kolaboraci-s-put/r~c5d1efdc9ec811ecab010cc47ab5f122/. 

У промові 24 лютого, коли путін почав спустошувати Україну, президент Чехії 

М. Земан заявив, що росія вчинила «злочин проти миру». За словами автора, у нього 

не було вибору, йому потрібно було рятувати свою шкіру, не допустити 

конституційного суду, принизливого падіння. Він співпрацював з президентом росії 

путіним і його людьми такими, як В. Якунін. Це, каже автор, не перекреслить 

співпрацю з путіним. Колишній прем’єр-міністр Б. Соботка сказав, що не вірить в 

антиросійський поворот президента М. Земана та члена Палати депутатів парламенту 

А. Бабіша. 

*** 

Bartoníček, Radek. Putin musí před soud, říká ministryně Langšádlová a nabízí 

pomoc vědcům z Ukrajiny [путіна мають притягнути до суду, каже міністерка 

Лангшадлова і пропонує допомогу науковцям з України] / R. Bartoníček // Aktaualne.cz. 

– Praha, 2022. – 01.04. – Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/domaci/putin-musi-

pred-soud-rika-ministryne-langsadlova/r~4889eb7eb03911eca06bac1f6b220ee8/. 

Міністерка з питань науки, досліджень та інновацій Чеської Республіки О. 

Лангшадлова в уряді П. Фіали є однією з тих, хто роками застерігав від росії. Вона 

співзасновниця організації «Друзі вільної росії» та ініціювала комісію проти 

гібридних загроз. Міністерка вважає, що чеський уряд має зробити набагато більше, 

щоб боротися з гібридними загрозами, включаючи дезінформацію. Вона переконана, 

що путін має опинитися перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі. О. 

Лангшадлова планує створити інформаційну платформу ResearchIn.cz, за допомогою 

якої чеські університети, інститути та Академія наук можуть запропонувати 

працевлаштування українським науковцям або, наприклад, лаборантам. 

*** 

Ukrainian capital to be officially referred to as ‘‘kiiu’’ in Japanese [Українська 

столиця офіційно називатиметься «kiiu» японською мовою] // Japan Today. – Tokyo, 

2022. – 01.04. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/national/ukrainian-capital-

to-be-officially-referred-to-as-kiiu-in-japanese. 

МЗС Японії повідомляє, що в офіційних японських документах столиця 

України називатиметься «kiiu» для більш точного відображення її вимови 

українською мовою. Зміна японського правопису щодо написання назви столиці 

«Києва», який відповідає позиції, вираженій українським урядом, пов’язана з тим, що 

японський уряд активно розглядає способи демонстрації подальшої підтримки та 

https://nazory.aktualne.cz/komentare/zeman-se-prilisal-k-zelenskemu-dal-mu-metal-kolaboraci-s-put/r~c5d1efdc9ec811ecab010cc47ab5f122/
https://nazory.aktualne.cz/komentare/zeman-se-prilisal-k-zelenskemu-dal-mu-metal-kolaboraci-s-put/r~c5d1efdc9ec811ecab010cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/putin-musi-pred-soud-rika-ministryne-langsadlova/r~4889eb7eb03911eca06bac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/putin-musi-pred-soud-rika-ministryne-langsadlova/r~4889eb7eb03911eca06bac1f6b220ee8/
https://japantoday.com/category/national/ukrainian-capital-to-be-officially-referred-to-as-kiiu-in-japanese
https://japantoday.com/category/national/ukrainian-capital-to-be-officially-referred-to-as-kiiu-in-japanese
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солідарності з «країною. Міноборони Японії вже почало використовувати змінену 

орфографію у своїх документах. 

*** 

Carvajal, Álvaro. El desgarrador discurso de una diputada de Ucrania que llegó de 

Kiev: «Imaginad que todo lo que tenéis hoy de pronto se desvanece» [Страшна промова 

народної депутатки України, яка прибула з Києва: «Уявіть, що все, що у вас сьогодні є, 

раптом зникне»] / Á. Carvajal // El Mundo. – Madrid, 2022. – 02.04. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/04/02/62482435fdddff3e9a8b4578.html. 

Прибувши з Києва, шокована смертю та руйнуваннями, спричиненими 

російським вторгненням, і після того, як їй довелося пішки перетнути кордон з 

Угорщиною, українська депутатка Єлизавета Ясько виголосила сердечну промову на 

національному з’їзді Народної партії Іспанії (PP) про страждання, через які проходять 

українці. ЇЇ слова зворушили лідерів партії, а також всю аудиторію Палацу конгресів у 

Севільї. Усі встали і відповіли довгими теплими оплесками, щоб віддати шану 

депутатці та Україні. 

*** 

Cohn, Martin Regg. If the war in Ukraine is a fight against authoritarianism, why are 

these democracies sitting on the fence? [Якщо війна в Україні – це боротьба з 

авторитаризмом, то чому ці демократії сидять на паркані] / M. R. Cohn // The Toronto 

Star. – Toronto, 2022. – 02.04. – Режим доступу : https://www.thestar.com/politics/political-

opinion/2022/04/02/if-the-war-in-ukraine-is-a-fight-against-authoritarianism-why-are-these-

democracies-sitting-on-the-fence.html. 

Політичний оглядач із Торонто М. Р. Кон пише, що війна росії проти України 

дедалі більше розглядається як змагання диктатури та демократії, зокрема у Західній 

та Центральній Європі (та частинах Східної Азії), де згуртованість вражає. Оглядач 

підкреслює, що деякі з найвпливовіших демократій у всьому світі все ще «сидять на 

паркані замість того, щоб відстоювати свободу та захищати суверенітет». На думку 

оглядача, виявляється, всі ці конкуруючі вимоги про посередництво та примирення є 

зручним виправданням для захисту національних інтересів. 

*** 

Canada’s foreign affairs minister to visit Europe for meetings on Ukraine [Міністерка 

закордонних справ Канади відвідає Європу щодо питання України] // The Toronto Star. 

– Toronto, 2022. – 02.04. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/politics/2022/04/02/canadas-foreign-affairs-minister-to-visit-europe-

for-meetings-on-ukraine.html. 

Міністерка закордонних справ Канади М. Жолі їде в Європу на зустрічі, щоб 

обговорити відповідь на вторгнення росії в Україну. Вона відвідає Фінляндію, 

Німеччину та Бельгію. М. Жолі заявила, що «безпека України важлива не лише для 

України, а й для всього світу». 

*** 

Vytautas Bruveris. Kaip šiame tamsiame fone atrodo viena pagrindinių Ukrainos 

rėmėjų Lietuva? [Вітовт Бруверіс. Як на цьому темному тлі виглядає один із головних 

спонсорів України в Литві?] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 02.04. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/04/02/62482435fdddff3e9a8b4578.html
https://www.thestar.com/politics/political-opinion/2022/04/02/if-the-war-in-ukraine-is-a-fight-against-authoritarianism-why-are-these-democracies-sitting-on-the-fence.html
https://www.thestar.com/politics/political-opinion/2022/04/02/if-the-war-in-ukraine-is-a-fight-against-authoritarianism-why-are-these-democracies-sitting-on-the-fence.html
https://www.thestar.com/politics/political-opinion/2022/04/02/if-the-war-in-ukraine-is-a-fight-against-authoritarianism-why-are-these-democracies-sitting-on-the-fence.html
https://www.thestar.com/politics/2022/04/02/canadas-foreign-affairs-minister-to-visit-europe-for-meetings-on-ukraine.html
https://www.thestar.com/politics/2022/04/02/canadas-foreign-affairs-minister-to-visit-europe-for-meetings-on-ukraine.html
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https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/04/02/news/vytautas-bruveris-kaip-siame-

tamsiame-fone-atrodo-viena-pagrindiniu-ukrainos-remeju-lietuva--22924765. 

Колишній депутат Сейму Литви З. Єдінскіс та колишній лідер списку 

виборчого списку до Сейму Литовсько-польської виборчої кампанії від партії Союзу 

християнських сімей 2020 р., радник нинішнього парламентаря Ч. Ольшевського, 

вважає, що «Польща має вийти з НАТО та ЄС і створити якнайшвидше союз з 

росією». За його словами, «це буде найміцніший союз слов’янських країн, заснований 

на християнських і сімейних цінностях, який принесе користь громадянам Польщі, а 

не комусь по той бік океану».  

*** 

Fleischhauer, Jan. Die absurde Mär von den zwei Putins – die Wahrheit ist: 

Deutschland wurde verraten [Абсурдна історія про двох путінів – правда в тому, що 

Німеччину зрадили] / J. Fleischhauer // Focus. – Berlin, 2022. – 02.04. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/deutschland/schwarzer-kanal/die-focus-kolumne-von-jan-

fleischhauer-die-spur-des-geldes_id_77120359.html. 

За словами автора, Німеччині потрібен слідчий комітет, щоб з’ясувати, як 

країна потрапила в залежність від путіна і поставлена під загрозу національна безпека 

– не дуже розумно орієнтуватися на одного постачальника товарів першої 

необхідності. За словами автора, перше завдання на уточнення: де знаходяться 

бенефіціари самогубної енергетичної політики. Тим часом, каже автор, про це дещо 

забули, але угода про будівництво «Північного потоку-2» була завершена лише після 

того, як путін захопив Крим, а не раніше. 

*** 

Bennett, Brian. The Invasion of Ukraine Hasn’t Loosened Vladimir Putin’s Grip on 

Power. It Might Have Done the Opposite [Вторгнення в Україну не послабило владу 

путіна. Можливо, зробило навпаки] / B. Bennett // Time. – New York, 2022. – 02.04. – 

Режим доступу : https://time.com/6163798/vladimir-putin-russia-power/. 

Директор програми «росія та Євразія» Фонду Карнегі за міжнародний мир Ю. 

Румер пише в статті, що вторгнення в Україну не послабило владу путіна. На 

брифінгах для президента Д. Байдена представники американської розвідки заявили, 

що немає жодних ознак того, що наслідки війни послабили контроль путіна над 

росією. Насправді, кажуть експерти, є докази того, що путін використав війну для 

подальшої консолідації влади, принаймні в короткостроковій перспективі. 

Співробітники американської розвідки також оцінили, що путін перешкодив появі 

потенційних наступників. Ю. Румер побачив ознаки того, що путін використав війну 

та наступні санкції Заходу для посилення своєї влади. 

*** 

Aktaş, İhsan. Turkey at Doha Forum 2022 [Туреччина на Форумі в Досі 2022] / İ. 

Aktaş // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 02.04. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/opinion/columns/turkey-at-doha-forum-2022. 

Заступниця міністра закордонних справ України Е. Джапарова виступила на 

форумі DOHA, який має 20-и річний досвід роботи є міжнародною платформою, на 

якій збираються учасники з усіх куточків світу для обговорення найважливіших 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/04/02/news/vytautas-bruveris-kaip-siame-tamsiame-fone-atrodo-viena-pagrindiniu-ukrainos-remeju-lietuva--22924765
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/04/02/news/vytautas-bruveris-kaip-siame-tamsiame-fone-atrodo-viena-pagrindiniu-ukrainos-remeju-lietuva--22924765
https://www.focus.de/politik/deutschland/schwarzer-kanal/die-focus-kolumne-von-jan-fleischhauer-die-spur-des-geldes_id_77120359.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/schwarzer-kanal/die-focus-kolumne-von-jan-fleischhauer-die-spur-des-geldes_id_77120359.html
https://time.com/6163798/vladimir-putin-russia-power/
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/turkey-at-doha-forum-2022
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проблем, з промовою, виклавши вимоги України. Представники західних країн не 

дали конструктивних рекомендацій щодо врегулювання кризи. Турецькі 

представники наголошували на необхідності дипломатичного та політичного 

врегулювання російсько-української війни, пропонуючи конкретні шляхи 

врегулювання. 

*** 

Marine Le Pen estime que Poutine peut «redevenir un allié» si la guerre en Ukraine se 

termine [Марін Ле Пен вважає, що путін може знову стати союзником, якщо війна в 

Україні закінчиться] // L’Obs. – Paris, 2022. – 02.04. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/election-presidentielle-2022/20220403.OBS56569/marine-le-pen-

estime-que-poutine-peut-redevenir-un-allie-si-la-guerre-en-ukraine-se-termine.html. 

Ультраправа кандидатка в президенти Франції М. Ле Пен закликала до союзу з 

росією, якщо війна в Україні закінчиться, «проти ісламістського фундаменталізму, 

якщо він знову стане надзвичайно жорстоким». М. Ле Пен регулярно виділяють за її 

демонстративну близькість до російського президента. Фото, де вона позує з путіним, 

з’явилася незабаром після вторгнення російської армії в Україну 24 лютого. 

*** 

Japan business confidence dips as Ukraine concern grows [Довіра японських ділових 

кіл падає на тлі вторгнення в Україну] // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 02.04. – Режим 

доступу : https://japantoday.com/category/business/japan-business-confidence-dips-as-

ukraine-concern-grows. 

Бізнес-опитування Tankan близько 10 тис. компаній, опублікованого Банком 

Японії, показало показник плюс 14 для великих виробників, що нижче, ніж 

попередній плюс 17. Позитивний показник означає, що більше виробників вважають 

умови ведення бізнесу сприятливішими, ніж ті, які вважають їх несприятливими. 

Перше зниження за сім кварталів з’явилося після того, як росія вторглася в Україну, 

розпочавши війну, яка призвела до зростання цін на сировину і викликала нестачу 

запчастин. 

*** 

Turković: Šokirani smo stravičnim snimcima dokaza o žrtvama u Irpinu i Buči 

[Туркович: Ми шоковані жахливими кадрами жертв в Ірпені та Бучі] // Dnevni avaz. – 

Sarajevo, 2022. – 03.04. – Режим доступу : https://avaz.ba/vijesti/bih/731443/turkovic-

sokirani-smo-stravicnim-snimcima-dokaza-o-zrtvama-u-irpinu-i-buci. 

Міністерка закордонних справ Боснії і Герцеговини Б. Туркович заявила, що 

шокована жахливими свідоцтвами про жертви серед цивільного населення в містах 

Ірпінь та Буча. Вона наголосила, що всі напади на мирних жителів під час вторгнення 

в Україну мають розслідуватись як військові злочини.  

*** 

«Šie kara noziegumi agri vai vēlu tiks sodīti»; Levits un Kariņš nosoda Putina armijas 

pastrādātos kara noziegumus Ukrainā [«Ці військові злочини рано чи пізно будуть 

покарані»; Левітс і Каріньш засуджують військові злочини, скоєні армією путіна в 

Україні] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 03.04. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/election-presidentielle-2022/20220403.OBS56569/marine-le-pen-estime-que-poutine-peut-redevenir-un-allie-si-la-guerre-en-ukraine-se-termine.html
https://www.nouvelobs.com/election-presidentielle-2022/20220403.OBS56569/marine-le-pen-estime-que-poutine-peut-redevenir-un-allie-si-la-guerre-en-ukraine-se-termine.html
https://japantoday.com/category/business/japan-business-confidence-dips-as-ukraine-concern-grows
https://japantoday.com/category/business/japan-business-confidence-dips-as-ukraine-concern-grows
https://avaz.ba/vijesti/bih/731443/turkovic-sokirani-smo-stravicnim-snimcima-dokaza-o-zrtvama-u-irpinu-i-buci
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https://nra.lv/pasaule/377304-sie-kara-noziegumi-agri-vai-velu-tiks-soditi-levits-un-karins-

nosoda-putina-armijas-pastradatos-kara-noziegumus-ukraina.htm. 

Президент Латвії Е. Левітс заявив, що росія рано чи пізно буде притягнута до 

відповідальності за воєнні злочини, скоєні її армією в Україні. Прем’єр-міністр К. 

Каріньш також заявив, що варварські військові злочини путінської армії в місті Буча 

та по всій Україні не залишаться безкарними. Прем’єр-міністр наголошує на 

необхідності посилення санкцій проти режиму путіна, включаючи негайне посилення 

санкцій в енергетичній сфері. 

*** 

Rinkēvičs: Tas nav Putina karš pret Ukrainu, tas ir Krievijas karš pret Ukrainu 

[Рінкевичс: Це не війна путіна проти України, це війна росії проти України] // 

Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 03.04. – Режим доступу : 

https://nra.lv/pasaule/377280-rinkevics-tas-nav-putina-kars-pret-ukrainu-tas-ir-krievijas-

kars-pret-ukrainu.htm. 

Міністр закордонних справ Латвії Е. Рінкевичс заявив, що рівень шовінізму та 

розпалювання війни в росії є безпрецедентним і Захід повинен діяти відповідно, цього 

разу не допускаючи помилок. Він підкреслює, що нинішня війна – це не війна путіна 

проти України, а війна росії проти Заходу. 

*** 

Cohen, David. Ukraine winning in the North but war isn’t won yet, Klain says 

[Україна перемагає на півночі, але війна ще не виграна, каже Р. Клейн] / D. Cohen // 

POLITICO. – New York, 2022. – 03.04. – Режим доступу : 

https://www.politico.com/news/2022/04/03/ukraine-russia-war-klain-00022565. 

Керівник апарату Білого дому Р. Клейн заявив, що українці «перемагають у 

війні» у північній частині своєї країни, але загальна війна ще не виграна. Виведення 

російських військ із цих районів, швидше за все, є стратегічною передислокацією 

путіна та російських військових командувачів. Р. Клайн зазначив, що українці 

мужньо та відважно б’ються, відбиваючись від російських загарбників, а Сполучені 

Штати та їхні союзники по НАТО повинні продовжувати підтримувати Президента 

України В. Зеленського та ЗСУ. 

*** 

U slučaju da Putin danas umre, to ne bismo znali najmanje sedam do 15 dana. U Rusiji 

se priprema teren za nešto’ [«Якщо путін помре сьогодні, ми не будемо знати принаймні 

7-15 днів. росія готує ґрунт для чогось] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 03.04. – Режим 

доступу : https://www.vecernji.hr/vijesti/u-slucaju-da-putin-danas-umre-to-ne-bismo-znali-

najmanje-sedam-do-15-dana-u-rusiji-se-priprema-teren-za-nesto-1575934. 

Експерт з міжнародних відносин і аналітик Б. Відмарович прокоментував, чи 

вважає він, що війна в Україні має закінчитися до 9 травня і що станеться, якщо до 

того часу не закінчиться агресія росії проти України, чи як путін виправдовує це 

перед російською громадськістю. Б. Відмарович зазначив, що система зазвичай 

готується і до таких сценаріїв. На російському телебаченні вже почали виходити 

розважальні програми, яких не було з початку війни в Україні. Готується ґрунт для 

чогось, чи то для великого кінця війни, чи то для великого забуття. Не дивно, що 

зонами бойових дій залишаються лише Донбас та Луганська області.  

https://nra.lv/pasaule/377304-sie-kara-noziegumi-agri-vai-velu-tiks-soditi-levits-un-karins-nosoda-putina-armijas-pastradatos-kara-noziegumus-ukraina.htm
https://nra.lv/pasaule/377304-sie-kara-noziegumi-agri-vai-velu-tiks-soditi-levits-un-karins-nosoda-putina-armijas-pastradatos-kara-noziegumus-ukraina.htm
https://nra.lv/pasaule/377280-rinkevics-tas-nav-putina-kars-pret-ukrainu-tas-ir-krievijas-kars-pret-ukrainu.htm
https://nra.lv/pasaule/377280-rinkevics-tas-nav-putina-kars-pret-ukrainu-tas-ir-krievijas-kars-pret-ukrainu.htm
https://www.politico.com/news/2022/04/03/ukraine-russia-war-klain-00022565
https://www.vecernji.hr/vijesti/u-slucaju-da-putin-danas-umre-to-ne-bismo-znali-najmanje-sedam-do-15-dana-u-rusiji-se-priprema-teren-za-nesto-1575934
https://www.vecernji.hr/vijesti/u-slucaju-da-putin-danas-umre-to-ne-bismo-znali-najmanje-sedam-do-15-dana-u-rusiji-se-priprema-teren-za-nesto-1575934
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*** 

Japan ramps up online messaging on Ukraine to prepare for hybrid war [Японія 

активізує онлайн-повідомлення про Україну, щоб підготуватися до гібридної війни] // 

Japan Today. – Tokyo, 2022. – 03.04. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/japan-ramps-up-online-messaging-on-ukraine-to-

prepare-for-hybrid-war. 

Міністерство оборони Японії активізувало повідомлення в соціальних мережах 

про вторгнення росії в Україну, оскільки воно намагається підготуватися до 

«гібридної війни», яка поєднує у собі звичайну зброю та інформаційну війну таку, як 

маніпулювання громадською думкою. Міністерство створило нову посаду спеціаліста 

для нагляду за такими питаннями, одночасно розширюючи спілкування через 

Інтернет. 

*** 

Japan’s foreign minister visits Poland; renews support for Ukraine [Міністр 

закордонних справ Японії відвідує Польщу; відновлює підтримку України] // Japan 

Today. – Tokyo, 2022. – 03.04. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/Japan’s-foreign-minister-visits-Poland-renews-

support-for-Ukraine. 

Міністр закордонних справ Японії Й. Хаясі провів переговори зі своїм 

українським колегою Д. Кулебою в польській столиці Варшаві, запевнивши його у 

твердій рішучості Токіо надати допомогу Україні. Після зустрічі Й. Хаясі відвідав 

притулок для українських біженців у Варшаві, де дізнався від них, яку допомогу вони 

потребують. 

*** 

Schallenberg beruft russischen Botschafter ein [А. Шалленберг викликав 

російського посла] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 04.04. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6121072/schallenberg-beruft-russischen-botschafter-ein?from=rss. 

Посла росії в Австрії Д. Любінського викликали до МЗС Австрії через те, що у 

«профільному» інтерв’ю Д. Любинський зобразив росію як жертву, а Україну – як 

«агресора». Він, серед іншого, заявив, що українці «підривають власні лікарні», а 

санкції проти росії назвав «чистим пограбуванням». Дії російської армії нібито 

відповідають Статуту ООН відповідно до статті 51, яка регулює самооборону та 

оборону союзників. 

*** 

Czubaj, Fabiola. Carrera contra el tiempo: el dramático trabajo de un médico 

argentino para coordinar la ayuda humanitaria en Ucrania [Гонка з часом: драматична 

робота аргентинського лікаря з координації гуманітарної допомоги в Україні] / F. 

Czubaj // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 04.04. – Режим доступу : 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/carrera-contra-el-tiempo-el-dramatico-trabajo-de-un-

medico-argentino-para-coordinar-la-ayuda-nid04042022/. 

В Івано-Франківську, місті неподалік від кордону з Румунією, через який 

переміщені люди рятуються від війни, аргентинський лікар Хуан Пабло Санчес 

входить до однієї з команд, направлених «Лікарями без кордонів» для надання 

https://japantoday.com/category/politics/japan-ramps-up-online-messaging-on-ukraine-to-prepare-for-hybrid-war
https://japantoday.com/category/politics/japan-ramps-up-online-messaging-on-ukraine-to-prepare-for-hybrid-war
https://japantoday.com/category/politics/Japan's-foreign-minister-visits-Poland-renews-support-for-Ukraine
https://japantoday.com/category/politics/Japan's-foreign-minister-visits-Poland-renews-support-for-Ukraine
https://www.diepresse.com/6121072/schallenberg-beruft-russischen-botschafter-ein?from=rss
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/carrera-contra-el-tiempo-el-dramatico-trabajo-de-un-medico-argentino-para-coordinar-la-ayuda-nid04042022/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/carrera-contra-el-tiempo-el-dramatico-trabajo-de-un-medico-argentino-para-coordinar-la-ayuda-nid04042022/
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допомоги населенню з хронічними захворюваннями, інфекціями та травмами. Він 

допомагає доставляти припаси в майже недоступні місця та бере участь у навчанні 

медичного персоналу. Наприклад, він брав участь у проведенні тренінгу для 

місцевого медичного персоналу з реагування на атаки з використанням хімічної, 

біологічної, радіологічної та ядерної зброї. 

*** 

Dendias pledges Greek support for Odessa reconstruction [Н. Дендіас обіцяє грецьку 

підтримку для відбудови Одеси] // еKathimerini. – Athens, 2022. – 04.04. – Режим доступу 

: https://www.ekathimerini.com/news/1181398/dendias-pledges-greek-support-for-odessa-

reconstruction/. 

Під час зустрічі з віцепрем’єр-міністеркою України О. Стефанішиною міністр 

закордонних справ Греції Н. Дендіас висловив солідарність з Україною та пообіцяв 

підтримати відбудову Одеси, чорноморського портового міста, де проживає значна 

етнічна грецька громада, яка постраждала від ракетних ударів росії. Н. Дендіас 

відвідав будівлю Filiki Etairia (Товариства друзів), грецького революційного таємного 

товариства, створеного купцями в 1814 р. для повалення османського панування в 

Південно-Східній Європі та створення незалежної грецької держави. Н. Дендіас 

зазначив, що російські авіаудари не пошкодили будівлю, додавши, що всі 

«дорогоцінні» речі зберігаються в підвалі. 

*** 

Kampus, Orenti. Orenti Kampus: Vabariigi valitsus, palun keelake Eesti 

territooriumil Moskva patriarhaadi tegevus [Оренті Кампус: Уряд республіки, будь ласка, 

забороніть діяльність московського патріархату на території Естонії] / O. Kampus // 

Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 04.04. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/number/96090433/artikkel/96118113/avalik-kiri-orenti-kampus-vene-

oigeusu-kirik-on-kuritegelik-organisatsoon-ja-tuleb-eestis-kirikute-noukogust-valja-visata. 

Преподобний священик Естонської Апостольської Православної Церкви К. 

Оренті публічно звернувся до уряду Естонської Республіки і просить заборонити 

діяльність московського патріархату на території Естонії. За його словами, естонська 

православна церква московського патріархату підпорядкована москві, духовно-

богословським керівником цієї установи є московський патріарх кирило, який 

виправдовує і благословляє війну в Україні, що є геноцидом. 

*** 

««Krievs» dažreiz ir tikai ieraksts dzimšanas apliecībā»; Latvijas krieviete vēršas pie 

cilvēkiem [інколи просто запис «росіянка» у свідоцтві про народження»; латвійська 

росіянка звертається до людей] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 04.04. – Режим 

доступу : https://tautaruna.nra.lv/sakums/377344-latvijas-krieviete-versas-pie-cilvekiem/. 

Прем’єр-міністр Латвії К. Каріньш звернувся до населення з повідомленням у 

контексті війни в Україні, зазначивши, що «злочин путіна проти українського народу 

не вчинив російськомовний чи мирний народ росії». 

*** 

Thomas, Gina. Der ukrainische Unterschied [Українська відмінність] / G. Thomas // 

Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 04.04. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/news/1181398/dendias-pledges-greek-support-for-odessa-reconstruction/
https://www.ekathimerini.com/news/1181398/dendias-pledges-greek-support-for-odessa-reconstruction/
https://epl.delfi.ee/number/96090433/artikkel/96118113/avalik-kiri-orenti-kampus-vene-oigeusu-kirik-on-kuritegelik-organisatsoon-ja-tuleb-eestis-kirikute-noukogust-valja-visata
https://epl.delfi.ee/number/96090433/artikkel/96118113/avalik-kiri-orenti-kampus-vene-oigeusu-kirik-on-kuritegelik-organisatsoon-ja-tuleb-eestis-kirikute-noukogust-valja-visata
https://tautaruna.nra.lv/sakums/377344-latvijas-krieviete-versas-pie-cilvekiem/
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https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst-und-architektur/national-gallery-nennt-degas-

russische-taenzerinnen-um-17934430.html. 

Лондонська національна галерея перейменувала картину пастелі Е. Дега на 

«українські танцюристки». Дотепер серія робіт художника мала назву «російські 

танцівниці», хоча в фаховій літературі вже давно вказувалося, що дослідження 

картини, виконаної вугіллям і пастеллю на кальці (яку потім закріпили на картоні), 

доводять, що це можуть бути українки. 

*** 

Rotaru, Ramona. Invazia Rusiei s-ar putea extinde și în România? 6 din 10 români se 

tem de un posibil război în țara noastră [Чи може російське вторгнення поширитися і на 

Румунію? 6 з 10 румунів бояться можливої війни в нашій країні] / R. Rotaru // 

Evenimentul Zilei. – Bucureşti, 2022. – 04.04. – Режим доступу : https://evz.ro/invazia-rusiei-

s-ar-putea-extinde-si-in-romania-6-din-10-romani-se-tem-de-un-posibil-razboi-in-tara-

noastra.html. 

Румунський інститут оцінки та стратегії (IRES) провів опитування громадської 

думки з 11 по 17 березня 2022 р. Вторгнення в Україну є дуже популярною темою в 

Румунії. Згідно з останнім опитуванням, 8 з 10 румунів спостерігають за подіями в 

сусідній державі, і 60 % з них побоюються, що війна може перекинутися на їх країну. 

Майже всі респонденти вважають, що Румунія має надавати допомогу українським 

біженцям. Також румуни підтримують відправку зброї або військове втручання. 

*** 

Alçi, Nagehan. Turkey against 2-dimensional Cold War foreign policy rhetoric 

[Туреччина проти двомірної зовнішньополітичної риторики холодної війни] / N. Alçi // 

Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 04.04. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/opinion/columns/turkey-against-2-dimensional-cold-war-foreign-

policy-rhetoric. 

Турецька журналістка Н. Алчі пише, що наслідуючи «дорожній карті» 

президента Р. Т. Ердогана, Туреччина проводить унікальну та історичну форму 

дипломатії, здатну покласти край російсько-українській війні і позиція Туреччини тут 

є ключовою. Вона наголосила, що країна є членом НАТО, межує з Україною та 

росією у Чорному морі та має гарні економічні та військові зв’язки з обома 

сторонами. 

*** 

Žizek, Slavoj. Que signifie la victoire d’Orban pour l’Ukraine ?, par Slavoj Žizek [Що 

означає перемога Орбана для України? Славой Жижек] / S. Žizek // L’Obs. – Paris, 2022. 

– 04.04. – Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/bibliobs/20220404.OBS56639/que-

signifie-la-victoire-d-orban-pour-l-ukraine-par-slavoj-zizek.html. 

Ліволіберальний філософ із Словенії С. Жижек вважає, що «неліберальні 

режими деяких європейських країн сподіваються скористатися війною, щоб 

згуртувати Україну на свою боротьбу проти соціал-демократичної Європи, цінності 

якої вони не поділяють». 

*** 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst-und-architektur/national-gallery-nennt-degas-russische-taenzerinnen-um-17934430.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst-und-architektur/national-gallery-nennt-degas-russische-taenzerinnen-um-17934430.html
https://evz.ro/invazia-rusiei-s-ar-putea-extinde-si-in-romania-6-din-10-romani-se-tem-de-un-posibil-razboi-in-tara-noastra.html
https://evz.ro/invazia-rusiei-s-ar-putea-extinde-si-in-romania-6-din-10-romani-se-tem-de-un-posibil-razboi-in-tara-noastra.html
https://evz.ro/invazia-rusiei-s-ar-putea-extinde-si-in-romania-6-din-10-romani-se-tem-de-un-posibil-razboi-in-tara-noastra.html
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/turkey-against-2-dimensional-cold-war-foreign-policy-rhetoric
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/turkey-against-2-dimensional-cold-war-foreign-policy-rhetoric
https://www.nouvelobs.com/bibliobs/20220404.OBS56639/que-signifie-la-victoire-d-orban-pour-l-ukraine-par-slavoj-zizek.html
https://www.nouvelobs.com/bibliobs/20220404.OBS56639/que-signifie-la-victoire-d-orban-pour-l-ukraine-par-slavoj-zizek.html
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Japan condemns reported Russian attacks on civilians in Ukraine [Японія засуджує 

напади росії на мирних жителів України] // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 04.04. – Режим 

доступу : https://japantoday.com/category/politics/Japan-condemns-reported-Russian-

attacks-on-civilians-in-Ukraine. 

Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Х. Мацуно заявив, що він 

шокований нападами росії на мирних жителів в українських містах і закликав 

Міжнародний кримінальний суд провести ретельне розслідування військових 

злочинів росії. Х. Мацуно зазначив, що Токіо подав офіційну скаргу до Міжнародного 

кримінального суду проти росії у зв’язку з її війною проти України у березні і, що 

Японія очікує, що суд повністю розслідує «військові злочини», вчинені росією. 

*** 

Foster, Ally. Ukraine war ‘far from over’ despite Russian retreat from Kyiv 

[Українська війна «далеко не закінчена», незважаючи на відступ росії з-під Києва] / А. 

Foster // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 05.04. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/world/ukraine-ukrainian-war-far-from-over-despite-

russian-retreat-from-kyiv/news-story/32edf92bf9fbece8799458141e017dcb. 

Автор пише, що війна між росією та Україною може змінити плани путіна, 

незважаючи на наказ його військам відступити від Києва. Після того, як після більш 

ніж п’яти тижнів конфлікту не вдалося захопити столицю, путін наказав своїм 

військам відступити на схід і південь, де багато хто вважає, що він готується до 

нового наступу. Хоча росія була змушена змінити свою тактику в конфлікті, деякі 

експерти вважають, що Україна все ще знаходиться під загрозою захоплення. 

Нещодавня оцінка ситуації від Інституту вивчення війни (ISW) зазначає, що хоча 

перемога України в Києві є значною, це не означає, що війна закінчена. 

*** 

Kanzler Nehammer reist in die Ukraine [Канцлер К. Негаммер збирається 

подорожувати Україною] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 05.04. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6121401/kanzler-nehammer-reist-in-die-ukraine?from=rss. 

У канцелярії Австрії підтверджують чутки: канцлер Австрії К. Негаммер поїде 

в Україну. Повідомляється, що він провів телефонну розмову з Президентом України 

В. Зеленським. Очікується, що візит відбудеться найближчими днями, а також 

відбудеться зустріч із В. Зеленським. За словами офісу канцлера, метою поїздки є і 

надалі надавати Україні гуманітарну та політичну підтримку. 

*** 

Bayer, Lili. NATO ministers to plot more Ukraine support as Russia regroups 

[Міністри НАТО планують посилити підтримку України на фоні перегрупування росії] 

/ L. Bayer // POLITICO. – Brussels, 2022. – 05.04. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/nato-ministers-to-plot-more-ukraine-support-as-russia-

regroups/. 

Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг заявив, що міністри НАТО 

обговорять, як посилити підтримку України, оскільки росія повертається до наступу 

на сході країни. Виступаючи напередодні зустрічі міністрів закордонних справ 

НАТО, Є. Столтенберг сказав, що, хоча росія відводить частину своїх військ від 

столиці України Києва, «москва не відмовляється від своїх амбіцій щодо України». Є. 

https://japantoday.com/category/politics/Japan-condemns-reported-Russian-attacks-on-civilians-in-Ukraine
https://japantoday.com/category/politics/Japan-condemns-reported-Russian-attacks-on-civilians-in-Ukraine
https://www.heraldsun.com.au/news/world/ukraine-ukrainian-war-far-from-over-despite-russian-retreat-from-kyiv/news-story/32edf92bf9fbece8799458141e017dcb
https://www.heraldsun.com.au/news/world/ukraine-ukrainian-war-far-from-over-despite-russian-retreat-from-kyiv/news-story/32edf92bf9fbece8799458141e017dcb
https://www.diepresse.com/6121401/kanzler-nehammer-reist-in-die-ukraine?from=rss
https://www.politico.eu/article/nato-ministers-to-plot-more-ukraine-support-as-russia-regroups/
https://www.politico.eu/article/nato-ministers-to-plot-more-ukraine-support-as-russia-regroups/
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Столтенберг наголосив, що у найближчі тижні очікується подальше просування росії 

на сході та півдні України, щоб спробувати захопити весь Донбас і створити 

сухопутний міст до окупованого Криму», частини України, яку росія анексувала в 

2014 р. 

*** 

Đukanović: Zbog ruske agresije na Ukrajinu probudilo se i osnažilo evropsko 

jedinstvo [Джуканович: Через російську агресію в Україні прокинулась і зміцнилася 

європейська єдність] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 05.04. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/region/crna-gora/731978/dukanovic-zbog-ruske-agresije-na-ukrajinu-

probudilo-se-i-osnazilo-evropsko-jedinstvo. 

На зустрічі з президентом Кіпру Н. Анастасіадісом президент Чорногорії М. 

Джуканович заявив, що через російську агресію в Україні прокинулась і зміцнилася 

європейська єдність. На думку президента Кіпру, через агресію росії проти України 

буде нова політика ЄС щодо регіону. 

*** 

Sánchez promete a Zelenski más sanciones a Rusia y que España enviará más armas a 

Ucrania [П. Санчес обіцяє В. Зеленському більше санкцій проти росії, а Іспанія 

направить Україні більше зброї] // ABC. – Madrid, 2022. – 05.04. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/espana/abci-sanchez-promete-zelenski-mas-sanciones-rusia-y-espana-

enviara-mas-armas-ucrania-202204052157_video.html. 

Після виступу Президента України В. Зеленського в Конгресі Іспанії прем’єр-

міністр Іспанії П. Санчес піднявся на трибуну, щоб підтвердити, що економічні 

санкції проти росії триватимуть, а Іспанія надішле Україні більше зброї. За його 

словами, це несправедлива війна, в якій скоюються військові злочини. Він відзначив 

український народ за його мужність у захисті своєї країни. В кінці промови П. Санчес 

наголосив, що Іспанія завжди буде з Україною. 

*** 

Piña, Raúl. España expulsa a 27 diplomáticos rusos porque «representan una amenaza 

para la seguridad» y Moscú anuncia «una respuesta correspondiente» [Іспанія висилає 27 

російських дипломатів, оскільки «вони представляють загрозу безпеці», а москва 

оголошує «відповідну відповідь»] / R. Piña // El Mundo. – Madrid, 2022. – 05.04. – Режим 

доступу : https://www.elmundo.es/espana/2022/04/05/624c29d1fdddff7b4f8b458e.html. 

Іспанія йде шляхом більшості європейських країн і вирішила вислати з країни 

велику групу російських дипломатів. Близько 27 дипломатам доведеться виїхати 

найближчий час. Уряд ухвалив цей крок лише за кілька годин до того, як Президент 

України В. Зеленський виступив в Конгресі Іспанії. Дізнавшись про рішення Іспанії, 

речниця МЗС росії зазначила, що «всі рішення такого типу будуть мати відповідну 

відповідь». 

*** 

Aldaz, Cristina. La camiseta verde de Zelenski o cómo moda y política están más 

unidas que nunca [Зелена сорочка В. Зеленського, або як мода і політика як ніколи 

єдині] / C. Aldaz // El Mundo. – Madrid, 2022. – 05.04. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/yodona/actualidad/2022/04/05/624c2a82fc6c8332268b45b8.html. 

https://avaz.ba/region/crna-gora/731978/dukanovic-zbog-ruske-agresije-na-ukrajinu-probudilo-se-i-osnazilo-evropsko-jedinstvo
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https://www.abc.es/espana/abci-sanchez-promete-zelenski-mas-sanciones-rusia-y-espana-enviara-mas-armas-ucrania-202204052157_video.html
https://www.abc.es/espana/abci-sanchez-promete-zelenski-mas-sanciones-rusia-y-espana-enviara-mas-armas-ucrania-202204052157_video.html
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Президент України В. Зеленський у зеленій сорочці представляє себе світові з 

моменту нападу росії на його країну. На думку фахівця з американської політики, 

В. Зеленський добре усвідомлює важливість послання, яке він хоче передати світу: 

повідомлення воюючого президента, який знаходиться зі своїм народом і 

протиставляється своєму супротивнику путіну, який носить костюм, краватку і 

далекий від народу. 

*** 

Na analyse satellietfoto’s Boetsja: ‘Lichamen liggen al weken op straat’ [Після аналізу 

супутникових знімків Бучі: «Тіла тижнями були на вулиці»] // De Telegraaf. – 

Amsterdam, 2022. – 05.04. – Режим доступу : 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/935514293/live-na-analyse-satellietfoto-s-boetsja-lichamen-

liggen-al-weken-op-straat. 

У Нідерландах скептики, чутливі до кремлівської пропаганди, відкидають 

українські новини як фейк, а кадри різанини у Бучі вони називають «поганою грою». 

Прем’єр-міністр Нідерландів М. Рютте заявив, що він шокований повідомленнями 

про скоєні російськими військами вбивства мирних жителів у Бучі. Він сказав, що 

«Нідерланди та наші партнери не заспокояться, доки винні у військових злочинах не 

будуть притягнуті до відповідальності». 

*** 

Sclavone, Ionel. Simona Gherghe a rămas șocată! Tragedia care a marcat-o profund: 

„Îmi este foarte teamă” [Сімона Герге була шокована! Трагедія, яка глибоко позначила 

її: «Я дуже боюся»] / I. Sclavone // Evenimentul Zilei. – Bucureşti, 2022. – 05.04. – Режим 

доступу : https://evz.ro/simona-gherghe-a-ramas-socata-tragedia-care-a-marcat-o-profund-

imi-este-foarte-teama.html. 

Румунська телезірка С. Герге, яка була дуже шокована подіями в українському 

місті Буча, опублікувала повідомлення в соцмережах, закликаючи всіх румун не 

залишатися байдужими до того, що відбувається в сусідній країні. Вона вважає, що 

Україні потрібна більша підтримка для боротьби з «варварським вторгненням» росії. 

*** 

Turkey has offered to help wounded in Mariupol: Ukraine’s Zelenskyy [Туреччина 

запропонувала допомогу пораненим у Маріуполі: Зеленський] // Daily Sabah. – Istanbul, 

2022. – 05.04. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-has-

offered-to-help-wounded-in-mariupol-ukraines-zelenskyy. 

Оскільки Туреччина підтримує контакти як з українською, так і з російською 

стороною, Президент України В. Зеленський заявив, що Анкара має ініціативу щодо 

сприяння евакуації поранених з Маріуполя на тлі війни, що триває. Виступаючи на 

пресконференції, міністр оборони Х. Акар сказав, що Анкара продовжує 

координувати зусилля щодо евакуації з українською та російською владою, щоб 

забезпечити доставку гуманітарної допомоги та евакуацію громадян. 

*** 

Ricard, Philippe. La France et l’Allemagne expulsent des dizaines de diplomates russes 

[Франція та Німеччина видворили десятки російських дипломатів] / P. Ricard // Le 

Monde. – Paris, 2022. – 05.04. – Режим доступу : 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/935514293/live-na-analyse-satellietfoto-s-boetsja-lichamen-liggen-al-weken-op-straat
https://www.telegraaf.nl/nieuws/935514293/live-na-analyse-satellietfoto-s-boetsja-lichamen-liggen-al-weken-op-straat
https://evz.ro/simona-gherghe-a-ramas-socata-tragedia-care-a-marcat-o-profund-imi-este-foarte-teama.html
https://evz.ro/simona-gherghe-a-ramas-socata-tragedia-care-a-marcat-o-profund-imi-este-foarte-teama.html
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https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/05/guerre-en-ukraine-la-france-et-l-

allemagne-expulsent-des-dizaines-de-diplomates-russes_6120656_3210.html. 

У консультації з Вашингтоном та столицями Європейського Союзу Франція та 

Німеччина оголосили про видворення російських дипломатів, які вважаються 

шпигунами. Всього 35 дипломатів повинні залишити Париж, а 40 – Берлін. 

*** 

Lemaître, Frédéric. L’Institut français de Pékin déprogramme un film sur l’Ukraine 

[Французький інститут у Пекіні скасував показ фільму про Україну] / F. Lemaître // Le 

Monde. – Paris, 2022. – 05.04. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/05/l-institut-francais-de-pekin-

deprogramme-un-film-sur-l-ukraine_6120722_3210.html. 

Китайська влада домоглася того, що Французький інститут у Пекіні не 

транслюватиме, як планував 6 квітня, фільм «Ольга», присвячений Україні. Ця 

франко-швейцарська картина, випущена в Європі в 2021 р., розповідає історію 

української гімнастки, яка у 2013 р. готувалася в Швейцарії до чемпіонату Європи, і 

чиє життя змінив Євромайдан у Києві. Зазначається, що трансляцію перенесено на 

невизначений термін. 

*** 

Sjögren, Anna. Ann Linde: Sverige utvisar ryska diplomater [Енн Лінде: Швеція 

висилає російських дипломатів] / A. Sjögren // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 05.04. – 

Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0GAXao/sverige-utvisar-ryska-

diplomater. 

Міністерка закордонних справ А. Лінде заявила, що Швеція висилає лише 

трьох російських дипломатів через шпигунство, оскільки вислати співробітників 

посольства – справа непроста, і це також має наслідки для співробітників посольства 

Швеції в росії. А. Лінде не відкидає вислання інших дипломатів у майбутньому. 

*** 

Herszenhorn, David M. Russian war crimes in Ukraine: So much for ‘never again’ 

[російські військові злочини в Україні: так багато про «ніколи знову»] / D. M. 

Herszenhorn // POLITICO. – Brussels, 2022. – 06.04. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/russia-war-crime-ukraine-never-again/. 

Захід вирішив, що ціна протидії звірствам росії занадто висока. За словами 

прессекретаря Білого дому Д. Псакі, припинення воєнних злочинів не відповідає 

інтересам Сполучених Штатів – принаймні, якщо це означає війну з росією. За 

словами міністра фінансів Австрії М. Бруннера, запобігання звірствам таким, як 

вбивство мирного населення в Україні, не відповідає інтересам ЄС – принаймні, якщо 

це означає підвищення ціни на газ. Докази жорстоких вбивств і катувань з боку 

російських військ у Бучі викликали оглушливі заяви про обурення та занепокоєння на 

найвищих рівнях влади наймогутніших держав світу – від канцлера Німеччини О. 

Шольца, президента Франції Е. Макрона, прем’єр-міністра Великобританії Б. 

Джонсона і до президента США Д. Байдена. Але, як заявив Президент України В. 

Зеленський під час виступу перед Радою Безпеки ООН, жоден з цих могутніх людей 

не має наміру робити що-небудь, щоб безпосередньо заступитися в надії зупинити 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/05/guerre-en-ukraine-la-france-et-l-allemagne-expulsent-des-dizaines-de-diplomates-russes_6120656_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/05/guerre-en-ukraine-la-france-et-l-allemagne-expulsent-des-dizaines-de-diplomates-russes_6120656_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/05/l-institut-francais-de-pekin-deprogramme-un-film-sur-l-ukraine_6120722_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/05/l-institut-francais-de-pekin-deprogramme-un-film-sur-l-ukraine_6120722_3210.html
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злочини агресії російських солдатів в Україні – хоча всі вони визнають, що те, що 

було виявлено в Бучі, навряд чи є найгіршим із того, що сталося і все ще відбувається 

на територіях, які залишаються під контролем росії. 

*** 

Михайлов, Венцислав. Проф. Станчев: Западът гледа отстрани, а България, нито 

подкрепя, нито осъжда русия [Проф. М. Станчев: Захід дивиться збоку, а Болгарія не 

підтримує і не засуджує росію] / В. Михайлов // Факти. – Sofia, 2022. – 06.04. – Режим 

доступу : https://fakti.bg/bulgaria/667872-prof-stanchev-zapadat-gleda-otstrani-a-balgaria-

nito-podkrepa-nito-osajda-rusia. 

Професор М. Станчев, який викладає у Харкові, сказав, що не бачить 

справжнього миру між росією та Україною найближчим часом, зазначивши, що буде 

тимчасове затишшя, але в середині травня будуть більш масштабні дії. М. Станчев 

наголосив, що путін не зупиниться, поки він не захопить Україну чи його не 

зупинять. За його словами, Захід запізнюється із заходами, які фактично роблять 

країни союзниками путіна. Він також зазначив, що Болгарія вагається, вона не 

підтримує і не засуджує росію. Він сподівається, що війна в Україні призведе до нової 

світової історії, яка передбачає зміну влади в росії. 

*** 

Allegretti, Aubrey. Johnson speaks directly to Russians about images that have 

‘horrified world’ [Б. Джонсон безпосередньо розмовляв з росіянами про образи, які 

«жахнули світ»] / А. Allegretti // The Gusrdian. – London, 2022. – 06.04. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/05/boris-johnson-speaks-directly-to-russians-

about-images-that-have-horrified-world-ukraine. 

Прем’єр-міністр Б. Джонсон закликав російських громадян не піддаватися 

пропаганді путіна і обійти жорсткі правила інтернет-цензури, встановивши технології 

для розкриття повного масштабу військових злочинів, скоєних під час вторгнення в 

Україну. У відео, опублікованому в соцмережах, прем’єр-міністр закликав громадян 

росії «подивитися, що робиться від вашого імені», вказуючи на сцени вбивства 

мирних жителів на вулицях і зґвалтування жінок на очах їхніх дітей. Зображення 

звірств росією викликали міжнародне засудження та зумовили подальші звернення до 

Міжнародного кримінального суду. 

*** 

Valitsus, ei tohi fookust kaotada [Уряд, не втрачайте уваги] // Eesti Päevaleht. – 

Tallinn, 2022. – 06.04. – Режим доступу : https://epl.delfi.ee/artikkel/96348647/juhtkiri-

valitsus-ei-tohi-fookust-kaotada. 

Видання пише, що Естонія має бути одним із лідерів у Європі у формуванні 

своєї політики проти російської агресії і не лише у зовнішній політиці, а й у 

внутрішній політиці. Уряд К. Каллас має бути ефективнішим і рішучим у внутрішніх 

рішеннях та може і повинен зосередитися ще більше на головному – підтримці 

України та зміцненні Естонії. 

*** 
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https://www.theguardian.com/world/2022/apr/05/boris-johnson-speaks-directly-to-russians-about-images-that-have-horrified-world-ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/05/boris-johnson-speaks-directly-to-russians-about-images-that-have-horrified-world-ukraine
https://epl.delfi.ee/artikkel/96348647/juhtkiri-valitsus-ei-tohi-fookust-kaotada
https://epl.delfi.ee/artikkel/96348647/juhtkiri-valitsus-ei-tohi-fookust-kaotada
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Вучић и Путин разговарали телефоном [А. Вучич і путін розмовляли по 

телефону] // Политика. – Belgrad, 2022. – 06.04. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/504129/Vucic-i-Putin-razgovarali-telefonom. 

Президент Сербії А. Вучич провів телефонну розмову з президентом росії 

путіним, який привітав його з переконливою перемогою на президентських виборах і 

з дуже значною перемогою Сербської прогресивної партії на парламентських 

виборах. путін поінформував А. Вучича про події в Україні та причини проведення 

«спецоперації». Президент А. Вучич послався на вже відомі позиції путіна щодо 

Сербії та висновки Ради національної безпеки. 

*** 

Garger, Kenneth. Boris Johnson urges Russians to seek out truth about Ukraine 

‘atrocities’ [Борис Джонсон закликав росіян говорити правду про «звірства» в Україні] / 

K. Garger // New York Post. – New York, 2022. – 06.04. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/04/05/boris-johnson-urges-russians-to-seek-out-truth-about-ukraine/. 

Прем’єр-міністр Великобританії Б. Джонсон виступив із зверненням до 

громадян росії, закликаючи їх шукати і поширювати правду про «звірства», вчинені 

військами їхньої країни в Україні. Б. Джонсон процитував нещодавно розкриті 

страшні сцени в Ірпіні та Бучі, де сотні тіл мирних жителів були виявлені в братській 

могилі, що деякі західні лідери та Президент України В. Зеленський назвали 

«геноцидом». 

*** 

Ataman, Muhittin. Where is the Russia-Ukraine war heading? [Куди котиться 

російсько-українська війна?] / M. Ataman // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 06.04. – 

Режим доступу : https://www.dailysabah.com/opinion/columns/where-is-the-russia-ukraine-

war-heading. 

На думку директора відділу зовнішньополітичних досліджень SETA М. 

Атамана, незважаючи на всю свою гуманітарну риторику, західні країни завзято 

утримуються від участі у мирному процесі щодо припинення російсько-української 

війни. На його думку, лише Туреччина з моменту початку української кризи 

проводить незалежну політику щодо ситуації, намагаючись запобігти ескалації та 

сприяти врегулюванню кризи дипломатичними засобами. 

*** 

Stulík, David. Česko, Rusko, Ukrajina – co dál? [Чехія, росія, Україна – що далі?] / 

D. Stulík // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 06.04. – Режим доступу : 

https://blog.aktualne.cz/blogy/david-stulik.php?itemid=42406. 

Старший аналітик Європейського центру безпеки цінностей Д. Стулік зазначає, 

що Чехія і весь Захід повинні перестати покладатися на те, що українці «воюють за 

нас». За його словами, «треба визнати, що ми давно в цьому конфлікті і справжній 

війні з фашистським російським режимом, хоча ми, як Захід (НАТО), не хочемо цього 

визнавати» і потрібно значно посилити та збільшити допомогу Україні, особливо 

військову. 

*** 

https://www.politika.rs/scc/clanak/504129/Vucic-i-Putin-razgovarali-telefonom
https://nypost.com/2022/04/05/boris-johnson-urges-russians-to-seek-out-truth-about-ukraine/
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/where-is-the-russia-ukraine-war-heading
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/where-is-the-russia-ukraine-war-heading
https://blog.aktualne.cz/blogy/david-stulik.php?itemid=42406
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English, Otto. The power of a story: Volodymyr Zelenskyy’s Ronald Reagan remake 

[Сила історії: Володимир Зеленський рімейк Рональда Рейгана] / O. English // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 07.04. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/volodymyr-zelenskyy-ronald-reagan-remake/. 

Письменник і драматург із Лондона під псевдонімом Otto English Ендрю Скотт 

в своїй статті порівнює Президента України Володимира Зеленського з Вінстоном 

Черчілем. В. Зеленський, на думку автора, не тільки кинув виклик своїм раннім 

критикам, продемонструвавши лідерство справді видатного калібру, він скористався 

силою наративу під час війни, що йому дуже вигідно. Наративна арка, яку задіяли В. 

Черчілль і В. Зеленський, відома серед драматургів і оповідачів як «Подолання 

монстра». Президент України назвав у цій історії себе героєм лицарем, а путіна – 

монстром. Його відеоповідомлення та фотографії фактично нейтралізували мільярдну 

пропагандистську машину путіна. В. Зеленський виглядає чарівним, харизматичним, 

зухвалим і, що найважливіше, нормальним. путіна можна описати багатьма 

прикметниками, але «нормальний» не був би одним із них. 

*** 

Ignatavičius, Tadas. Ukrainoje esantis „Lietuvos ryto“ žurnalistas: Bučos žudynės 

pakeitė šią šalį [Журналіст «Lietuvos rytas» в Україні: різанина в Бучі змінила країну] / 

T. Ignatavičius // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 07.04. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/04/07/news/ukrainoje-esantis-lietuvos-ryto-

zurnalistas-apie-po-bucos-zudyniu-visoje-salyje-tvyranti-jausma-22976013. 

Журналіст видання «Lietuvos rytas» В. Бруверіс після того, як відвідав Україну, 

розповів, що хоча жорстока російська війна в Україні триває вже більше місяця 

українці були приголомшені різаниною в Бучі. За його словами, багато людей, з 

якими він спілкувався, знаходяться в депресії. На це міністерка юстиції Литви Е. 

Добровольська заявила, що побачене в Бучі, ймовірно, не найгірше, що можна 

побачити ще, оскільки росія продовжує атакувати Україну. 

*** 

Soldt, Rüdiger. Kretschmann: Wir waren naiv [Кречманн: Ми були наївними] / R. 

Soldt // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 07.04. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kretschmann-ukraine-krieg-bedroht-den-

wohlstand-17939616.html. 

Прем’єр-міністр землі Баден-Вюртемберга В. Кречманн підготував населення 

до значної втрати добробуту та назвав політику Німеччини щодо росії «наївною», 

«невдалою» та «серйозною помилкою». За його словами, «ми знехтували своєю 

здатністю захищатися і поставили себе в залежність від енергетичної політики», а 

«точка зору, що демократія та свобода будуть перемагати автоматично крок за 

кроком, виявилася ілюзією». В. Кречманн зазначив, що український народ, який 

бореться за свою свободу, сувереніт та самовизначення, «захоплює всіх нас». 

*** 

Ukrajna szerint Orbán Viktor cinikus, ha segíteni akar, inkább az EU egységének a 

megtörésével kellene leállnia [Україна заявляє, що Віктор Орбан цинічний, якщо хоче 

допомогти, він має перестати порушувати єдність ЄС] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 

https://www.politico.eu/article/volodymyr-zelenskyy-ronald-reagan-remake/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/04/07/news/ukrainoje-esantis-lietuvos-ryto-zurnalistas-apie-po-bucos-zudyniu-visoje-salyje-tvyranti-jausma-22976013
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/04/07/news/ukrainoje-esantis-lietuvos-ryto-zurnalistas-apie-po-bucos-zudyniu-visoje-salyje-tvyranti-jausma-22976013
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kretschmann-ukraine-krieg-bedroht-den-wohlstand-17939616.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kretschmann-ukraine-krieg-bedroht-den-wohlstand-17939616.html


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–30 квітня 2022 р. 
 

161 

07.04. – Режим доступу : https://www.nepszava.hu/3152870_ukrajna-kulugyi-szovivo-

magyarorszag-orban-viktor-bucsa. 

Прем’єр-міністр Угорщини заявив на міжнародній пресконференції, що у 

справі Бучі необхідно провести незалежне розслідування і звернув увагу на те, що ні 

росія, ні США не визнали юрисдикцію Міжнародного кримінального суду в Гаазі. 

Речник Міністерства закордонних справ України О. Ніколенко на це відповів, що все 

це лише створює у росії відчуття безкарності, а отже, він може вчиняти нові військові 

злочини. На його думку, є цинічним, що прем’єр-міністр Угорщини хоче провести 

мирні переговори у Будапешті. 

*** 

Szijjártó: ha ez az ukrán módja a köszönetnek, akkor nagyon szívesen [Сіярто: 

український спосіб подяки] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 07.04. – Режим доступу : 

https://www.nepszava.hu/3152947_szijjarto-peter-ukrajna-cinizmus. 

Міністр закордонних справ Угорщини П. Сіярто на зустрічі міністрів 

закордонних справ країн НАТО повідомив, що рішення про те, що НАТО не 

постачатиме зброю Україні і не є стороною конфлікту, залишиться в силі. Глава 

відомства зазначив, що Угорщина досі не постачає зброю Україні, але гуманітарні 

операції та допомогу біженцям буде продовжено. 

*** 

Ricard, Philippe. La France apporte son soutien aux enquêtes ouvertes pour « crimes 

de guerre « en Ukraine [Франція підтримує розслідування «воєнних злочинів» в Україні] 

/ P. Ricard // Le Monde. – Paris, 2022. – 07.04. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/07/paris-apporte-son-soutien-aux-

enquetes-ouvertes-pour-crimes-de-guerre_6121012_3210.html. 

Невелика делегація французьких слідчих, у тому числі криміналістів, має 

невдовзі наполегливо працювати на Київщині. Після виявлення цивільних, страчених 

російськими солдатами, зокрема в Бучі, Франція запропонувала свою допомогу, щоб 

сприяти розслідуванню звірств, які сталися під час російської окупації. Е. Макрон 

підкреслив «готовність Франції підтримувати міжнародне правосуддя та робити 

внесок у роботу з розслідування та документування насильства проти мирного 

населення, щоб притягнути росію до відповідальності». 

*** 

Fendrych, Martin. Lidé, čtěte! RIA Novosti nastínila, jak si Kreml představuje 

budoucnost [Люди, читайте! РИА Новости розповіло, яким кремль бачить майбутнє] / 

M. Fendrych // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 07.04. – Режим доступу : 

https://nazory.aktualne.cz/komentare/ria-popsala-desivy-plan-

deukrajinizace/r~b8d6a6b8b65311ec8b18ac1f6b220ee8/. 

Інформаційне агентство росії опублікувало статтю «Що робити росії з 

країною?», яка показує, хто такий путін. Автор, вражений цією статтею, називає її 

«жахливим текстом, який не можеш сприйматися інакше, як російський путівник до 

українського геноциду» Весь текст базується на тезах, що Україна і Захід рівні 

нацизму, що демократія і свобода – це нацизм і їх потрібно знищити. За його словами, 

https://www.nepszava.hu/3152870_ukrajna-kulugyi-szovivo-magyarorszag-orban-viktor-bucsa
https://www.nepszava.hu/3152870_ukrajna-kulugyi-szovivo-magyarorszag-orban-viktor-bucsa
https://www.nepszava.hu/3152947_szijjarto-peter-ukrajna-cinizmus
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/07/paris-apporte-son-soutien-aux-enquetes-ouvertes-pour-crimes-de-guerre_6121012_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/07/paris-apporte-son-soutien-aux-enquetes-ouvertes-pour-crimes-de-guerre_6121012_3210.html
https://nazory.aktualne.cz/komentare/ria-popsala-desivy-plan-deukrajinizace/r~b8d6a6b8b65311ec8b18ac1f6b220ee8/
https://nazory.aktualne.cz/komentare/ria-popsala-desivy-plan-deukrajinizace/r~b8d6a6b8b65311ec8b18ac1f6b220ee8/
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цей текст слід представити М. Земану, Я. Окамурі, комуністам, усім, хто роками 

підтримував і підтримує путінський режим. 

*** 

Караджов, Максим. Знамето на Украйна ще се вее над Столичната община до 

края на войната [Прапор України буде майоріти над Софією до кінця війни] / М. 

Караджов // Дневник. – Sofia, 2022. – 08.04. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/04/07/4333785_znameto_na_ukraina_shte_se_vee_nad

_stolichnata/. 

На будівлі Софійського муніципалітету був піднятий прапор України. Ідея 

полягає в тому, щоб додати його до національного триколора, прапора ЄС та 

муніципалітету. Закон про державний прапор дає таке право – вивішувати прапор, 

якщо йдеться про Україну. Цей акт уже здійснено майже у всіх європейських 

столицях. За словами голови комітету культури Софії М. Дереви, український прапор 

буде майоріти над муніципалітетом до кінця війни. 

*** 

Атанасова, Мария. Бимбалов: Берем плодовете на пропагандата [Р. Бімбалов: 

Ми пожинаємо плоди пропаганди] / М. Атанасова // Факти. – Sofia, 2022. – 08.04. – 

Режим доступу : https://fakti.bg/bulgaria/668601-bimbalov-berem-plodovete-na-

propagandata. 

Як заявив громадський діяч Р. Бімбалов, болгарське суспільство десятиліттями 

було жертвою жорстокої пропаганди і тепер країна пожинає її плоди. За його 

словами, в пропаганді винні політики. Р. Бімбалов зазначив, щр за роки правління 

політичної партії ГЕРБ «через Болгарію пройшло багато російських інтересів» і 

наразі сам глава держави «має страшенно слизькі позиції щодо війни в Україні та 

виголошує цинічні заяви». 

*** 

Путином, одбија предлог за хуманитарну акцију у Мариупољу [путін відхилив 

пропозицію про проведення гуманітарної акції в Маріуполі] // Политика. – Belgrad, 

2022. – 08.04. – Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/504318/. 

Президент Франції Е. Макрон вказав на «невдячний» діалог, який він веде зі 

своїм російським колегою путіним і його «цинізм», заявивши, що пропозиція щодо 

проведення гуманітарної операції в Маріуполі була «відверто відхилена». Він додав, 

що не очікує вирішення російсько-українського конфлікту раніше середини травня, 

підкресливши, що діалог буде корисним у підготовці до «завтрашнього миру».  

*** 

Turkey stresses urgency of evacuating citizens from Mariupol [Туреччина наголошує 

на необхідності термінової евакуації громадян з Маріуполя] // Daily Sabah. – Istanbul, 

2022. – 08.04. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-

stresses-urgency-of-evacuating-citizens-from-mariupol. 

У телефонній розмові зі своїм українським колегою О. Резніковим міністр 

оборони Туреччини Х. Акар наголосив на важливості досягнення припинення вогню 

та наголосив на терміновій необхідності безпечної евакуації цивільних осіб, особливо 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/04/07/4333785_znameto_na_ukraina_shte_se_vee_nad_stolichnata/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/04/07/4333785_znameto_na_ukraina_shte_se_vee_nad_stolichnata/
https://fakti.bg/bulgaria/668601-bimbalov-berem-plodovete-na-propagandata
https://fakti.bg/bulgaria/668601-bimbalov-berem-plodovete-na-propagandata
https://www.politika.rs/scc/clanak/504318/
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-stresses-urgency-of-evacuating-citizens-from-mariupol
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-stresses-urgency-of-evacuating-citizens-from-mariupol
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в Маріуполі, з суші чи моря. Х. Акар підтвердив, що Туреччина продовжить робити 

свій внесок у надання гуманітарної допомоги Україні. 

*** 

Kuleba: Türkiye, Ukrayna’nın gerçek ortağıdır Кулеба: [Д. Кулеба: Туреччина – 

справжній партнер України] // Star. – Istanbui, 2022. – 08.04. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/kuleba-turkiye-ukraynanin-gercek-ortagidir-haber-1703533/. 

Міністр закордонних справ України Д. Кулеба взяв участь у зустрічі міністрів 

закордонних справ НАТО в Брюсселі (Бельгія) та зустрівся з міністром закордонних 

справ Туреччини М. Чавушоглу. Д. Кулеба заявив, що Туреччина є справжнім другом 

для України і її перспективним партнером. М. Чавушоглу заявив, що Туреччина й 

надалі допомагатиме Україні. 

*** 

Miguens, Cristina. La guerra en Ucrania y la agonía del patriarcado [Війна в Україні 

і агонія патріархату] / C. Miguens // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 09.04. – Режим 

доступу : https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-guerra-en-ucrania-y-la-agonia-del-

patriarcado-nid09042022/. 

Автор вважає, що вторгненням російського диктатора путіна в Україну вдалося 

дестабілізувати світовий порядок, а також вивести західні демократії з «летаргічного 

сну». Автор наголошує, що українському опору, очолюваному Президентом України 

В. Зеленським, вдається показати всій планеті падіння старої парадигми та піднесення 

нової, і що після цієї війни нічого не буде як раніше. 

*** 

Tegeltija: U fokusu su ekonomske posljedice rata u Ukrajini [Тегельтія: У центрі 

уваги економічні наслідки війни в Україні] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 09.04. – 

Режим доступу : https://avaz.ba/vijesti/bih/733160/tegeltija-u-fokusu-su-ekonomske-

posljedice-rata-u-ukrajini. 

Голова Ради міністрів Боснії і Герцеговини З. Тегельтія заявив, що 7-й 

Дельфійський економічний форум у Греції був присвячений ситуації в Україні та 

економічними наслідками вторгнення росії. Він наголосив, що наразі найголовніше, 

щоб війна в Україні закінчилася якнайшвидше. 

*** 

Veskioja, Risto. Zelenskõi „esimene presidendiaeg” pani ukrainlased häbi tundma 

[«Перше президентство» Зеленського соромило українців] / R. Veskioja // Eesti Päevaleht. 

– Tallinn, 2022. – 09.04. – Режим доступу : https://epl.delfi.ee/artikkel/96345105/arvustus-

zelenskoi-esimene-presidendiaeg-pani-ukrainlased-habi-tundma. 

У сатиричному серіалі 2016 р. «Слуга народу», який у світлі війни прославився 

на весь світ, В. Зеленський зіграв основного героя – вчителя історії. За словами 

автора, потім несподівано для себе та всіх інших В. Зеленський став Президентом 

України. Він пройшов шлях від юриста до актора, від екрану до політики і вже тепер 

– до світової історії. 

*** 

https://www.star.com.tr/dunya/kuleba-turkiye-ukraynanin-gercek-ortagidir-haber-1703533/
https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-guerra-en-ucrania-y-la-agonia-del-patriarcado-nid09042022/
https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-guerra-en-ucrania-y-la-agonia-del-patriarcado-nid09042022/
https://avaz.ba/vijesti/bih/733160/tegeltija-u-fokusu-su-ekonomske-posljedice-rata-u-ukrajini
https://avaz.ba/vijesti/bih/733160/tegeltija-u-fokusu-su-ekonomske-posljedice-rata-u-ukrajini
https://epl.delfi.ee/artikkel/96345105/arvustus-zelenskoi-esimene-presidendiaeg-pani-ukrainlased-habi-tundma
https://epl.delfi.ee/artikkel/96345105/arvustus-zelenskoi-esimene-presidendiaeg-pani-ukrainlased-habi-tundma
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McFall, Caitlin. Russian troops dug trenches in Chernobyl’s highly radioactive ‘red 

forest’ [російські війська вирили окопи у високорадіоактивному «рудому лісі» біля 

Чорнобиля] / С. McFall // New York Post. – New York, 2022. – 09.04. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/04/09/russian-troops-dug-trenches-in-chernobyls-highly-radioactive-

red-forest/. 

російські військові понад місяць окупації Чорнобильської АЕС та зони 

відчуження перебували в найнебезпечнішому місці, з точки зору радіаційного 

зараження – «рудому лісі» – де рили окопи і отримали річну дозу радіації. Як заявив 

глава МАГАТЕ Р. Гроссі, МАГАТЕ має вирушити до Чорнобиля, щоб можна було 

вжити термінових заходів, щоб допомогти Україні забезпечити там ядерну безпеку. 

МАГАТЕ проводить консультації з українськими колегами, щоб якнайшвидше 

організувати візит до Чорнобиля. 

*** 

Turkey condemns attack targeting civilians at Kramatorsk station [Туреччина 

засуджує напад на мирних жителів на станції Краматорськ] // Daily Sabah. – Istanbul, 

2022. – 09.04. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-

condemns-attack-targeting-civilians-at-kramatorsk-station. 

МЗС Туреччини закликало до негайного припинення вогню після нападу на 

залізничний вокзал на сході України. У заяві міністерства висловлене глибоке 

занепокоєння втратами серед цивільного населення після того, як ракета потрапила до 

залізничного вокзалу в Краматорську, де мирні жителі очікували на евакуацію. 

*** 

Lussato, Céline. Elie Barnavi : la guerre russe en Ukraine est «un retour vers l’empire 

tsariste et les méthodes hitlériennes» [Елі Барнаві: війна росії в Україні – це «повернення 

до царської імперії та методів Гітлера»] / С. Lussato // L’Obs. – Paris, 2022. – 09.04. – 

Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/monde/20220409.OBS56853/elie-barnavi-la-

guerre-russe-en-ukraine-est-un-retour-vers-l-empire-tsariste-et-les-methodes-

hitleriennes.html. 

Історик і колишній ізраїльський дипломат Е. Барнаві, який народився після 

Другої світової війни в комуністичній Румунії, негативно дивиться на наступ 

російської армії в Україні. На його думку, путін, розпочавши війну проти України, 

неправильно витлумачив нинішній баланс сил. 

*** 

Rachwani, Mostafa. Ceramic cockerels surprise Boris Johnson and Volodymyr 

Zelenskiy on Kyiv walk [Керамічний півник «дивує» Бориса Джонсона та Володимира 

Зеленського під час прогулянки по Києву] / М. Rachwani // The Gusrdian. – London, 2022. 

– 10.04. – Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/apr/10/ceramic-

cockerels-surprise-boris-johnson-and-volodymyr-zelenskiy-on-kyiv-walk. 

До Києва 9 квітня прибув прем’єр-міністр Великої Британії Б. Джонсон і 

розпочав свої перемовини з Президентом України В. Зеленським. Лідери обговорили 

довгострокову підтримку України з боку Великої Британії, а також прем’єр-міністр 

презентував новий пакет фінансової та військової допомоги. Б. Джонсон пройшовся 

київськими вулицями, на одній з яких йому подарували керамічного півника, який під 

час війни став символом української стійкості. 

https://nypost.com/2022/04/09/russian-troops-dug-trenches-in-chernobyls-highly-radioactive-red-forest/
https://nypost.com/2022/04/09/russian-troops-dug-trenches-in-chernobyls-highly-radioactive-red-forest/
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-condemns-attack-targeting-civilians-at-kramatorsk-station
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-condemns-attack-targeting-civilians-at-kramatorsk-station
https://www.nouvelobs.com/monde/20220409.OBS56853/elie-barnavi-la-guerre-russe-en-ukraine-est-un-retour-vers-l-empire-tsariste-et-les-methodes-hitleriennes.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220409.OBS56853/elie-barnavi-la-guerre-russe-en-ukraine-est-un-retour-vers-l-empire-tsariste-et-les-methodes-hitleriennes.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220409.OBS56853/elie-barnavi-la-guerre-russe-en-ukraine-est-un-retour-vers-l-empire-tsariste-et-les-methodes-hitleriennes.html
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/10/ceramic-cockerels-surprise-boris-johnson-and-volodymyr-zelenskiy-on-kyiv-walk
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/10/ceramic-cockerels-surprise-boris-johnson-and-volodymyr-zelenskiy-on-kyiv-walk
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*** 

Ukrainian scholar calls Russian attack misadventure [Український вчений називає 

російську атаку невдачею] // The News. – Islamabad, 2020. – 4/10.04. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/948982-global-pledging-event-raises-10-1bn-for-ukraine. 

Український вчений, експерт з питань міжнародної політики та Близького 

Сходу І. Куса під час конференції, організованої Інститутом політичних досліджень 

(IPS) на тему «російсько-українська війна: причини, динаміка та наслідки» заявив, що 

росія в основному зазнала невдачі й ніколи не зможе досягти своїх цілей у війні проти 

України. У західі, який очолив голова IPS Пакистану Х. Рахман, взяли участь місцеві 

та іноземні експерти. Експерти стверджують, що війна здається серйозним 

прорахунком з боку росії. 

*** 

Cohen, David. War crimes were part of Russia’s master plan, national security adviser 

says [За словами радника з національної безпеки США, військові злочини були 

частиною генерального плану росії] / D. Cohen // POLITICO. – New York, 2022. – 10.04. – 

Режим доступу : https://www.politico.com/news/2022/04/10/sullivan-russia-war-crimes-putin-

00024278. 

Радник з національної безпеки США Д. Салліван заявив, що військові злочини, 

скоєні російськими військами в Україні, є частиною генерального плану вторгнення 

путіна. Розвідувальні дані вказують, що існував план найвищих рівнів російського 

уряду щодо нападу на цивільних осіб, які виступають проти вторгнення, вчинення 

над ними насильства, щоб спробувати тероризувати населення та підпорядкувати 

його. Недавній відхід росії з районів поблизу Києва залишив по собі масові свідчення 

звірств, зокрема в Бучі, де були знайдені страчені мирні жителі, багато з них із 

зв’язаними за спиною руками. Крім того, росія протягом усієї війни завдає ударів по 

цивільних об’єктах, лікарнях і місцях скупчення біженців. 

*** 

Erdoğan discusses Russia-Ukraine war with Austria’s Nehammer [Ердоган 

обговорив російсько-українську війну з австрійським прем’єром Негаммером] // Daily 

Sabah. – Istanbul, 2022. – 10.04. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-discusses-russia-ukraine-war-with-

austrias-nehammer. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган провів телефонну розмову з канцлером 

Австрії К. Негаммером перед його зустріччю із президентом росії путіним. Р. Т. 

Ердоган сказав, що Туреччина готова надати всі види підтримки для встановлення 

миру між Україною та росією. К. Негаммер наголосив, що хоча Австрія займає 

нейтральну позицію у війні, вона виступає проти російської агресії в Україні і 

припинення вогню, щоб відкрити гуманітарні коридори та провести повне 

розслідування військових злочинів. 

*** 

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan Rusya-Ukrayna savaşı 

açıklaması [Заява заступника голови партії СіР Нумана Куртулмуша щодо російсько-

української війни] // Star. – Istanbul, 2022. – 10.04. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/948982-global-pledging-event-raises-10-1bn-for-ukraine
https://www.politico.com/news/2022/04/10/sullivan-russia-war-crimes-putin-00024278
https://www.politico.com/news/2022/04/10/sullivan-russia-war-crimes-putin-00024278
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-discusses-russia-ukraine-war-with-austrias-nehammer
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-discusses-russia-ukraine-war-with-austrias-nehammer
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https://www.star.com.tr/guncel/ak-parti-genel-baskanvekili-numan-kurtulmustan-rusya-

ukrayna-savasi-aciklamasi-haber-1703963/. 

Заступник голови політичної партії Туреччини «Справедливість і розвиток» Н. 

Куртулмуш заявив, що війна між Україною та росією виглядає як регіональний 

конфлікт, викликаний багатостороннім дисбалансом сил. Він зазначив, що президент 

Туреччини «додав своє сильне лідерство у вирішення цього конфлікту». Н. 

Куртулмуш додав, що Туреччина єдина країна у світі, яка може розмовляти з росією , 

виконує історичну місію у цій війні з точки зору її ролі щодо закінчення війни. 

*** 

Alonso, Alberto. Ucrania, ¿primer episodio de una nueva lucha por la hegemonía 

global? [Україна – перший епізод нової боротьби за глобальну гегемонію?] / A. Alonso // 

La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 11.04. – Режим доступу : 

https://www.lanacion.com.ar/opinion/ucrania-primer-episodio-de-una-nueva-lucha-por-la-

hegemonia-global-nid11042022/. 

Автор вважає, що розвиток подій в Україні показав, що росія, оскільки їй 

потрібно більше часу для досягнення реальних військових перемог на місцях, 

наближається до столу переговорів у гірших умовах і, крім того, наближає Україну до 

цього ж столу з кращими і більшими можливостями досягнення справедливого, 

дійсного і постійного миру, який дозволить країні продовжувати свій курс як 

демократичної, вільної і суверенної країни і як невід’ємної частини Заходу, чого вона 

прагне. З усіх цих причин конфлікт знаходиться на етапі, коли Захід має 

продовжувати підтримувати воєнні зусилля України, надаючи все більше і більше 

зброї, що дозволяє їй підтримувати оборону. Автор наголошує, що Україна не може 

програти цю війну, Захід не може допустити, щоб Україна програла, тому що Україна 

є Заходом і постійно заявляє про це з моменту її незалежності в 1991 р. 

*** 

Hrvatska protjeruje 24 Rusa, osuda brutalne agresije na Ukrajinu [Хорватія вислала 

24 росіян та засудила жорстоку агресію проти України] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 

11.04. – Режим доступу : https://avaz.ba/globus/region/733556/hrvatska-protjeruje-24-rusa-

osuda-brutalne-agresije-na-ukrajinu. 

Міністерство закордонних та європейських справ Хорватії закликало посла 

росії у цій країні передати російській стороні найрішучіше засудження жорстокої 

агресії проти України та скоєних численних злочинів. російському послу було 

вручено ноту, яка інформує російську сторону про рішення Республіки Хорватія 

скоротити чисельність дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу 

посольства росії у Загребі. 18 дипломатів та 6 членів адміністративно-технічного 

персоналу посольства російської федерації залишать Хорватія. 

*** 

Alonso, Mariano. Los españoles apoyan las sanciones a Rusia, enviar armas a Ucrania 

y aumentar el gasto en Defensa [Іспанці підтримують санкції проти росії, постачання 

зброї Україні та збільшення витрат на оборону] / M. Alonso // ABC. – Madrid, 2022. – 

11.04. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/abci-espanoles-apoyan-sanciones-rusia-

enviar-armas-ucrania-y-aumentar-gasto-defensa-202204110043_noticia.html. 

https://www.star.com.tr/guncel/ak-parti-genel-baskanvekili-numan-kurtulmustan-rusya-ukrayna-savasi-aciklamasi-haber-1703963/
https://www.star.com.tr/guncel/ak-parti-genel-baskanvekili-numan-kurtulmustan-rusya-ukrayna-savasi-aciklamasi-haber-1703963/
https://www.lanacion.com.ar/opinion/ucrania-primer-episodio-de-una-nueva-lucha-por-la-hegemonia-global-nid11042022/
https://www.lanacion.com.ar/opinion/ucrania-primer-episodio-de-una-nueva-lucha-por-la-hegemonia-global-nid11042022/
https://avaz.ba/globus/region/733556/hrvatska-protjeruje-24-rusa-osuda-brutalne-agresije-na-ukrajinu
https://avaz.ba/globus/region/733556/hrvatska-protjeruje-24-rusa-osuda-brutalne-agresije-na-ukrajinu
https://www.abc.es/espana/abci-espanoles-apoyan-sanciones-rusia-enviar-armas-ucrania-y-aumentar-gasto-defensa-202204110043_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-espanoles-apoyan-sanciones-rusia-enviar-armas-ucrania-y-aumentar-gasto-defensa-202204110043_noticia.html
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Війна в Україні, що розпочалася більше ніж місяць тому вторгненням росії, 

викликала широкий консенсус серед іспанців, як свідчить опитування GAD3 для 

ABC. Більшість громадян виступають за відправку зброї для українського спротиву, 

за вступ країни до Європейського Союзу а, понад 80 % за введення економічних 

санкцій проти росії, а також прийом біженців з України. 

*** 

Ucraina. Il Papa: inizi una tregua pasquale per la pace, non per ricaricare le armi 

[Україна. Папа Римський: розпочати пасхальне перемир’я заради миру, а не для 

перезарядки зброї] // Avvenire. – Milano, 2022. – 11.04. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/papa/pagine/il-papa-inizi-una-tregua-pasquale-per-la-pace-non-per-

ricaricare-le-armi. 

У Вербну неділю Папа Франциск звернув свої думки до України, прохаючи 

покласти край війні, «кінця якої не видно». Наприкінці святкування на площі Святого 

Петра Папа оголосив великоднє перемир’я. 

*** 

Eksperts: Krievija sabiedrību gatavo lielai kaujai Ukrainā [Експерт: росія готує 

громадськість до великої битви в Україні] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 11.04. – 

Режим доступу : https://nra.lv/pasaule/377963-eksperts-krievija-sabiedribu-gatavo-lielai-

kaujai-ukraina.htm. 

Військовий радник міністра оборони Латвії А. Пабрикса Р. Граубе із 

занепокоєнням зазначив, що російські ідеологи починають використовувати схожість 

між війною, що триває в Україні, і Курською битвою у Другій світовій війні. На його 

думку, це свідчить про те, що російський народ готують до великої війни, а також до 

тривалої війни. російська пропаганда також продовжує дурити людей, що війна не з 

українцями, а з НАТО. Поганою новиною експерт назвав призначення російського 

генерала, який командував операціями у Сирії та Чечні, відповідальним за бойові дії 

росії в Україні. 

*** 

Latkovskis, Bens. Krievvalodīgo nosodījuma vēstule Krievijas agresijai publicēta. 

Process jāturpina [Опубліковано лист із засудженням російськомовними агресії росії] / 

B. Latkovskis // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 11.04. – Режим доступу : 

https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/377933-krievvalodigo-nosodijuma-

vestule-krievijas-agresijai-publiceta-process-jaturpina. 

російськомовні латвійці з ініціативи журналістки «Delfi» О. Драгилевої 

опублікували листа, в якому засуджують злочинну війну росії проти України та 

просять не відзначати 9 травня. В листі значиться, що війна, розпочата росією, 

вимагає переглянути весь політичний контекст у Латвії, включаючи ставлення до 9 

травня. Зокрема, в листі зазначено, що ця дата перетворилася зі святкування перемоги 

над фашизмом на відзначення «повторення», що у Латвії сприймається, як «можемо 

знову окупувати» і саме так ставиться до цих «урочистостей» більшість латишів. 

*** 

Forgey, Quint. Russians readying for new offensive in eastern Ukraine, U.S. official 

warns [На сході України росіяни готуються до нового наступу, попереджає 

https://www.avvenire.it/papa/pagine/il-papa-inizi-una-tregua-pasquale-per-la-pace-non-per-ricaricare-le-armi
https://www.avvenire.it/papa/pagine/il-papa-inizi-una-tregua-pasquale-per-la-pace-non-per-ricaricare-le-armi
https://nra.lv/pasaule/377963-eksperts-krievija-sabiedribu-gatavo-lielai-kaujai-ukraina.htm
https://nra.lv/pasaule/377963-eksperts-krievija-sabiedribu-gatavo-lielai-kaujai-ukraina.htm
https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/377933-krievvalodigo-nosodijuma-vestule-krievijas-agresijai-publiceta-process-jaturpina
https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/377933-krievvalodigo-nosodijuma-vestule-krievijas-agresijai-publiceta-process-jaturpina
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американський чиновник] / Q. Forgey // POLITICO. – New York, 2022. – 11.04. – Режим 

доступу : https://www.politico.com/news/2022/04/11/russians-readying-for-new-offensive-in-

eastern-ukraine-u-s-official-warns-00024425. 

Як заявив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США, на сході 

України росія розпочала спроби «поповнити запаси та посилити» свої сили, перш ніж 

розпочати новий наступ на Донбасі. Посадовець, який говорив на умовах анонімності, 

вказав на супутникові знімки з відкритих джерел, які показують колону російських 

військових машин, що прямують у бік українського міста Ізюм. Сполучені Штати 

оцінюють, що колона техніки включає в себе командно-диспетчерський підрозділ і 

батальйон групи підтримки, що є спробою росіян посилити свою присутність і свої 

можливості на Донбасі. Проте Білий дім впевнений, що новий генерал, призначений 

керувати вторгненням росії в Україну, не «врятує» стратегічний провал росії. 

*** 

Stavridis, James. What the U.S. Military Needs to Learn from the Ukraine War [Чого 

американські військові повинні навчитися з досвіду війни в Україні] / J. Stavridis // 

Time. – New York, 2022. – 11.04. – Режим доступу : https://time.com/6165506/military-

strategy-ukraine-war/. 

16-ий Верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО адмірал Д. 

Ставрідіс пише про досвід на полях битв в Україні, який докорінно змінить те, як 

велася війна у ХХІ ст. Надзвичайного успіху українські війська досягли у знищені 

танків, бронетехніки та важких вантажівок, що, на думку автора, свідчить про 

тактичний підхід українців, який об’єднує розвідку, надану Заходом, портативність 

ракетних і безпілотних систем, використання їх невеликими легкими спецназами, і 

абсолютно нові системи такі, як дрони Switchblade. 

*** 

Kerekes, András. Az Orbán-kormányt bírálta az ukrán elemzés [Уряд Орбана зазнав 

критики з боку українського аналітика] / A. Kerekes // Nepszava. – Budapest, 2022. – 

11.04. – Режим доступу : https://www.nepszava.hu/3153216_ukrajna-haboru-orban-

kormany-oroszorszag-elemzes. 

Експерт із зовнішньої політики М. Драпак вважає, що В. Орбан скористався 

побоюваннями угорського електорату і не лише зберіг свою владу, а й навіть зміцнив 

свої позиції. Антиукраїнська риторика виявилася успішною. Водночас, на думку 

українського експерта, не можна сказати, що уряд В. Орбана явно поводиться як 

союзник росії у війні. Хоча двосторонні відносини ґрунтуються політично на 

нелібералізмі, а економічно на енергетичній залежності Угорщини, В. Орбан все одно 

засуджував російську агресію, виступав за суверенітет та територіальну незалежність 

України та підтримував санкції. 

*** 

Dawod, Nivette. Ukraina: ”Sista strid” om Mariupol i dag [Україна: «Останній бій» 

під Маріуполем сьогодні] / N. Dawod // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 11.04. – Режим 

доступу : https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/mr9Bep/ukraina-forbereder-sig-for-sista-

strid-om-mariupol-i-dag. 

https://www.politico.com/news/2022/04/11/russians-readying-for-new-offensive-in-eastern-ukraine-u-s-official-warns-00024425
https://www.politico.com/news/2022/04/11/russians-readying-for-new-offensive-in-eastern-ukraine-u-s-official-warns-00024425
https://time.com/6165506/military-strategy-ukraine-war/
https://time.com/6165506/military-strategy-ukraine-war/
https://www.nepszava.hu/3153216_ukrajna-haboru-orban-kormany-oroszorszag-elemzes
https://www.nepszava.hu/3153216_ukrajna-haboru-orban-kormany-oroszorszag-elemzes
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/mr9Bep/ukraina-forbereder-sig-for-sista-strid-om-mariupol-i-dag
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/mr9Bep/ukraina-forbereder-sig-for-sista-strid-om-mariupol-i-dag
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Аналітик Інституту зовнішньої політики Швеції Х. фон Ессен заявив, що «росія 

може виграти війну на сході України, на відміну від боїв за Київ» у відповідь на 

повідомлення ураїнської розвідки, що росія розпочала таємну мобілізацію і що понад 

60 тис. військовослужбовців були мобілізовані для військових дій на Донбасі. 

*** 

Gehrke, Laurenz. Ukraine rejects visit by German President Steinmeier [Україна 

відхилила візит президента Німеччини Ф.-В. Штайнмаєра] / L. Gehrke // POLITICO. – 

Brussels, 2022. – 12.04. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/ukraine-rejects-

visit-by-german-president-frank-walter-steinmeier/. 

Українська влада передала президенту Німеччини Ф.-В. Штайнмаєру відвертий 

меседж: вам тут не раді. Ф.-В. Штайнмаєр, якого вважали символом м’якої лінії 

Німеччини щодо москви перед вторгненням в Україну, заявив, що мав намір 

зустрітися з Президентом України В. Зеленським у Києві разом з президентами 

Польщі та трьох країн Балтії. Президент Німеччини пояснив, що хотів «здійснити 

поїздку до Києва, щобнадіслати сильний сигнал спільної європейської солідарності з 

Україною», однак «цього не хотіли в Києві». Український крок є приниженням для 

глави німецької держави, який раніше обіймав посаду міністра закордонних справ. 

Ф.-В. Штайнмаєр вперше публічно визнав, що він «помилився» щодо своєї м’якої 

позиції щодо путіна, зокрема в контексті підтримки суперечливого проєкту 

газопроводу «Північний потік-2». 

*** 

Prezidento patarėja: reputacija turėtų būti pagrindinis verslų motyvas trauktis iš 

Rusijos ir Baltarusijos [Радник президента: Репутація має бути основним мотивом для 

виходу бізнесу з росії та Білорусі] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 12.04. – Режим 

доступу : https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/04/12/news/prezidento-patareja-

reputacija-turetu-buti-pagrindinis-verslu-motyvas-trauktis-is-rusijos-ir-baltarusijos-

23034141. 

Радниця президента Литви І. Сегаловичене зазначає, що в контексті 

російського військового вторгнення в Україну, чим швидше литовський бізнес 

зрозуміє і прийме реальні рішення покинути росію та Білорусь, тим швидше у нього 

з’явиться можливість збалансувати свій бізнес. Литовська компанія Vichi, 

незважаючи на тиск громадськості, продовжує працювати в росії та Білорусі. Мер 

Каунаса В. Матіошайтіс не дав конкретної відповіді, коли створений ним бізнес, піде 

з російського ринку. 

*** 

Kabinet wil ‘geen shortcuts’ naar EU-lidmaatschap voor Oekraïne [Кабінет міністрів 

хоче, щоб Україна не могла вступити в ЄС] // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 12.04. – 

Режим доступу : https://www.telegraaf.nl/nieuws/207571590/kabinet-wil-geen-shortcuts-

naar-eu-lidmaatschap-voor-oekraine. 

Міністр зовнішньої торгівлі Нідерландів Л. Схрейнемахер у відповідь на 

обіцянку голови Європейської комісії У. фон дер Ляєн про те, що Україна може 

швидше вступити до ЄС зазначив, що для України «немає короткого шляху» для 

вступу в ЄС. Л. Схрейнемахер вважає, що «Копенгагенські критерії залишаються 

центральними». Деякі партії в Палаті представників вважають, що У. фон дер Ляєн 

https://www.politico.eu/article/ukraine-rejects-visit-by-german-president-frank-walter-steinmeier/
https://www.politico.eu/article/ukraine-rejects-visit-by-german-president-frank-walter-steinmeier/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/04/12/news/prezidento-patareja-reputacija-turetu-buti-pagrindinis-verslu-motyvas-trauktis-is-rusijos-ir-baltarusijos-23034141
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/04/12/news/prezidento-patareja-reputacija-turetu-buti-pagrindinis-verslu-motyvas-trauktis-is-rusijos-ir-baltarusijos-23034141
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/04/12/news/prezidento-patareja-reputacija-turetu-buti-pagrindinis-verslu-motyvas-trauktis-is-rusijos-ir-baltarusijos-23034141
https://www.telegraaf.nl/nieuws/207571590/kabinet-wil-geen-shortcuts-naar-eu-lidmaatschap-voor-oekraine
https://www.telegraaf.nl/nieuws/207571590/kabinet-wil-geen-shortcuts-naar-eu-lidmaatschap-voor-oekraine
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переступила межі, пообіцявши Україні прискорений вступ, інші партії вважають, що 

голова Європейської комісії «виконала хорошу роботу». 

*** 

Kazimierczuk, Agnieszka. Zełenski zablokował przyjazd prezydenta Niemiec do 

Kijowa [В. Зеленський заблокував приїзд президента Німеччини до Києва] / A. 

Kazimierczuk // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 12.04. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36064561-zelenski-zablokowal-przyjazd-prezydenta-

niemiec-do-kijowa. 

Президент України В. Зеленський не погодився на приїзд до Києва свого 

колеги з Німеччини Ф.-В. Штайнмаєра. Президент Німеччини прийняв рішення 

поїхати до Києва разом з іншими делегаціями країн Європейського Союзу. Однак 

візит німецького політика був заблокований Президентом України. В. Зеленський не 

хоче зустрічатися зі Ф.-В. Штайнмаєром в Україні через його близькі стосунки з 

путіним останніми роками. Ф.-В. Штайнмаєр, давній прихильник зближення Заходу з 

росією, висловив жаль за свою попередню позицію, заявивши, що його підтримка 

газопроводу «Північний потік-2» була очевидною помилкою. Кілька днів тому Ф.-В. 

Штайнмаєр визнав, що «помилявся щодо путіна», але Офіс Президента України 

повідомив Німеччині, що Київ наразі не готовий до такої зустрічі, хоча не виключає її 

в майбутньому. 

*** 

Forts de leur expérience de guerre, des Syriens en aide aux Ukrainiens [Озброївшись 

своїм військовим досвідом, сирійці допомагають українцям] // L’Obs. – Paris, 2022. – 

12.04. – Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/monde/20220412.AFP9533/forts-de-

leur-experience-de-guerre-des-syriens-en-aide-aux-ukrainiens.html. 

Озброєні солідним досвідом, здобутим під час війни в їхній країні, куди 

вторгалися російські війська, сирійці мобілізуються, щоб допомогти українцям. 

Зіткнувшись із насильством в Україні, група асоціацій створила організацію «Сирія-

Україна» (SUN), яка допомагає сирійським лікарям їхати в Україну для лікування 

поранених. За словами координатора організації українки О. Лаутман, крім того, 

«співпрацюватимемо з сирійськими експертами, які спеціалізуються на військових 

злочинах та хімічних атаках». 

*** 

Álvarez, M. J. El diplomático que abrió la embajada de Ucrania en España: «La ONU 

debería enviar cascos azules» [Дипломат, який відкривав посольство України в Іспанії: 

«ООН має надіслати блакитні шоломи»] / M. J. Álvarez // ABC. – Madrid, 2022. – 13.04. – 

Режим доступу : https://www.abc.es/internacional/abci-olexander-gnedykh-deberia-enviar-

cascos-azules-y-dejarse-resoluciones-202204120028_noticia.html. 

Першим главою української дипломатичної місії в Іспанії був О. Гнєдих. Він 

відкрив українське посольство своєї країні в Іспанії в 1995 р. і керував ним три роки, 

поки не був призначений посол. Наразі він критикує роль міжнародних організацій у 

тому, що вони не зупиняють конфлікти, а дозволяють їм загострюватися. 

Ексдипломат наголошує, що ООН має надіслати в Україну «блакитні шоломи». 

*** 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36064561-zelenski-zablokowal-przyjazd-prezydenta-niemiec-do-kijowa
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36064561-zelenski-zablokowal-przyjazd-prezydenta-niemiec-do-kijowa
https://www.nouvelobs.com/monde/20220412.AFP9533/forts-de-leur-experience-de-guerre-des-syriens-en-aide-aux-ukrainiens.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220412.AFP9533/forts-de-leur-experience-de-guerre-des-syriens-en-aide-aux-ukrainiens.html
https://www.abc.es/internacional/abci-olexander-gnedykh-deberia-enviar-cascos-azules-y-dejarse-resoluciones-202204120028_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-olexander-gnedykh-deberia-enviar-cascos-azules-y-dejarse-resoluciones-202204120028_noticia.html
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MacCharles, Tonda. Justin Trudeau calls russia’s war on Ukraine ‘‘genocide’’ 

[Джастін Трюдо назвав війну росії проти України «геноцидом»] / T. MacCharles // The 

Toronto Star. – Toronto, 2022. – 13.04. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/canada/2022/04/13/canada-extends-helping-hand-for-

ukrainian-refugees-even-further.html. 

Прем’єр-міністр Канади Д. Трюдо вважає, що російську агресію проти Україні 

правильно називати «геноцидом». Таку заяву Д. Трюдо зробив під час спілкування із 

журналістами у Квебеку. Таким чином він став другим західним лідером, після 

президента США Д. Байдена, який назвав нинішні дії росії «геноцидом». 

*** 

Клен, Євген. Два знакові візити до Києва / Є. Клен // Міст. – Торонто, 2022. – 

13.04. – Режим доступу : https://meest-online.com/ukraine/events/dva-znakovi-vizyty-do-

kyjeva/. 

Президентка Європейської комісії У. фон дер Ляєн, глава дипломатії 

Європейського Союзу Ж. Боррель та прем’єр-міністр Словаччини Е. Гегер навідалися 

до міста Буча на Київщині. У. фон дер Ляєн передала Президенту України В. 

Зеленському анкету про членство в ЄС і заявила, що ЄК планує підготувати висновок 

щодо членства України в ЄС уже влітку. 

*** 

Politik-Experte: Ablehnung von Steinmeier-Besuch „wird Ukraine massiv schaden“ 

[Політичний експерт: Відмова від візиту Штайнмаєра «завдасть величезної шкоди 

Україні»] // Focus. – Berlin, 2022. – 13.04. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/absage-von-selenskyj-politik-experte-ablehnung-von-

steinmeier-besuch-wird-ukraine-massiv-schaden_id_83228628.html. 

Запланована поїздка федерального президента Німеччини Ф.-В. Штайнмаєра 

до Києва провалилася. Й. Варвік, професор політології Університету Галле, вважає, 

що це помилка. За його словами, відмова Президента України В. Зеленського від 

візиту «завдасть величезної шкоди Україні». 

*** 

Münkler, Herfried. Erst 5000 Helme, jetzt schwere Waffen? Deutschland hat sich 

moralisch blamiert [Спочатку 5000 шоломів, тепер важка зброя? Німеччина морально 

зганьбила себе] / H. Münkler // Focus. – Berlin, 2022. – 13.04. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/experten/debatte-um-ukraine-krieg-erst-5000-helme-jetzt-

schwere-waffen-deutschland-hat-sich-moralisch-blamiert_id_83157772.html. 

Німецький політолог Х. Мюнклер пише, що спочатку федеральний уряд хотів 

лише оснастити Україну оборонною технікою, тепер обговорюється поставка важкого 

озброєння. Навряд чи це, каже політолог, могли бути моральні міркування. На думку 

політолога, якщо, як можна припустити, прямим інтересом Німеччини є те, щоб 

Україна продовжувала існувати як незалежна держава, то «німецька політика була б 

злочинно недбалою у переслідуванні цих інтересів». 

*** 

Petersen, Thomas. Deutsche wollen nicht frieren für die Freiheit [Німці не хочуть 

мерзнути заради свободи] / T. Petersen // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 

https://www.thestar.com/news/canada/2022/04/13/canada-extends-helping-hand-for-ukrainian-refugees-even-further.html
https://www.thestar.com/news/canada/2022/04/13/canada-extends-helping-hand-for-ukrainian-refugees-even-further.html
https://meest-online.com/ukraine/events/dva-znakovi-vizyty-do-kyjeva/
https://meest-online.com/ukraine/events/dva-znakovi-vizyty-do-kyjeva/
https://www.focus.de/politik/ausland/absage-von-selenskyj-politik-experte-ablehnung-von-steinmeier-besuch-wird-ukraine-massiv-schaden_id_83228628.html
https://www.focus.de/politik/ausland/absage-von-selenskyj-politik-experte-ablehnung-von-steinmeier-besuch-wird-ukraine-massiv-schaden_id_83228628.html
https://www.focus.de/politik/experten/debatte-um-ukraine-krieg-erst-5000-helme-jetzt-schwere-waffen-deutschland-hat-sich-moralisch-blamiert_id_83157772.html
https://www.focus.de/politik/experten/debatte-um-ukraine-krieg-erst-5000-helme-jetzt-schwere-waffen-deutschland-hat-sich-moralisch-blamiert_id_83157772.html
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2022. – 13.04. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/mehrheit-der-

deutschen-gegen-vollstaendiges-energieembargo-17954082.html. 

Війна в Україні та пов’язане з цим зростання цін на енергоносії обтяжує 

громадян Німеччини, тому більшість відкидає повне енергетичне ембарго. 

Опитування Інституту опитування громадської думки Алленсбаха показало, що у 71 

% німців викликає велике занепокоєння підвищення цін, а 62 % висловили 

стурбованість тим, що постачання енергії може не бути в безпеці, 86 % заявили, що 

бояться, що в найближчі кілька років виникнуть труднощі з енергопостачанням. 

*** 

Botelho, Leonete. Marcelo participará na sessão parlamentar com Zelenskii [М. 

Ребелу ді Соза візьме участь у засіданні парламенту разом із В. Зеленським] / L. Botelho 

// Público. – Lisboa, 2022. – 13.04. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/04/13/politica/noticia/marcelo-participara-sessao-parlamentar-

zelenskii-2002310. 

Президент Португалії Марсело Ребелу ді Соза візьме участь у засіданні 

парламенту, на якому в режимі відеоконференції виступить Президент України В. 

Зеленський. Хоча дата і модель цієї сесії ще не відомі, президент Асамблеї Республіки 

Аугусто Сантос Сілва вже розмовляв з Марсело Ребелу ді Созою про його участь і 

президент відповів згодою. 

*** 

Lemire, Jonathan. U.S. weighs sending top-level official to meet Zelenskyy in Kyiv 

[США планують відправити високопоставленого чиновника на зустріч із 

В. Зеленським у Києві] / J. Lemire // POLITICO. – New York, 2022. – 13.04. – Режим 

доступу : https://www.politico.com/news/2022/04/13/us-visit-zelenskyy-kyiv-00025050. 

Адміністрація президента США Д. Байдена веде внутрішні дискусії щодо 

направлення високопоставленого чиновника до Києва для подальшої підтримки 

України. Рішення про потенційний візит поки не прийняте, оскільки в Білому домі 

тривають обговорення. Президент Д. Байден і віцепрезидентка К. Гарріс залишаються 

кандидатами на представництво США в українській столиці, хоча, за словами 

чиновників, набагато більша ймовірність, що поїде член кабінету, а саме 

держсекретар Е. Блінкен або міністр оборони Л. Остін. Візит американського 

чиновника до Києва стане останнім у параді візитів західних діячів, які зустрічаються 

з Президентом України В. Зеленським. Останніми тижнями поїздку здійснили 

президентка Європейської комісії У. фон дер Ляєн і прем’єр-міністр Великобританії 

Б. Джонсон, а також лідери Естонії, Латвії, Литви та Польщі. 

*** 

Vincent, Elise. La France multiplie les expulsions d’espions russes [Франція посилює 

вигнання російських шпигунів] / E. Vincent // Le Monde. – Paris, 2022. – 13.04. – Режим 

доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/14/guerre-en-ukraine-la-

france-multiplie-les-expulsions-d-espions-russes_6122137_3210.html. 

Вдруге менш ніж за тиждень Париж оголосив, що хоче вислати російських 

шпигунів, які працюють під дипломатичним прикриттям, надавши їм кілька днів, щоб 

залишити територію. Рішення звільнити шістьох агентів збільшує кількість росіян, 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/mehrheit-der-deutschen-gegen-vollstaendiges-energieembargo-17954082.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/mehrheit-der-deutschen-gegen-vollstaendiges-energieembargo-17954082.html
https://www.publico.pt/2022/04/13/politica/noticia/marcelo-participara-sessao-parlamentar-zelenskii-2002310
https://www.publico.pt/2022/04/13/politica/noticia/marcelo-participara-sessao-parlamentar-zelenskii-2002310
https://www.politico.com/news/2022/04/13/us-visit-zelenskyy-kyiv-00025050
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/14/guerre-en-ukraine-la-france-multiplie-les-expulsions-d-espions-russes_6122137_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/14/guerre-en-ukraine-la-france-multiplie-les-expulsions-d-espions-russes_6122137_3210.html
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яких вважають небажаними на французькій землі, до 41, що знаходиться неподалік 

від рекорду, встановленого під час справи «Прощання» – кодове ім’я російського 

подвійного агента – у 1983 р., у середині холодної війни, коли було вислано 47 

російських агентів. Це також четверта публічна операція «persona non grata» Франції 

щодо росії з 2018 р., після отруєння «Новачком» колишнього агента російської 

військової розвідки С. Скрипаля та його доньки в Англії. Тоді було вислано 4-х 

дипломатів. 

*** 

Yamaguchi, Mari. Japan, Italy to step up defense ties [Японія та Італія зміцнюють 

зв’язки у сфері оборони] / M. Yamaguchi // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 13.04. – Режим 

доступу : https://japantoday.com/category/politics/japan-italy-to-lift-defense-ties-amid-china-

russia-worries. 

Міністр оборони Японії Н. Кісі заявив, що він та міністр оборони Італії Л. 

Геріні домовилися активізувати військову співпрацю, оскільки Японія розширює 

зв’язки у сфері безпеки з Європою на тлі стурбованості з приводу вторгнення росії в 

Україну. Два міністри зійшлися на думці, що вторгнення росії в Україну підриває 

основи міжнародного порядку не лише в Європі, а й в Азії і є абсолютно 

неприпустимим. 

*** 

Reitz, Ulrich. Nach Selenskyj verpasst auch Polen Steinmeier eine schallende Ohrfeige 

[Після Зеленського Польща також дала Штайнмаєру гучний ляпас] / U. Reitz // Focus. – 

Berlin, 2022. – 14.04. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-

krise/kommentar-von-ulrich-reitz-hinter-selenskyjs-steinmeier-affront-steckt-mehr-als-eine-

undiplomatische-ausladung_id_83191392.html. 

Відмова Президента України запросити федерального президента Німеччини 

Ф.-В. Штайнмаєра і одночасне запрошення в Україну федерального канцлера О. 

Шальца має серйозні наслідки. Ідея поїхати до Президента України В. Зеленського зі 

Ф.-В. Штайнмаєром виникла у польського президента А. Дуди. Наразі ні А. Дуда, ні 

президенти з Балтії не відмовился від поїздки на знак солідарності зі Ф.-В. 

Штайнмаєром. У Польщі та в Україні не забули спроби як німецьких політиків, так і 

німецького бізнесу використати трубопровід путіна-Шредера для ведення 

геополітики на користь росії за рахунок східноєвропейців для власного економічного 

зиску. Вплив на цей імідж має і політика канцлера О. Шольца: він відмовляється від 

газового ембарго та надання важкого озброєння Україні зі страху перед росією. 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Zełenski: Rosjanie szukają ochotników do armii na okupowanym 

południu Ukrainy [В. Зеленський: росіяни шукають добровольців до армії на 

окупованому півдні України] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 14.04. – 

Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36078671-zelenski-rosjanie-szukaja-

ochotnikow-do-armii-na-okupowanym-poludniu-ukrainy. 

Президент України В. Зеленський повідомив, що Київ відвідали «друзі 

України». Саме так В. Зеленський назвав президента Польщі А. Дуду та президентів 

Литви, Латвії та Естонії, які зустрілися з ним в українській столиці. За словами 

В. Зеленського, Київ відвідали «ті, хто допомагав Україні в перші дні». Переговори 

https://japantoday.com/category/politics/japan-italy-to-lift-defense-ties-amid-china-russia-worries
https://japantoday.com/category/politics/japan-italy-to-lift-defense-ties-amid-china-russia-worries
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/kommentar-von-ulrich-reitz-hinter-selenskyjs-steinmeier-affront-steckt-mehr-als-eine-undiplomatische-ausladung_id_83191392.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/kommentar-von-ulrich-reitz-hinter-selenskyjs-steinmeier-affront-steckt-mehr-als-eine-undiplomatische-ausladung_id_83191392.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/kommentar-von-ulrich-reitz-hinter-selenskyjs-steinmeier-affront-steckt-mehr-als-eine-undiplomatische-ausladung_id_83191392.html
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36078671-zelenski-rosjanie-szukaja-ochotnikow-do-armii-na-okupowanym-poludniu-ukrainy
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36078671-zelenski-rosjanie-szukaja-ochotnikow-do-armii-na-okupowanym-poludniu-ukrainy
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Президент України назвав плідними. В. Зеленський підкреслив, що «важливо, що 

президенти відвідали Бородянку і на власні очі бачили, що зробили окупанти». 

*** 

Ricard, Philippe. Ukraine’s allies differ on what to call the crimes committed in 

Ukraine [Союзники України розходяться щодо того, як назвати злочини, скоєні в 

Україні] / P. Ricard // Le Monde. – Paris, 2022. – 14.04. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/04/14/ukraine-s-allies-differ-on-what-to-

call-the-crimes-committed-in-ukraine_5980608_4.html. 

Оскільки місто Маріуполь може пасти після тижнів жахливої в гуманітарному 

плані облоги, масштаби злочинів, вчинених російською армією, продовжують 

зростати, аж до того, що викликають жваві дебати серед союзників України. 

Президент України В. Зеленський був здивований, що президент Франції Е. Макрон 

не використав термін «геноцид», який напередодні вжив президент США Д. Байден. 

В. Зеленський наголосив, що якщо це правда, то такі коментарі для українців є дуже 

образливими тоді, як прем’єр-міністр Канади Д. Трюдо та прем’єр-міністр 

Великобританії Б. Джонсон погодилися з президентом США Д. Байденом. 

*** 

Стоянов, Михаил. «Демократична България» няма да настоява на всяка цена да 

бъдат изпратени оръжия на Украйна [«Демократична партія» не наполягатиме на 

відправці зброї в Україну будь-якою ціною] / М. Стоянов // Дневник. – Sofia, 2022. – 

15.04. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/04/15/4337107_demokratichna_bulgari

ia_niama_da_nastoiava_na_vsiaka/. 

Болгарією керує складна чотирипартійна коаліція, зокрема «Продовжуємо 

зміни» і «Демократична партія», які прагнуть забезпечити добрі євроатлантичні 

відносини, сформували уряд із проросійською Болгарською соціалістичною партією 

(БСП) та популістською партією «Є такий народ». Для «Демократичної партії» 

відправка зброї в Україну не буде «червоною» лінією для участі в правлячій коаліції. 

Співголова спілки Х. Іванов заявив, що політична сила хоче, щоб Болгарія допомогла 

Україні у війні проти росії постачанням зброї. Інша з правлячих партій, БСП, уже 

заявила, що жодним чином не підтримуватиме направлення такої військової 

допомоги Україні. Наразі Болгарія та Угорщина – єдині члени НАТО, які не надіслали 

Україні військову допомогу. 

*** 

Pardo, Pablo. Ucrania sufrirá un colapso mayor que el de Alemania y Japón tras la II 

Guerra Mundial [Україна зазнає більшого колапсу, ніж Німеччина та Японія після 

Другої світової війни] / P. Pardo // El Mundo. – Madrid, 2022. – 15.04. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/04/14/62584946fc6c837e078b45d4.ht

ml. 

Демократичні країни на чолі зі Сполученими Штатами ніколи не перестають 

повторювати, скільки вторгнення в Україну коштуватиме росії через санкції, які вони 

запровадили проти цієї країни. Але те, про що ніколи не говорять, так це те, скільки 

вторгнення буде коштувати для самої України. Світовий банк очікує, що Україна 

втратить близько половини своєї економіки. 

https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/04/14/ukraine-s-allies-differ-on-what-to-call-the-crimes-committed-in-ukraine_5980608_4.html
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/04/14/ukraine-s-allies-differ-on-what-to-call-the-crimes-committed-in-ukraine_5980608_4.html
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/04/15/4337107_demokratichna_bulgariia_niama_da_nastoiava_na_vsiaka/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/04/15/4337107_demokratichna_bulgariia_niama_da_nastoiava_na_vsiaka/
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/04/14/62584946fc6c837e078b45d4.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/04/14/62584946fc6c837e078b45d4.html
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*** 

Altenbockum, Jasper. „Scholz gefährdet den Zusammenhalt der Staatengemeinschaft“ 

[«Шольц ставить під загрозу згуртованість міжнародного співтовариства»] / J. 

Altenbockum // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 15.04. – Режим 

доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/friedrich-merz-scholz-gefaehrdet-

zusammenhalt-gegen-russland-17961122.html. 

Голова Християнсько-демократичного союзу і лідер парламентської групи Ф. 

Мерц звинуваттив федеральний уряд Німеччини у бездіяльності в українській 

політиці. Щодо оголошення українським урядом федерального президента Ф.-В. 

Штайнмайєа небажаною людиною в Києві, Ф. Мерц зауважив, що це «образа, яка, 

звичайно, має політичне та історичне підґрунтя, але я трактую цей процес як 

емоційну надмірну реакцію українського уряду, яка не допомагає жодній стороні». 

Що ж до запрошення канцлера О. Шольца до Києва, то, на думку Ф. Мерца, «він вже 

мав бути там». 

*** 

Silné slová Jaroslava Naďa: Putin je porovnateľný s Hitlerom, Ukrajina bojuje za 

našu budúcnosť [Сильні слова Ярослава Нада: путін порівняний з Гітлером, Україна 

бореться за наше майбутнє] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 15.04. – Режим доступу : 

https://www.cas.sk/clanok/2667825/silne-slova-jaroslava-nada-putin-je-porovnatelny-s-

hitlerom-ukrajina-bojuje-za-nasu-buducnost/. 

Міністр оборони Словаччини Я. Надь сказав, що президента росії путіна можна 

порівняти з лідером нацистської Німеччини Гітлером. Україна ж, за його словами, 

буквально виборює майбутнє Європи. Глава оборонного відомства сказав, що до 

російського вторгнення в Україну було б немислимо, щоб Словаччина безкоштовно 

відправила через східний кордон велику кількість основного озброєння, не кажучи 

вже про систему протиповітряної оборони. Він назвав фейком заяву росії про те, що 

під час удару по ангару поблизу міста Дніпро було знищено систему С-300 

доставлену з європейської країни. 

*** 

Ukraine’s prime minister, finance officials to visit Washington DC next week 

[Прем’єр-міністр України та представники фінансів відвідають Вашингтон наступного 

тижня] // New York Post. – New York, 2022. – 15.04. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/04/15/ukraines-prime-minister-finance-officials-to-visit-washington-

next-week/. 

У Вашингтоні відбудуться весняні зустрічі Міжнародного валютного фонду та 

Світового банку. Прем’єр-міністр України Д. Шмигаль та високопоставлені 

українські фінансові чиновники відвідають цей захід. Вони візьмуть участь у 

круглому столі щодо України, який проведе Світовий банк. Ця подія стане першою 

можливістю для українських посадовців особисто зустрітися з багатьма фінансовими 

чиновниками з розвинених економічних країн після вторгнення росії в Україну. 

*** 

Fagan, Geraldine. How the Russian Orthodox Church is Helping Drive putin’s War in 

Ukraine [Як рпц допомагає вести путінську війну в Україні] / G. Fagan // Time. – New 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/friedrich-merz-scholz-gefaehrdet-zusammenhalt-gegen-russland-17961122.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/friedrich-merz-scholz-gefaehrdet-zusammenhalt-gegen-russland-17961122.html
https://www.cas.sk/clanok/2667825/silne-slova-jaroslava-nada-putin-je-porovnatelny-s-hitlerom-ukrajina-bojuje-za-nasu-buducnost/
https://www.cas.sk/clanok/2667825/silne-slova-jaroslava-nada-putin-je-porovnatelny-s-hitlerom-ukrajina-bojuje-za-nasu-buducnost/
https://nypost.com/2022/04/15/ukraines-prime-minister-finance-officials-to-visit-washington-next-week/
https://nypost.com/2022/04/15/ukraines-prime-minister-finance-officials-to-visit-washington-next-week/
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York, 2022. – 15.04. – Режим доступу : https://time.com/6167332/putin-russian-orthodox-

church-war-ukraine/. 

Автор книги «Вірити в росію – релігійна політика після комунізму» Д. Фаган 

на сторінках «Time» пише, що швидке та тотальне відчуження мільйонів українських 

православних – це колосальна ціна, яку патріарх кирил заплатив за лояльність путіну, 

адже в Україні перебуває третина його парафій та монастирів. Міжнародний 

авторитет патріарха також підірвано. Таким чином, на думку автора, вплив церкви, 

що скорочується означає, що путін не може використовувати його для відновлення 

вікової мрії про розширену «святую русь». 

*** 

Zafar, Javed. How Central Asia has reacted to the Ukraine war [Як Центральна Азія 

відреагувала на війну в Україні] / J. Zafar // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 15.04. – 

Режим доступу : https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/how-central-asia-has-reacted-to-

the-ukraine-war. 

На думку експерта з питань геополітики Д. Зафара, хоча держави Центральної 

Азії не критикували російське вторгнення в Україну, вони дуже стурбовані цим, 

оскільки Захід, міжнародне співтовариство та інституції не змогли повністю 

захистити Україну. На його думку, через відсутність потужної альтернативи вони 

були змушені підтримувати росію або залишатися нейтральними щодо України. 

*** 

Turkey proved a real friend to Ukraine: Kyiv Mayor Klitschko [Туреччина 

виявилася справжнім другом України: мер Києва Кличко] // Daily Sabah. – Istanbul, 

2022. – 15.04. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-

proved-a-real-friend-to-ukraine-kyiv-mayor-klitschko. 

В інтерв’ю турецькому агентству Anadolu, столичний мер В. Кличко сказав, що 

Туреччина в цей непростий час довела, що є справжнім другом України і він вдячний 

Туреччині за підтримку, яку країна надає під час російського вторгнення в Україну. 

*** 

Erdoğan, Austria’s Nehammer discuss Ukraine-Russia war [Ердоган та 

австрійський прем’єр Негаммер обговорили війну між Україною та росією] // Daily 

Sabah. – Istanbul, 2022. – 15.04. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-austrias-nehammer-discuss-ukraine-

russia-war. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган у телефонній розмові з канцлером Австрії 

К. Негаммером заявив, що необхідно використати будь-яку можливість, щоб покласти 

край гуманітарній трагедії в Україні. Р. Т. Ердоган також подякував канцлеру Австрії 

за високу оцінку ролі Анкари у якнайшвидшому припиненні війни та за вираження 

підтримки стамбульському процесу мирних переговорів. 

*** 

Ангелов, Георгій. Докога България ще остане привързана към русия? [Як довго 

Болгарія буде прив’язаною до росії?] / Г. Ангелов // Факти. – Sofia, 2022. – 16.04. – 

Режим доступу : https://fakti.bg/mnenia/670861-dokoga-balgaria-shte-ostane-privarzana-

kam-rusia. 

https://time.com/6167332/putin-russian-orthodox-church-war-ukraine/
https://time.com/6167332/putin-russian-orthodox-church-war-ukraine/
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/how-central-asia-has-reacted-to-the-ukraine-war
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/how-central-asia-has-reacted-to-the-ukraine-war
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-proved-a-real-friend-to-ukraine-kyiv-mayor-klitschko
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-proved-a-real-friend-to-ukraine-kyiv-mayor-klitschko
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-austrias-nehammer-discuss-ukraine-russia-war
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-austrias-nehammer-discuss-ukraine-russia-war
https://fakti.bg/mnenia/670861-dokoga-balgaria-shte-ostane-privarzana-kam-rusia
https://fakti.bg/mnenia/670861-dokoga-balgaria-shte-ostane-privarzana-kam-rusia
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Як пише автор, зв’язки Болгарії з росією мають історичний, політичний та 

економічний характер, але, можливо, війна в Україні все змінить. Для Болгарії настав 

час зробити деякі висновки, враховуючи, що росія є частиною болгарської 

державності та реальності. Навряд чи можна передбачити, коли і чим закінчиться 

спроба путіна захопити незалежну Україну. Проте, безсумнівно, росія не така, як 

здається. Болгари виховувалися з дитячого садка в любові до росії. Для них все 

негативне для росії вважається національною зрадою. Тому очевидна агресія проти 

України та новини про російські звірства в Бучі та інших місцях широко 

відкидаються або ігноруються, і значна частина суспільства відмовляється це визнати. 

*** 

Pentagon says russian warship moskva was sunk by two Ukrainian Neptune missiles 

[Пентагон заявив, що російський військовий корабель «москва» був потоплений двома 

українськими ракетами «Нептун»] // The Independent. – London, 2022. – 16.04. – Режим 

доступу : https://www.independent.co.uk/news/world/moskva-pentagon-russia-warship-

ukraine-b2058962.html. 

У Пентагоні заявили, що в російський військовий корабель «москва» вразили 

дві українські ракети «Нептун». Втрата корабля є серйозним ударом по престижу 

росії. Міністерство оборони росії заявило, що посилить атаки на Київ. росія також 

готується до нових нападів на Донбасі. Аналітики вказують на те, що росія, ймовірно, 

посилить свій наступ на південний схід України після серйозних невдач. 

*** 

МВФ понизит прогноз для 143 экономик на фоне российско-украинского 

конфликта [МВФ знизить прогноз для 143 економік на тлі російсько-українського 

конфлікту] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 16.04. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0416/c31520-10084800.html. 

Директор-розпорядниця Міжнародного валютного фонду К. Георгієва заявила, 

що МВФ знизить свій прогноз глобального зростання на тлі російсько-української 

війни, зазначивши, що його економічні наслідки найсильніше ударять по найбільш 

уразливим верствам населення світу. К. Георгієва звернула увагу на те, що 

перспективи дуже відрізняються за країнами: від катастрофічних економічних втрат в 

Україні до серйозного економічного спаду в росії та країн, що стикаються з 

наслідками війни через сировинні, торгові та фінансові канали. 

*** 

Slovenskí poslanci Európskeho parlamentu sa jasne zhodli: Aký majú názor na vstup 

Ukrajiny do EÚ? [Словацькі євродепутати чітко висловилися: що вони думають про 

вступ України в ЄС?] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 17.04. – Режим доступу : 

https://www.cas.sk/clanok/2668333/slovenski-poslanci-europskeho-parlamentu-sa-jasne-

zhodli-aky-maju-nazor-na-vstup-ukrajiny-do-eu/. 

Словацькі депутати Європарламенту погоджуються, що Україна заслуговує на 

членство в ЄС і має отримати чіткі сигнали про таку можливість. Віцепрезидент 

Європарламенту М. Шимечка з початку війни наполягає на тому, щоб Україна 

якомога швидше отримала статус кандидата. За його словами, це було б дуже 

обнадійливо для людей, які борються за свою свободу. 

https://www.independent.co.uk/news/world/moskva-pentagon-russia-warship-ukraine-b2058962.html
https://www.independent.co.uk/news/world/moskva-pentagon-russia-warship-ukraine-b2058962.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0416/c31520-10084800.html
https://www.cas.sk/clanok/2668333/slovenski-poslanci-europskeho-parlamentu-sa-jasne-zhodli-aky-maju-nazor-na-vstup-ukrajiny-do-eu/
https://www.cas.sk/clanok/2668333/slovenski-poslanci-europskeho-parlamentu-sa-jasne-zhodli-aky-maju-nazor-na-vstup-ukrajiny-do-eu/
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*** 

Cohen, David. Austrian chancellor: Putin ‘in his own war logic’ [Канцлер Австрії: 

путін «в своїй логіці війни»] / D. Cohen // POLITICO. – New York, 2022. – 17.04. – Режим 

доступу : https://www.politico.com/news/2022/04/17/austria-putin-nehammer-russia-ukraine-

00025702. 

Канцлер Австрії К. Негаммер піля зустрічі з путіним зазначив, що той застряг у 

«власній логіці війни». К. Негаммер також сказав, що путін вірить, що росія виграє 

війну проти України. Австрійський лідер відвідав зруйноване українське місто Буча, 

щоб на власні очі побачити, що там зробили російські війська. Він сказав, що 

обговорював війну з путіним і це була «відверта і жорстка розмова». 

*** 

Erdoğan discusses russia war, Jerusalem tensions with Guterres [Ердоган обговорив 

війну з росією та напруженість у Єрусалимі з Гутеррешем] // Daily Sabah. – Istanbul, 

2022. – 17.04. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-

discusses-russia-war-jerusalem-tensions-with-guterres. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган обговорив російсько-українську війну, що 

триває, у телефонній розмові з Генеральним секретарем ООН А. Гутеррешем. Р. Т. 

Ердоган наголосив на важливості Стамбульського процесу для мирних переговорів 

між росією та Україною та зусиль щодо врегулювання розбіжностей між сторонами. 

За оцінками ООН, з початку війни в Україні було вбито не менше 1982 мирних 

жителів та 2651 поранено. Агентство ООН у справах біженців повідомило про понад 

4,8 мільйона українців в інших країнах, ще понад 7 мільйонів стали вимушеними 

переселенцями. 

*** 

Ukraine aware of Turkey-russia ties, resumes co-op with Ankara: diplomat [Україна 

знає про зв’язки Туреччини та росії та відновлює співпрацю з Анкарою] // Daily Sabah. 

– Istanbul, 2022. – 17.04. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/ukraine-aware-of-turkey-russia-ties-resumes-

co-op-with-ankara-diplomat. 

Міністр оборони Туреччини Х. Акар у телефонній розмові зі своїм українським 

колегою О. Резніковим заявив, що Туреччина є однією з найактивніших країн, які 

працюють над забезпеченням постійного припинення вогню між Україною та росією. 

Х. Акар наголосив, що Туреччина продовжить зусилля щодо надсилання гуманітарної 

допомоги в Україну. 

*** 

« Il viendra, et il verra « : Zelensky a invité Macron à venir constater un « génocide « 

en Ukraine [«Приїде і побачить»: Зеленський запропонував Макрону приїхати та 

побачити «геноцид» в Україні] // L’Obs. – Paris, 2022. – 17.04. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220417.OBS57257/il-viendra-et-il-verra-

zelensky-a-invite-macron-a-venir-constater-un-genocide-en-ukraine.html. 

Президент Франції поки що відмовляється використовувати слово «геноцид» 

для позначення зловживань російських солдатів на Україні, на відміну від свого 

американського колеги Д. Байдена. Вагання Е. Макрона В. Зеленський оцінив як 

https://www.politico.com/news/2022/04/17/austria-putin-nehammer-russia-ukraine-00025702
https://www.politico.com/news/2022/04/17/austria-putin-nehammer-russia-ukraine-00025702
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-discusses-russia-war-jerusalem-tensions-with-guterres
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-discusses-russia-war-jerusalem-tensions-with-guterres
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/ukraine-aware-of-turkey-russia-ties-resumes-co-op-with-ankara-diplomat
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/ukraine-aware-of-turkey-russia-ties-resumes-co-op-with-ankara-diplomat
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220417.OBS57257/il-viendra-et-il-verra-zelensky-a-invite-macron-a-venir-constater-un-genocide-en-ukraine.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220417.OBS57257/il-viendra-et-il-verra-zelensky-a-invite-macron-a-venir-constater-un-genocide-en-ukraine.html
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«дуже образливе». Президент України запросив Е. Макрона відвідати Україну, щоб 

особисто переконатися, що російські війська здійснюють «геноцид» – термін, який 

його французький колега досі відмовляється використовувати. 

*** 

Plenković razgovarao sa Zelenskim: Osigurat ćemo dodatnu pomoć Ukrajini 

[Пленкович поговорив із Зеленським: Ми надамо додаткову допомогу Україні] // Dnevni 

avaz. – Sarajevo, 2022. – 18.04. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/region/hrvatska/735583/plenkovic-razgovarao-sa-zelenskim-osigurat-cemo-

dodatnu-pomoc-ukrajini. 

Прем’єр-міністр Хорватії А. Пленкович повідомив, що поговорив із 

Президентом України В. Зеленським, висловивши солідарність з українським 

народом та співчуття щодо жертв російської агресії. Він заявив, що Хорватія надасть 

додаткову допомогу Україні та наголосив на рішучій підтримці активізації зближення 

України з ЄС. 

*** 

Bautista, Laura. Ucranianos en Tenerife: «No podemos derrotar a Putin solo con 

buenas palabras» [Українці на Тенеріфе: «Ми не можемо перемогти путіна одними 

добрими словами»] / L. Bautista // ABC. – Madrid, 2022. – 18.04. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/espana/canarias/abci-ucranianos-tenerife-no-podemos-derrotar-putin-

solo-buenas-palabras-202204180911_noticia.html. 

Українець, який проживає на Тенеріфе понад 18 років, Андрій Зубенко заявив, 

що українська громада Тенеріфе мобілізувалася на захист свободи своєї країни на 

Канарських островах. Відтоді, як росія почала вторгнення в Україну, українські 

жителі Канарських островів не припиняли щоденної мобілізації, щоб зробити внесок з 

островів у захист своєї країни та свого права бути вільним і демократичним 

суспільством, як і в будь-якій іншій європейській країні. А. Зубенко попросив усе 

канарське суспільство підтримати їхню боротьбу, а канарських політиків – активно 

вимагати від уряду Іспанії продовжувати надсилати необхідну Україні військову 

допомогу. 

*** 

Carvajal, Álvaro. El 64% de los españoles apoya dejar de comprar gas ruso aunque 

eso provoque más inflación [64 % іспанців підтримують припинення закупівлі 

російського газу, навіть якщо це спричинить інфляцію] / Á. Carvajal // El Mundo. – 

Madrid, 2022. – 18.04. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/encuestas/2022/04/18/625c21dc21efa0885c8b45c1.html. 

Іспанці готові піти на більше жертв, щоб зупинити путіна та вторгнення в 

Україну, навіть якщо це означає, що інфляція може продовжувати зростати, а отже, 

сім’ї втратять ще більше купівельної спроможності. 64,6 % з них готові піти на цю 

жертву, щоб зупинити путіна і прискорити перехід на відновлювані джерела енергії. 

*** 

Il Papa: basta guerre, lasciamoci vincere dalla pace di Cristo [Папа: досить війн, 

давайте дозволимо Христовому мирові перемогти] // Avvenire. – Milano, 2022. – 18.04. – 

https://avaz.ba/region/hrvatska/735583/plenkovic-razgovarao-sa-zelenskim-osigurat-cemo-dodatnu-pomoc-ukrajini
https://avaz.ba/region/hrvatska/735583/plenkovic-razgovarao-sa-zelenskim-osigurat-cemo-dodatnu-pomoc-ukrajini
https://www.abc.es/espana/canarias/abci-ucranianos-tenerife-no-podemos-derrotar-putin-solo-buenas-palabras-202204180911_noticia.html
https://www.abc.es/espana/canarias/abci-ucranianos-tenerife-no-podemos-derrotar-putin-solo-buenas-palabras-202204180911_noticia.html
https://www.elmundo.es/espana/encuestas/2022/04/18/625c21dc21efa0885c8b45c1.html
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Режим доступу : https://www.avvenire.it/papa/pagine/il-papa-all-urbi-et-orbi-basta-guerre-

lasciamoci-vincere-dalla-pace-di-cristo. 

17 квітня 2022 р. Папа Франциск виголосив з лоджії базиліки Святого Петра 

великоднє послання, закликавши до миру, згадавши про те, що відбувається в 

Україні. 

*** 

Україна та Велика Британія й надалі посилюватимуть антивоєнну коаліцію // 

Гомін України. – Торонто, 2022. – 19.04. – Режим доступу : 

http://www.homin.ca/news.php/news/25083/group/6. 

Президент України В. Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Великої 

Британії Б. Джонсоном, який прибув до Києва, не оголошуючи про свою поїздку. В. 

Зеленський подякував очільнику уряду Великої Британії за візит до України у важкий 

для держави час. Президент України та прем’єр-міністр Великої Британії визначили 

ключові завдання щодо двосторонньої співпраці та скоординували подальшу роботу. 

Зі свого боку прем’єр-міністр Великої Британії відзначив мужність народу України в 

боротьбі з російською агресією. 

*** 

Bartkiewicz, Artur. ONZ: Zawieszenia broni na Ukrainie? Może za kilka tygodni, 

może później [ООН: припинення вогню в Україні? Можливо, через кілька тижнів, 

можливо, пізніше] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 19.04. – Режим 

доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36100201-onz-zawieszenia-broni-na-

ukrainie-moze-za-kilka-tygodni-moze-pozniej. 

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань М. Гріффітс 

оголосив, що поїде до Туреччини, щоб поговорити з президентом Туреччини Р. Т. 

Ердоганом та іншими урядовцями про перспективи переговорів з гуманітарних 

питань, які можуть відбутися між представниками росії та України. ООН має намір 

відправити в Донецьку область колону з гуманітарною допомогою. М. Гріффітс 

зазначив, що на горизонті немає можливості припинення вогню між українськими та 

російськими силами, але «воно може стати можливим за кілька тижнів». 

*** 

Прекращение огня является основополагающим выходом для решения 

гуманитарного кризиса в Украине – китайский представитель [Припинення вогню є 

основним виходом для вирішення гуманітарної кризи в Україні] // Жэньминь жибао. – 

Пекін, 2022. – 20.04. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0420/c31520-

10086612.html. 

Виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН з гуманітарного питання в Україні, 

Постпред КНР при ООН Ч. Цзюнь зазначив, що перспективи розширення та 

затягування російсько-українського конфлікту викликають занепокоєння, негайне 

припинення вогню та бойових дій є фундаментальним виходом для врегулювання 

гуманітарної кризи в Україні і необхідно докласти всіх зусиль для зменшення 

страждань цивільного населення. Щодо російсько-українських переговорів Ч. Цзюнь 

заявив, що Китай закликає росію та Україну дотримуватися загального спрямування 

https://www.avvenire.it/papa/pagine/il-papa-all-urbi-et-orbi-basta-guerre-lasciamoci-vincere-dalla-pace-di-cristo
https://www.avvenire.it/papa/pagine/il-papa-all-urbi-et-orbi-basta-guerre-lasciamoci-vincere-dalla-pace-di-cristo
http://www.homin.ca/news.php/news/25083/group/6
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36100201-onz-zawieszenia-broni-na-ukrainie-moze-za-kilka-tygodni-moze-pozniej
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36100201-onz-zawieszenia-broni-na-ukrainie-moze-za-kilka-tygodni-moze-pozniej
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0420/c31520-10086612.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0420/c31520-10086612.html
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діалогу та переговорів, постійно скорочувати свої розбіжності та створювати умови 

для досягнення припинення вогню. 

*** 

АС призывает к диалогу и мирному урегулированию российско-украинского 

конфликта [АС закликає до діалогу та мирного врегулювання російсько-українського 

конфлікту] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 20.04. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0420/c31520-10086590.html. 

Панафриканський блок (АС), якій створений у 2002 р. і об’єднує 55 членів, з 

штаб-квартирою в столиці Ефіопії Аддіс-Абебі, закликав до діалогу і мирного 

врегулювання російсько-українського конфлікту. Цей заклик озвучив голова Комісії 

АС М. Ф. Махамат під час телефонної розмови із міністром закордонних справ росії 

лавровим. 

*** 

Huibers’NAVO moet haar tanden laten zien’ [«НАТО має показати свої зуби»] / 

H.E. Huibers // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 20.04. – Режим доступу : 

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1657659480/navo-moet-haar-tanden-laten-zien. 

За словами автора, деструктивні дії російської армії в Україні мають характер 

геноциду. Шалене небажання НАТО втручатися в конфлікт, яке може його 

ескалувати, на думку автора, дає путіну абсолютно неправильний сигнал про те, що 

НАТО не наважується втручатися. Тому НАТО, за словами автора, має більше 

втручатися у конфлікт, наприклад, шляхом встановлення забороненої для польотів 

зони та передачі Україні польських винищувачів МІГ. 

*** 

Elliott, Philip. Why the New Ukraine Aid Package Is About More Than Saving 

Mariupol [Чому новий пакет допомоги Україні – це більше, ніж порятунок Маріуполя] / 

P. Elliott // Time. – New York, 2022. – 20.04. – Режим доступу : 

https://time.com/6168769/ukraine-aid-putin-cold-war/. 

Вашингтонський кореспондент «Time» Ф. Елліотт в статті зазначає, що 

команда Д. Байдена робила все можливе, щоб протистояти російській агресії в 

Україні, не спровокувавши, за власними словами президента, Третю світову війну. 

Автор наголошує, що готівка та припаси Україні надіслані, директор ЦРУ США В. 

Бернс ділиться розвідданими як з союзниками, так і з громадськістю, і не було браку 

двопартійної підтримки українців. Ф. Елліотт наголошує, що Вашингтон робить все 

можливе, щоб припинити війну росії, не роблячи Сполучені Штати офіційною 

стороною в ній. 

*** 

Minson, Julia. How I Am Using Psychology to Persuade Russians of the Truth About 

Ukraine [Як я використовую психологію, щоб переконати росіян у правді про Україну] / 

J. Minson // Time. – New York, 2022. – 20.04. – Режим доступу : 

https://time.com/6168314/psychology-persuade-russians-truth-ukraine/. 

Доцент кафедри державної політики Гарвардської школи Кеннеді Д. Мінсон в 

статті на шпальтах «Time» пише, що норвезький технологічний підприємець Ф. 

Фальч знайшов спосіб допомогти Україні. З невеликою групою волонтерів він 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0420/c31520-10086590.html
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1657659480/navo-moet-haar-tanden-laten-zien
https://time.com/6168769/ukraine-aid-putin-cold-war/
https://time.com/6168314/psychology-persuade-russians-truth-ukraine/
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побудував систему, щоб уникнути спам-фільтрів і розсилати мільйони електронних 

листів до росії, закликаючи росіян не зважати на урядову пропаганду та надаючи 

посилання на точну інформацію про війну в Україні. За підрахунками Ф. Фальча, його 

армія з 500 тис. добровольців надіслала близько 50 мільйонів повідомлень. Вони 

почали працювати разом, об’єднавши свої дуже різні навики, щоб змінити 

повідомлення таким чином, щоб повідомити скептично налаштованим правду про 

війну, яку веде їхня країна. 

*** 

Köse, Talha. Bolder steps required for peace in Ukraine war [Потрібні сміливіші 

кроки для миру у війні в Україні] / T. Köse // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 20.04. – 

Режим доступу : https://www.dailysabah.com/opinion/columns/bolder-steps-required-for-

peace-in-ukraine-war. 

Доцент політології в турецькому Університеті Ібн Халдуна Т. Косе в статті 

звертає увагу на те, що російсько-українська війна матиме довгострокові наслідки для 

Європи. На його думку, Вашингтон та європейських лідерів більше турбує можливий 

результат війни, а не її руйнівний вплив на український народ. Він зазначає, шо росія 

та Україна далекі від дипломатичної угоди і новий цикл ескалації може зробити 

дипломатичне рішення ще важчим. Політолог вважає, що необхідно терміново 

повернутися до дипломатії, щоб запобігти катастрофі в Україні. 

*** 

U.S., Japan, EU affirm swift aid to Ukraine as assault in east starts [США, Японія та 

ЄС заявляють про швидку допомогу Україні у зв’язку з початком наступу на сході] // 

Japan Today. – Tokyo, 2022. – 20.04. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/update2-u.s.-japan-eu-affirm-swift-aid-to-ukraine-

as-assault-in-east-starts. 

Лідери США, Японії та Європейського Союзу домовилися продовжувати 

надавати оперативну підтримку Україні, оскільки росія розпочинає новий військовий 

наступ у східній частині України. Прем’єр-міністр Ф. Кісіда повідомив своїм колегам 

під час відеодзвінка, що уряд Японії збільшить суму своїх кредитів, які будуть надані 

Україні, до 300 млн дол., заявивши, що підтримка економіки України є «невідкладним 

завданням». Японія надасть Україні додаткові засоби захисту – захисні маски та одяг 

від хімічної зброї, а також комерційні безпілотники для спостереження, виходячи із 

запитів Києва. У березні Японія вирішила запропонувати Україні бронежилети і 

уряду довелося переглянути свої правила передачі оборонного обладнання, щоб 

зробити можливим постачання. 

*** 

Piña, Raúl. Pedro Sánchez llega a Kiev para reunirse con Zelenski [Педро Санчес 

прибув до Києва на зустріч з В. Зеленським] / R. Piña // El Mundo. – Madrid, 2022. – 

21.04. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/04/21/6260f446fdddffb57b8b456d.html. 

Поїздка прем’єр-міністра Іспанії П. Санчеса до Києва, окрім фотографії з 

Президентом України В. Зеленським, має на меті передати підтримку Іспанією 

українського народу та неприйняття війни, яку пропагує путін. П. Санчес 

https://www.dailysabah.com/opinion/columns/bolder-steps-required-for-peace-in-ukraine-war
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/bolder-steps-required-for-peace-in-ukraine-war
https://japantoday.com/category/politics/update2-u.s.-japan-eu-affirm-swift-aid-to-ukraine-as-assault-in-east-starts
https://japantoday.com/category/politics/update2-u.s.-japan-eu-affirm-swift-aid-to-ukraine-as-assault-in-east-starts
https://www.elmundo.es/espana/2022/04/21/6260f446fdddffb57b8b456d.html
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продемонструє солідарність з українським народом та передасть В. Зеленському 

меседж: Іспанія й надалі надсилатиме гуманітарну та військову допомогу Україні. 

*** 

Piña, Raúl. Pedro Sánchez anuncia en su visita a Kiev el mayor envío de armamento y 

la llegada de agentes para investigar los crímenes de guerra [Під час свого візиту до Києва 

Педро Санчес анонсував найбільшу партію зброї та прибуття агентів для розслідування 

військових злочинів] / R. Piña // El Mundo. – Madrid, 2022. – 21.04. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/04/21/6260f446fdddffb57b8b456d.html. 

Глава уряду Іспанії П. С. вилетів з Мадрида, щоб приземлитися в польському 

місті поблизу кордону з Україною. Звідти через кілька годин їзди поїздом до столиці, 

він зустрівся з Президентом України В. Зеленським. Разом з главою уряду Іспанії 

прибула також прем’єр-міністерка Данії М. Фредеріксен. Після зустрічі з 

Президентом України у спільній заяві трьох лідерів, П. Санчес оголосив про 

постачання найбільшої на сьогодні партії зброї в Україну, наголосивши, що фактично 

корабель ВМС «Ісабель» уже прямує до Польщі з близько 200 тоннами матеріалів, 

включаючи боєприпаси, 40 транспортними засобами, 30 вантажівками та 10 

легковими автомобілями. 

*** 

Schattauer, Göran. „Schluss mit Zaudern“: In 6-Punkte-Papier geben Experten Scholz 

klaren Auftrag [«Більше ніяких зволікань»: у документі з 6 пунктів експерти дають 

Шольцу чіткий мандат] / G. Schattauer // Focus. – Berlin, 2022. – 21.04. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/schwere-waffen-fuer-die-ukraine-schluss-mit-zaudern-brisantes-

experten-papier-zeigt-was-kanzler-scholz-jetzt-anpacken-sollte_id_87268055.html. 

У стратегічному документі німецькі вчені терміново звернулися до 

«світлофорної» коаліції з проханням зайняти жорсткішу і послідовну позицію проти 

російського агресора путіна. Водночас уряд має зробити все можливе, щоб посилити 

Україну в її оборонній боротьбі з росією – у тому числі за допомогою важкого 

озброєння. Вчені звернулися до канцлера О. Шольца, щоб Німеччина і НАТО «зараз» 

доставили в Україну важке озброєння та розпочали відповідну підготовку для 

західних систем озброєння – а не лише через тижні й місяці, коли буде занадто 

пізно». Вони нагадали, що німецькі політики роками «закривали очі на автократію 

путіна». 

*** 

Wingrove, Josh. Biden Is Set to Unveil $1.3 Billion More in Arms and Economic Aid 

for Ukraine [Байден має намір надати Україні ще 1,3 мільярда доларів у вигляді зброї та 

економічної допомоги] / J. Wingrove // Time. – New York, 2022. – 21.04. – Режим доступу : 

https://time.com/6169162/biden-unveils-aid-ukraine/. 

Президент США Д. Байден оприлюднив інформацію про допомогу Україні ще 

на 1,3 млрд дол. Ці гроші додаються до вже санкціонованої на фінансовий рік 

допомоги США у розмірі 2,4 млрд дол. Д. Байден також розповів про плани 

дозволити 100 тис. українцям приїхати до США на два роки за умови, що у них є 

сім’я чи інший спонсор у країні. За словами Д. Байдена, програма надасть «зручний 

канал» для міграції з України до США. 

https://www.elmundo.es/espana/2022/04/21/6260f446fdddffb57b8b456d.html
https://www.focus.de/politik/schwere-waffen-fuer-die-ukraine-schluss-mit-zaudern-brisantes-experten-papier-zeigt-was-kanzler-scholz-jetzt-anpacken-sollte_id_87268055.html
https://www.focus.de/politik/schwere-waffen-fuer-die-ukraine-schluss-mit-zaudern-brisantes-experten-papier-zeigt-was-kanzler-scholz-jetzt-anpacken-sollte_id_87268055.html
https://time.com/6169162/biden-unveils-aid-ukraine/
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*** 

Jurgens, Klaus. New era in Austria-Turkey ties amid Russia-Ukraine war? [Нова ера 

в австро-турецьких відносинах на тлі російсько-української війни?] / K. Jurgens // Daily 

Sabah. – Istanbul, 2022. – 21.04. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/opinion/op-

ed/new-era-in-austria-turkey-ties-amid-russia-ukraine-war. 

Незважаючи на досить скептичний виклад свого візиту до путіна та загальну 

безрадісну картину, яку він намалював щодо того, як швидко закінчаться звірства, 

Федеральний канцлер Австрії К. Негаммер спробував знайти дипломатичне рішення. 

Туреччина, зі свого боку, зробила те саме. І Анкара, і Відень затято і недвозначно 

вимагають припинення війни і тим самим роблять очевидним, хто несе за це 

відповідальність: путін. На думку політичного аналітика К. Юргенса, слід відкрити та 

використати дипломатичний канал, оскільки припинення кровопролиття будь-якими 

дипломатичними чи економічними засобами є людським обов’язком. 

*** 

GyA magyarokat nem érdekli Ukrajna, bő kétharmaduk szerint a problémák nem is 

tartoznak ránk [Угорців не цікавить Україна і на думку більш ніж двох третин з них, 

проблеми не в них] / D. Gy // Nepszava. – Budapest, 2022. – 21.04. – Режим доступу : 

https://www.nepszava.hu/3154362_ipsos-globalis-felmeres-magyarorszag-ukrajna-haboru. 

Згідно з проведеним міжнародним соціологічним дослідженням компанією 

IPSOS у 27 країнах, думка про те, що «проблеми України не наші і ми не повинні 

втручатися», найбільш поширена у Саудівській Аравії (69 %), Угорщині (67 %) та 

Малайзії (59 %), причому половина респондентів поділяє її в Мексиці, Ізраїлі та 

Аргентині. 90 % угорців вважають, що вони не повинні втручатися у конфлікт у 

військовому відношенні. В усьому світі дві третини респондентів вважають санкції 

проти росії ефективною тактикою припинення війни, але найменше – 50 % так 

думають в Угорщині та найбільше – 78 % у Південній Кореї. Додаткові економічні 

санкції проти росії підтримали загалом 48 %. В досліджені наголошується, що у 

державах-членах ЄС такий крок підтримала більшість, за винятком Угорщини. 

*** 

Volodymyr Zelensky souhaite que Marine Le Pen comprenne « qu’elle s’est trompée « 

sur la Russie et Vladimir Poutine [Володимир Зеленський хоче, щоб Марін Ле Пен 

зрозуміла, що «вона помилялася» щодо росії та путіна] // Le Monde. – Paris, 2022. – 21.04. 

– Режим доступу : https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-

2022/article/2022/04/20/presidentielle-2022-depuis-kiev-volodymyr-zelensky-souhaite-que-

marine-le-pen-comprenne-qu-elle-s-est-trompee-sur-la-russie-et-vladimir-

poutine_6122982_6059010.html. 

За кілька годин до дебатів між Е. Макроном і М. Ле Пен знову розгорається 

тема війни в Україні. В інтерв’ю BFM-TV Президент України В. Зеленський 

запропонував кандидатці М. Ле Пен переглянути свою позицію щодо росії та путіна. 

Він наголосив, що якщо кандидатка зрозуміє, що була неправа, то їхні стосунки 

можуть змінитися. М. Ле Пен заборонили в’їзд в Україну в січні 2017 р. за підтримку 

анексії українського Криму росією в 2014 р., визнаної міжнародною спільнотою 

незаконною. М. Ле Пен засудила вторгнення росії в Україну, але минулого тижня 

https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/new-era-in-austria-turkey-ties-amid-russia-ukraine-war
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/new-era-in-austria-turkey-ties-amid-russia-ukraine-war
https://www.nepszava.hu/3154362_ipsos-globalis-felmeres-magyarorszag-ukrajna-haboru
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/2022/04/20/presidentielle-2022-depuis-kiev-volodymyr-zelensky-souhaite-que-marine-le-pen-comprenne-qu-elle-s-est-trompee-sur-la-russie-et-vladimir-poutine_6122982_6059010.html
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/2022/04/20/presidentielle-2022-depuis-kiev-volodymyr-zelensky-souhaite-que-marine-le-pen-comprenne-qu-elle-s-est-trompee-sur-la-russie-et-vladimir-poutine_6122982_6059010.html
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/2022/04/20/presidentielle-2022-depuis-kiev-volodymyr-zelensky-souhaite-que-marine-le-pen-comprenne-qu-elle-s-est-trompee-sur-la-russie-et-vladimir-poutine_6122982_6059010.html
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/2022/04/20/presidentielle-2022-depuis-kiev-volodymyr-zelensky-souhaite-que-marine-le-pen-comprenne-qu-elle-s-est-trompee-sur-la-russie-et-vladimir-poutine_6122982_6059010.html
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вона знову закликала до «стратегічного зближення між НАТО і росією» після 

закінчення війни під час пресконференції, присвяченої зовнішній політиці. 

*** 

Mathus Ruiz, Rafael. Estados Unidos dijo que la Argentina está jugando un “papel 

positivo” en la defensa de Ucrania [У США заявили, що Аргентина відіграє «позитивну 

роль» в обороні України] / R. Mathus Ruiz // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 22.04. – 

Режим доступу : https://www.lanacion.com.ar/politica/estados-unidos-dijo-que-la-argentina-

esta-jugando-un-papel-positivo-en-la-defensa-de-ucrania-nid22042022/. 

Уряд США вважає, що Аргентина відіграє «позитивну роль» у захисті України 

від вторгнення путіна, яке вже спричинило понад п’ять мільйонів біженців і 

спустошило кілька міст країни. Уряд США також підкреслив, що «потрібно більше» 

допомоги і, що демократичні уряди повинні об’єднатися, щоб захищати демократію 

та права людини. 

*** 

Piña, Raúl. España reabre su embajada en Kiev [Іспанія знову відкриє своє 

посольство в Києві] / R. Piña // El Mundo. – Madrid, 2022. – 22.04. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/04/22/6262a6affdddff09038b459f.html. 

Прем’єр П. Санчес після зустрічі з Президентом Україн В. Зеленським 

ратифікував відкриття посольства, закритого через вторгнення росії. П. Санчес 

підтвердив, що невдовзі посольство Іспанії відновить роботу у Києві, щоб надіслати 

сигнал про підтримку українському народу. Разом із П. Санчесом до Києва приїхала і 

прем’єр-міністерка Данії М. Фредеріксен. 

*** 

España enviará a Ucrania 29 forenses y 10 especialistas en autopsias para investigar 

crímenes de guerra [Іспанія направить в Україну 29 судово-медичних експертів і 10 

експертів з розтину для розслідування військових злочинів] // El Mundo. – Madrid, 2022. 

– 22.04. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/04/22/6262aa3c21efa0312e8b4589.html. 

Міністерство юстиції надасть прокуратурі Міжнародного кримінального суду 

(МКС), Європейському Союзу та уряду України групу з 29 іспанських експертів з 

криміналістики та кримінального розслідування та 10 спеціалістів з розтину для 

оцінки військових злочинів, вчинених на території України з боку росії. Крім того, в 

рамках допомоги будуть доступні різні судово-медичні експерти, які відповідатимуть 

за отримання та аналіз зразків, які будуть надходити. 

*** 

Draghi prepara la visita a Kiev. L’ambasciatore russo: rapporti degradati [Драґі 

готує візит до Києва. Посол росії: відносини погіршилися] // Avvenire. – Milano, 2022. – 

22.04. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/attualita/pagine/draghi-prepara-visita-a-

kiev. 

У редакційній статті міланської газети повідомляється, що розглядається 

можливість поїздки в Україну італійського прем’єра М. Драґі для особистої зустрічі з 

Президентом Уукраїни В. Зеленським, подібно до інших європейських лідерів, які 

https://www.lanacion.com.ar/politica/estados-unidos-dijo-que-la-argentina-esta-jugando-un-papel-positivo-en-la-defensa-de-ucrania-nid22042022/
https://www.lanacion.com.ar/politica/estados-unidos-dijo-que-la-argentina-esta-jugando-un-papel-positivo-en-la-defensa-de-ucrania-nid22042022/
https://www.elmundo.es/espana/2022/04/22/6262a6affdddff09038b459f.html
https://www.elmundo.es/espana/2022/04/22/6262aa3c21efa0312e8b4589.html
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/draghi-prepara-visita-a-kiev
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/draghi-prepara-visita-a-kiev
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відвідали Україну. Однак поїздка відкладається так, як у М. Драґі зараз все ще 

позитивний тест на Covid і він перебуває в ізоляції. 

*** 

Geronico, Luca. L’esperto. «L’esercito russo è in difficoltà. Ora serve una iniziativa 

Ue» [Експерт: «російська армія в біді. Тепер нам потрібна ініціатива ЄС»] / L. Geronico 

// Avvenire. – Milano, 2022. – 22.04. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucrainapanicciainiziativaue. 

Аналітик військової стратегії та геополітики А. Панічча заявив, що знаючи, що 

Україна перебуває у жахливому стані, великі держави мають виступити з ініціативою 

досягнення припинення вогню чи перемир’я для початку стабілізації, відповіддю не 

може бути лише постачання озброєнь. Він наголосив, що Німеччина, Франція та 

Італія, лідери ЄС повинні діяти, маючи союзника у Вашингтоні, з яким можна 

поговорити. На думку аналітика, «росія та Україна можуть сісти за стіл переговорів, 

але В. Зеленський не може відновити баланс у Східній Європі, відновити баланс у 

конфлікті, який розколює глобалізацію на автократії та демократії». 

*** 

Embaixadora da Ucrânia em Portugal pede retirada imeditata de civis e soldados 

feridos em Mariupol [Посолка України в Португалії закликала до негайної евакуації 

поранених мирних жителів і військових у Маріуполі] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. 

– 22.04. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-

ucrania/detalhe/embaixadora-pede-retirada-imeditata-de-civis-e-soldados-feridos-em-

mariupol?ref=Pesquisa_Destaques. 

Посолка України в Португалії І. Огнівець в інтерв’ю сказала, що тисячі мирних 

жителів і близько 500 поранених бійців потребують «негайного виведення» з 

Маріуполя, українського міста, зруйнованого російськими військами. В інтерв’ю 

дипломатка попередила, що точна кількість загиблих у Маріуполі невідома і нагадала, 

що українська влада неодноразово зверталася до росії «з пропозицією організувати 

гуманітарні коридори», з метою евакуації поранених українських мирних жителів і 

солдатів із портового міста, яке росія вважає стратегічним. 

*** 

Özer, Dilara Aslan. ‘‘Turkey, Hungary seek diplomatic solution, cooperate on Ukraine 

war’’ [«Туреччина та Угорщина шукають дипломатичне рішення війни росії в Україні, 

співпрацюючи»] / D. A. Özer // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 22.04. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-hungary-seek-diplomatic-solution-

cooperate-on-ukraine-war. 

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі П. Сіярто заявив, що 

дипломатичне рішення та досягнута шляхом переговорів угода необхідні для 

припинення війни, що триває між Україною та росією, високо оцінивши зусилля 

Туреччини щодо цього. Війна між москвою та Києвом також пожвавила дискусії про 

найзахідніший регіон України, Закарпаття, де проживає значна етнічна угорська 

меншина. Перед війною український парламент ухвалив закони, які урізали права 

угорців. П. Сіярто зауважив, що коли війна закінчиться, Угорщина хотіла б знову 

обговорити ці питання, щоб гарантувати безпеку угорців на Закарпатті та їхні права. 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucrainapanicciainiziativaue
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/embaixadora-pede-retirada-imeditata-de-civis-e-soldados-feridos-em-mariupol?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/embaixadora-pede-retirada-imeditata-de-civis-e-soldados-feridos-em-mariupol?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/embaixadora-pede-retirada-imeditata-de-civis-e-soldados-feridos-em-mariupol?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-hungary-seek-diplomatic-solution-cooperate-on-ukraine-war
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-hungary-seek-diplomatic-solution-cooperate-on-ukraine-war
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*** 

Peñalosa, Gema. El Gobierno hace un cambio legal para el despliegue policial en 

Ucrania y descarta llevarlo al Congreso [Уряд вніс юридичні зміни до роботи поліції в 

Україні та виключив винесення цього питання на розгляд Конгресу] / G. Peñalosa // El 

Mundo. – Madrid, 2022. – 23.04. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/04/23/6262ee0afc6c8398748b4605.html. 

Уряд посилить участь Іспанії у війні в Україні, направивши до країни 

контингент слідчих. Про це прем’єр П. Санчес повідомив Президенту України 

В. Зеленському під час поїздки до Києва. До складу групи увійдуть експерти з 

кримінального розшуку та криміналісти. Планується відправка двох 

диференційованих груп. З одного боку, Міністерство юстиції надасть групу з 29 

експертів із судово-медичної роботи та кримінального розслідування та 10 

спеціалістів з розтину трупів. Міністерство внутрішніх справ, зі свого боку, направить 

спеціалістів з криміналістики з поліції та цивільної гвардії. Для того, щоб ця 

поліцейська група – Спеціальна група підтримки – могла розгорнутися в країні, 

необхідно було змінити положення закону, оскільки досі ця група агентів 

передбачалася лише для втручання у справи міжнародного тероризму. 

*** 

Миссия МАГАТЭ посетит Чернобыльскую АЭС в Украине [Місія МАГАТЕ 

відвідає Чорнобильську АЕС в Україні] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 23.04. – 

Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0424/c31520-10088068.html. 

Міжнародне агентство з атомної енергії /МАГАТЕ/ заявило, що місія його 

експертів відвідає українську Чорнобильську атомну електростанцію, щоб допомогти 

забезпечити безпеку об’єкта. Згідно із заявою агентства, генеральний директор 

МАГАТЕ Р. Гроссі очолить місію на ЧАЕС для доставки життєво важливого 

обладнання і проведення радіологічних та інших оцінок. Експерти МАГАТЕ також 

відремонтують системи дистанційного моніторингу на ЧАЕС. 

*** 

Morawiecki zapowiedział akcję billboardową „Stop Russia Now” [Моравецький 

анонсував акцію на білборді «Зупиніть росію зараз»] // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 

23.04. – Режим доступу : https://www.rp.pl/biznes/art36133641-morawiecki-zapowiedzial-

akcje-billboardowa-stop-russia-now. 

Прем’єр-міністр Польщі М. Моравецький анонсував акцію «Stop russia now!» 

(«Зупиніть росію зараз!»), аби Європа не забувала про війну, яку росія розв’язала 

проти України. М. Моравецький наголосив, що не може бути і мови про повернення 

до нормальних відносин з рф після того, що вона зробила в Україні. Акція 

розпочнеться 23 квітня і полягатиме в тому, що автомобілі з білбордами про війну в 

Україні об’їжджатимуть міста Заходу і Півдня Європи. Крім того, акція 

відбуватиметься у соцмережах. 

*** 

A szlovák és a lengyel miniszterelnök teljesen ki van akadva Magyarországra 

[Прем’єр-міністри Словаччини та Польщі вкрай обурені Угорщиною] // Nepszava. – 

Budapest, 2022. – 23.04. – Режим доступу : https://www.nepszava.hu/3154527_ujabb-

banyarobbanas-volt-lengyelorszagban. 

https://www.elmundo.es/espana/2022/04/23/6262ee0afc6c8398748b4605.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0424/c31520-10088068.html
https://www.rp.pl/biznes/art36133641-morawiecki-zapowiedzial-akcje-billboardowa-stop-russia-now
https://www.rp.pl/biznes/art36133641-morawiecki-zapowiedzial-akcje-billboardowa-stop-russia-now
https://www.nepszava.hu/3154527_ujabb-banyarobbanas-volt-lengyelorszagban
https://www.nepszava.hu/3154527_ujabb-banyarobbanas-volt-lengyelorszagban
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На пресконференції після спільної зустрічі прем’єр-міністр Словаччини Е. 

Хегер та прем’єр-міністр Польщі М. Моравецький висловили обурення та 

розчарування з приводу того, що Німеччина та Угорщина перешкоджають 

подальшим санкціям проти росії. Вторгнення російських збройних сил в Україну 

викликало глибокі розбіжності між країнами Вишеградської групи (Польща, Чехія, 

Словаччина та Угорщина), при цьому В. Орбан намагався зберігати нейтралітет у 

конфлікті. На знак цього навіть Польща, яка є найближчим регіональним союзником 

Угорщини, заморозила двосторонні відносини. 

*** 

Laborde, Xemartin. De la Tchétchénie à la Syrie, de la Géorgie à l’Ukraine... l’armée 

russe toujours sur le pied de guerre [Від Чечні до Сирії, від Грузії до України... російська 

армія все ще на військових рейках] / X. Laborde // Le Monde. – Paris, 2022. – 23.04. – 

Режим доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/23/de-la-tchetchenie-a-

la-syrie-de-la-georgie-a-l-ukraine-l-armee-russe-toujours-sur-le-pied-de-

guerre_6123389_3210.html. 

В статті оглядач Le Monde К. Лаборде пише, що, розпочавши 24 лютого 

«спецвійськову операцію» проти України (вираз, нав’язаний кремлем), путін втягнув 

російську армію в четверту війну – не кажучи вже про розгортання сил на інших 

зовнішніх полях. Поля дій і противники відрізняються, але ситуації мають схожість. 

росія приєдналася до зовнішніх конфліктів, щоб консолідувати свій вплив. На 

додаток до інтервенцій, офіційно проведених регулярною армією, є також ті, якими 

керують найманці з угруповання Вагнера, тіньової армії, яка залежить від близького 

до кремля олігарха і офіційно заохочується владою. 

*** 

Suhonen, Daniel. Vladimir Putin har dödat vårt lands alliansfrihet [володимир путін 

убив у нашій країні свободу союзництва] / D. Suhonen // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 

23.04. – Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/ledare/a/a7Q9Ma/vladimir-putin-har-

dodat-vart-lands-alliansfrihet. 

На думку письменника та голови шведського аналітичного центру Katalys Д. 

Сухонена, за кілька тижнів прем’єр-міністр М. Андерссон, швидше за все, подасть 

заявку Швеції про вступ в НАТО. Більшість шведів підтримують таке рішення, 

більшість парламентських партій також «за». Аналітик вважає, що це необхідно тому 

що наступальна війна росії в Україні змінює правила гри у світі, адже агресія путіна 

тепер вбиває можливість свободи ЄС настільки, що навіть мова старої політики не 

працює. 

*** 

Premierzy Polski i Ukrainy podpisali memorandum o współpracy [Прем’єр-міністри 

Польщі та України підписали меморандум про співпрацю] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. 

– 24.04. – Режим доступу : https://dorzeczy.pl/ekonomia/292687/morawiecki-podpisal-

memorandum-z-ukraina.html. 

Прем’єр-міністри Польщі та України, М. Моравецький та Д. Шмигаль, 

підписали у Кракові меморандум про зміцнення співпраці у галузі залізничного 

транспорту між Польщею та Україною. Політики обговорили поточну військову 

ситуацію в Україні, сценарії її подальшого розвитку, а також питання відновлення 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/23/de-la-tchetchenie-a-la-syrie-de-la-georgie-a-l-ukraine-l-armee-russe-toujours-sur-le-pied-de-guerre_6123389_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/23/de-la-tchetchenie-a-la-syrie-de-la-georgie-a-l-ukraine-l-armee-russe-toujours-sur-le-pied-de-guerre_6123389_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/23/de-la-tchetchenie-a-la-syrie-de-la-georgie-a-l-ukraine-l-armee-russe-toujours-sur-le-pied-de-guerre_6123389_3210.html
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/a7Q9Ma/vladimir-putin-har-dodat-vart-lands-alliansfrihet
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/a7Q9Ma/vladimir-putin-har-dodat-vart-lands-alliansfrihet
https://dorzeczy.pl/ekonomia/292687/morawiecki-podpisal-memorandum-z-ukraina.html
https://dorzeczy.pl/ekonomia/292687/morawiecki-podpisal-memorandum-z-ukraina.html
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країни після воєнних руйнувань. Прем’єр-міністр М. Моравецький поінформував про 

поточну та плановану діяльність Польщі та Європейського Союзу з підтримки 

України перед вторгненням росії та його наслідками. Політики наголосили на 

необхідності якнайшвидше відмовитися від закупівель російських енергоресурсів, які 

залишаються ключовим джерелом фінансування російського режиму. 

*** 

Janik, Mariusz. Niemiecka «zdrada» Ukrainy? Cóż, Berlin ma wiele do stracenia 

[Німецька «зрада» України? Що ж, Берліну є що втрачати] / М. Janik // Rzeczpospolita. – 

Warsaw, 2022. – 24.04. – Режим доступу : https://energia.rp.pl/transformacja-

energetyczna/art36134381-niemiecka-zdrada-ukrainy-coz-berlin-ma-wiele-do-stracenia. 

Оглядач польського видання М. Янік вважає, що реакція Німеччини на 

російську агресію в Україні продовжує викликати надзвичайні емоції, наголошуючи, 

що кожного разу, коли навіть Берлін приєднується до покарання агресора, ця реакція 

слідує лише іншим і з неабиякою часткою вагань. Автор статті вважає це дивним, 

адже, мабуть, немає іншої країни в Європі, чия економіка та процвітання залежали б – 

у даному випадку досить тимчасово – від примх кремля. Оглядач наголошує, що не 

йдеться про приватні інтереси та симпатії колишніх канцлерів чи якісь уявні пакти 

над головами поляків чи інших народів. 

*** 

Tolleret, Irène. « Ne laissons pas Vladimir Poutine faire de la famine une arme de 

guerre et de chaos « [«Не дозволяйте путіну використовувати голод як зброю війни та 

хаосу»] / I. Tolleret // Le Monde. – Paris, 2022. – 24.04. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/24/ukraine-ne-laissons-pas-vladimir-poutine-

faire-de-la-famine-une-arme-de-guerre-et-de-chaos_6123446_3232.html. 

Євродепутакка («Відновлення Європи») І. Толлере зазначає, що путін вирішив 

використати голод, щоб посилити хаос, створений війною, яку він розв’язав проти 

України. Вона наголошує, що потрібна продовольча допомога для України, а також 

для Африки та Близького Сходу. 

*** 

Ryan, Mick. Ex-General: Ukraine hat eine große Aufgabe, bevor es zu einem 

Waffenstillstand kommt [Ексгенерал: Перед припиненням вогню перед Україною стоїть 

велике завдання] / М. Ryan // Focus. – Berlin, 2022. – 25.04. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/militaerexperte-mick-ryan-ex-general-

ukraine-hat-eine-grosse-aufgabe-bevor-es-zu-einem-waffenstillstand-

kommt_id_89319011.html. 

За словами німецького військового експерта М. Райана, до припинення вогню в 

агресивній війні росії Україна має зробити одне: повернути собі якнайбільше 

окупованих територій. Експерт наголошує, що інакше у короткостроковій та 

середньостроковій перспективі чверть населення України може опинитися під владою 

росії. 

*** 

Carstens, Peter. Estnische Regierungschefin erwartet von Deutschland „starke 

Führung“ [Прем’єр-міністерка Естонії очікує від Німеччини «сильного керівництва»] / 

https://energia.rp.pl/transformacja-energetyczna/art36134381-niemiecka-zdrada-ukrainy-coz-berlin-ma-wiele-do-stracenia
https://energia.rp.pl/transformacja-energetyczna/art36134381-niemiecka-zdrada-ukrainy-coz-berlin-ma-wiele-do-stracenia
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/24/ukraine-ne-laissons-pas-vladimir-poutine-faire-de-la-famine-une-arme-de-guerre-et-de-chaos_6123446_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/24/ukraine-ne-laissons-pas-vladimir-poutine-faire-de-la-famine-une-arme-de-guerre-et-de-chaos_6123446_3232.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/militaerexperte-mick-ryan-ex-general-ukraine-hat-eine-grosse-aufgabe-bevor-es-zu-einem-waffenstillstand-kommt_id_89319011.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/militaerexperte-mick-ryan-ex-general-ukraine-hat-eine-grosse-aufgabe-bevor-es-zu-einem-waffenstillstand-kommt_id_89319011.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/militaerexperte-mick-ryan-ex-general-ukraine-hat-eine-grosse-aufgabe-bevor-es-zu-einem-waffenstillstand-kommt_id_89319011.html
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P. Carstens // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 25.04. – Режим доступу 

: https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ukraine-krieg-estland-erwartet-von-deutschland-

starke-fuehrung-17982106.html. 

Прем’єр-міністерка Естонії К. Каллас під час візиту до Берліна на зустрічі з 

канцлером О. Шольцом та міністеркою оборони К. Ламбрехт закликала федеральний 

уряд до швидкого та більшого внеску в оборону України. Глава уряду балтійської 

країни зауважила, що у Європі є багато розчарувань щодо позиції федерального уряду 

і від нього очікують «сильного керівництва». 

*** 

Dwa miesiące wojny na Ukrainie. Żaryn: Imperializm rosyjski sam się nie zatrzyma 

[Два місяці війни в Україні. С. Жарин: російський імперіалізм не зупиниться сам по 

собі] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 25.04. – Режим доступу : 

https://dorzeczy.pl/opinie/292963/wojna-na-ukrainie-zaryn-imperializm-rosyjski-sam-sie-nie-

zatrzyma.html. 

Речник міністра координатора спеціальних служб Польщі М. Камінського С. 

Жарин нагадав, що війна росії проти України триває вже два місяці і, нападаючи на 

Україну, кремль продовжує політику агресії, яка історично спрямована проти інших 

країн і народів. За словами С. Жарина, світ має протистояти росії та підтримувати 

героїчну боротьбу українців, бо російський імперіалізм не зупиниться сам по собі. 

*** 

Crane, Emily. Trump blasts Putin’s use of the ‘N-word’ on Piers Morgan’s new show 

[Трамп розкритикував використання путіним «слова на букву Н» у новому шоу Пірса 

Моргана] / Е. Crane // New York Post. – New York, 2022. – 25.04. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/04/25/trump-blasts-putins-use-of-the-n-word-on-piers-morgans-new-

show/. 

Колишній президент США Д. Трамп накинувся на президента росії путіна за 

те, що він неодноразово використовував «ядерне слово», заявляючи, що якби він все 

ще був президентом, він би спробував не дати «сильному чоловікові повторити це 

знову». Д. Трамп також сказав, що попереджував путіна «дуже жорсткою мовою», 

щоб він не вторгався в Україну – і погрожував відповіддю США, якщо росія це 

зробить. 

*** 

Patteson, Callie. Biden to tap Bridget Brink as US ambassador to Ukraine – two 

months after invasion [Байден обрав Бріджит Брінк посолкою США в Україні – через два 

місяці після вторгнення] / С. Patteson // New York Post. – New York, 2022. – 25.04. – 

Режим доступу : https://nypost.com/2022/04/25/biden-to-tap-bridget-brink-as-us-

ambassador-to-ukraine/. 

Президент США Д. Байден планує призначити Б. Брінк на посаду посолки 

США в Україні через два місяці після того, як росія почала жорстоке вторгнення в 

країну. Б. Брінк, дипломатка США, яка наразі обіймає посаду посла у Словацькій 

Республіці та має довгу історію роботи у європейських та євразійських справах. Її 

кандидатуру вперше оголосили держсекретар США Е. Блінкен і міністр оборони Л. 

Остін під час таємної зустрічі з Президентом України В. Зеленським. 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ukraine-krieg-estland-erwartet-von-deutschland-starke-fuehrung-17982106.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ukraine-krieg-estland-erwartet-von-deutschland-starke-fuehrung-17982106.html
https://dorzeczy.pl/opinie/292963/wojna-na-ukrainie-zaryn-imperializm-rosyjski-sam-sie-nie-zatrzyma.html
https://dorzeczy.pl/opinie/292963/wojna-na-ukrainie-zaryn-imperializm-rosyjski-sam-sie-nie-zatrzyma.html
https://nypost.com/2022/04/25/trump-blasts-putins-use-of-the-n-word-on-piers-morgans-new-show/
https://nypost.com/2022/04/25/trump-blasts-putins-use-of-the-n-word-on-piers-morgans-new-show/
https://nypost.com/2022/04/25/biden-to-tap-bridget-brink-as-us-ambassador-to-ukraine/
https://nypost.com/2022/04/25/biden-to-tap-bridget-brink-as-us-ambassador-to-ukraine/
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*** 

Lee, Matthew. Blinken and Austin Emphasize U.S. Commitment on Kyiv Visit 

[Блінкен і Остін підкреслили необхідність візиту до Києва] / M. Lee // Time. – New York, 

2022. – 25.04. – Режим доступу : https://time.com/6170256/blinken-austin-visit-kyiv-ukraine/. 

Держсекретар США Е. Блінкен та міністр оборони Л. Остін заявили після 

секретного візиту до Києва, що президент України В. Зеленський відданий справі 

перемоги своєї країни у боротьбі з росією і Сполучені Штати допоможуть йому в 

досягненні цієї мети. Е. Блінкен сказав, що зустріч тривала три години і вони 

обговорили широкий спектр питань, у тому числі те, яка допомога потрібна країні 

протягом найближчих тижнів. 

*** 

Elliott, Philip. Why U.S. Diplomats and Their Protectors in Ukraine Are a Key Signal 

to russia [Чому американські дипломати та їхні покровителі в Україні є ключовим 

сигналом для росії] / P. Elliott // Time. – New York, 2022. – 25.04. – Режим доступу : 

https://time.com/6170406/diplomats-marines-ukraine-russia/. 

Вашингтонський кореспондент «Time» Ф. Елліотт пише, що США все ще 

побоюється росії, але вже розпочали деякі ризиковані тести такі, як повторне 

відкриття дипломатичних представництв в Україні, щоб побачити, як далеко може 

зайти путін. Кожна провокація та реакція можуть призвести до того, що війна 

переросте на повну катастрофу для українців. За даними ООН, у війні вже загинуло 

близько 8 тис. українців і росія не виявляє жодних ознак зменшення своєї загрози. 

*** 

Erdoğan, UN chief Guterres discuss Ukraine war in Ankara meeting [Ердоган та 

голова ООН Гутерреш обговорили війну в Україні на зустрічі в Анкарі] // Daily Sabah. – 

Istanbul, 2022. – 25.04. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-un-chief-guterres-discuss-ukraine-

war-in-ankara-meeting. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган прийняв генерального секретаря ООН А. 

Гутерреша у столиці Анкарі на тлі посередницьких зусиль Туреччини щодо 

припинення війни між Україною та росією. Закрита зустріч відбулася напередодні 

візитів А. Гутерреша до росії та України. Президент України В. Зеленський 

розкритикував рішення А. Гутерреша вирушити спочатку до москви, заявивши, що у 

цьому порядку немає справедливості та логіки. 

*** 

Bouchet-Saulnier, Françoise. «L’intervention militaire de la Russie en Ukraine ne 

s’appuie sur aucune légalité internationale» [«Військове втручання росії в Україну не 

ґрунтується на жодній міжнародній законності»] / F. Bouchet-Saulnier // Le Monde. – 

Paris, 2022. – 25.04. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/25/l-

intervention-militaire-de-la-russie-en-ukraine-ne-s-appuie-sur-aucune-legalite-

internationale_6123548_3232.html. 

Конфлікт в Україні, який розпочався у 2014 р., штовхнув світ у нову еру з 

вступом росії у війну 24 лютого. Ця війна виділяється з довгого списку 

неміжнародних конфліктів. Цього разу – це пряма війна двох суверенних держав. 

https://time.com/6170256/blinken-austin-visit-kyiv-ukraine/
https://time.com/6170406/diplomats-marines-ukraine-russia/
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-un-chief-guterres-discuss-ukraine-war-in-ankara-meeting
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-un-chief-guterres-discuss-ukraine-war-in-ankara-meeting
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/25/l-intervention-militaire-de-la-russie-en-ukraine-ne-s-appuie-sur-aucune-legalite-internationale_6123548_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/25/l-intervention-militaire-de-la-russie-en-ukraine-ne-s-appuie-sur-aucune-legalite-internationale_6123548_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/25/l-intervention-militaire-de-la-russie-en-ukraine-ne-s-appuie-sur-aucune-legalite-internationale_6123548_3232.html
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Крім руйнувань і страждань українського населення, ця війна загрожує самому 

існуванню політичної та правової бази міжнародної колективної безпеки, створеної 

після Другої світової війни. Юристка Ф. Буше-Соньє вважає, що використання 

ядерної загрози є найбільш тривожним маркером цього конфлікту, відзначаючи 

необхідність встановлення відповідальності російської держави, а отже, і її 

президента за початок війни та тих, хто вчинив злочини. 

*** 

Karis, Alar. It’s time to be bolder to help Ukraine [Настав час сміливіше 

допомагати Україні] / A. Karis // POLITICO. – Brussels, 2022. – 26.04. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/its-time-to-be-bolder-to-help-ukraine/. 

Президент Естонії А. Каріс у своїй статті, написаній під враженнями після 

відвідин Бородянки під Києвом з президентами інших країн Балтії та Польщі, пише 

про те, що «як Європа, ми зазнали невдачі, тому що не змогли зупинити путіна». А. 

Каріс наголошує на важливості допомагати Україні «ефективніше, помітніше і 

сміливіше». Президент Естонії наголосив, що настав час позбутися страху і почати 

приймати сміливі рішення. 

*** 

Albares confía en que «no haya desbordamiento» de la guerra de Ucrania [Х. М. 

Альбарес впевнений, що «переливання» війни з України не буде] // ABC. – Madrid, 2022. 

– 26.04. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/abci-albares-confia-no-haya-

desbordamiento-guerra-ucrania-202204261706_video.html. 

Глава іспанської дипломатії Хосе Мануель Альбарес Буено заявив, що після 

останніх подій у сепаратистському регіоні Придністров’я не буде «переливання» 

війни з Україні в інші країни. Побоювання були викликані серією вибухів 

невизначеного походження в невизнаній республіці. 

*** 

Lucas, Antonio. Peter Singer: «Una guerra prolongada en Ucrania exacerbaría la 

crisis alimentaria mundial» [Пітер Сінгер: «Тривала війна в Україні посилить глобальну 

продовольчу кризу»] / A. Lucas // El Mundo. – Madrid, 2022. – 26.04. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2022/04/26/62614583fc6c836d3f8b45f0.html. 

Контроверсійний австралійський філософ, професор Прінстонського 

університету П. Сінгер, розкриваючи в інтерв’ю свої сумніви, впевненість та підозри 

щодо війни в Україні, наголошує, що тривала війна в Україні посилить глобальну 

продовольчу кризу. 

*** 

Ramms, Egon. Ex-Nato-General optimistisch: «Ukrainer werden ihr Land erfolgreich 

verteidigen» [Ексгенерал НАТО оптимістично налаштований: «Українці успішно 

захистять свою країну»] / Е. Ramms // Focus. – м, 2022. – 26.04. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/egon-ramms-bei-hart-aber-fair-ex-nato-general-

optimistisch-ukrainer-werden-ihr-land-erfolgreich-verteidigen_id_89758901.html. 

За словами німецького генерала НАТО у відставці Е. Раммса, війна в Україні 

вирує вже більше місяця – і, зважаючи на все, вона йде не так, як планував путін. На 

думку генерала, у російських збройних сил проблеми із захопленням території, тому 

https://www.politico.eu/article/its-time-to-be-bolder-to-help-ukraine/
https://www.abc.es/espana/abci-albares-confia-no-haya-desbordamiento-guerra-ucrania-202204261706_video.html
https://www.abc.es/espana/abci-albares-confia-no-haya-desbordamiento-guerra-ucrania-202204261706_video.html
https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2022/04/26/62614583fc6c836d3f8b45f0.html
https://www.focus.de/politik/ausland/egon-ramms-bei-hart-aber-fair-ex-nato-general-optimistisch-ukrainer-werden-ihr-land-erfolgreich-verteidigen_id_89758901.html
https://www.focus.de/politik/ausland/egon-ramms-bei-hart-aber-fair-ex-nato-general-optimistisch-ukrainer-werden-ihr-land-erfolgreich-verteidigen_id_89758901.html
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що українці чинять запеклий опір. На ярмарку Hart aber Е. Раммс зробив прогноз, що 

обнадіює, зазначивши, що «українці успішно захищатимуть свою країну і є низка 

ознак, навіть зараз, після нового наступу, що вони досягнуть успіху». 

*** 

PSD propõe visita de deputados portugueses ao Parlamento ucraniano [СДП 

пропонує візит португальських депутатів до українського парламенту] // Público. – 

Lisboa, 2022. – 26.04. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/04/26/politica/noticia/psd-propoe-visita-deputados-portugueses-

parlamento-ucraniano-2003857. 

Соціал-демократична партія запропонувала сформувати депутатську делегацію 

від Асамблеї республіки Португалії для відвідування українського парламенту з 

метою «поглиблення підтримки» країни. Пропозиція буде розглянута на 

позачерговому засіданні Комісії із закордонних справ. У пропозиції СДП стверджує, 

що після урочистої сесії, яка відбулася із Президентом України В. Зеленським у 

режимі відеоконференції, «необхідно продовжити і поглибити підтримку 

українського народу». 

*** 

Forgey, Quint. Austin: U.S. believes Ukraine ‘can win’ war against Russia [Л. Остін: 

США вірять, що Україна «може виграти» війну проти росії] / Q. Forgey // POLITICO. – 

New York, 2022. – 26.04. – Режим доступу : 

https://www.politico.com/news/2022/04/26/austin-ukraine-victory-russia-war-00027737. 

Згідно із заявою міністра оборони США Л. Остіна, Сполучені Штати та ширша 

міжнародна спільнота вірять, що Україна «може виграти» війну проти росії. Глава 

Пентагону висловив свою оцінку на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині, де він прийняв 

десятки своїх колег – членів «Консультативної групи з оборони України», 

зосередженої на потребах безпеки України. Глава Пентагону зазначив, що Україні 

«потрібна наша допомога, щоб перемогти сьогодні і країна все одно потребуватиме 

нашої допомоги, коли війна закінчиться». 

*** 

Les Nations unies adoptent l’obligation de justifier tout veto, sur fond de blocage russe 

sur l’Ukraine [Організація Об’єднаних Націй бере на себе зобов’язання виправдовувати 

будь-яке вето на тлі російського глухого кута щодо України] // Le Monde. – Paris, 2022. – 

26.04. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/26/les-nations-

unies-adoptent-l-obligation-de-justifier-tout-veto-sur-fond-de-blocage-russe-sur-l-

ukraine_6123773_3210.html. 

Генеральна Асамблея ООН 26 квітня прийняла консенсусом резолюцію, яка 

вимагає від п’яти постійних членів Ради Безпеки виправдовувати своє застосування 

вето. Цей захід спрямований безпосередньо на США, Китай, росію, Францію та 

Велику Британію, які є єдиними власниками права вето. Резолюція була 

запроваджена Ліхтенштейном і має на меті «змусити ці країни платити вищу 

політичну ціну», коли вони будуть використовувати право вето. Виступаючи 5 квітня 

перед членами Ради Безпеки, Президент України В. Зеленський заявив, що право вето 

в Раді безпеки ООН не має бути «правом на вбивство». 

https://www.publico.pt/2022/04/26/politica/noticia/psd-propoe-visita-deputados-portugueses-parlamento-ucraniano-2003857
https://www.publico.pt/2022/04/26/politica/noticia/psd-propoe-visita-deputados-portugueses-parlamento-ucraniano-2003857
https://www.politico.com/news/2022/04/26/austin-ukraine-victory-russia-war-00027737
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/26/les-nations-unies-adoptent-l-obligation-de-justifier-tout-veto-sur-fond-de-blocage-russe-sur-l-ukraine_6123773_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/26/les-nations-unies-adoptent-l-obligation-de-justifier-tout-veto-sur-fond-de-blocage-russe-sur-l-ukraine_6123773_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/26/les-nations-unies-adoptent-l-obligation-de-justifier-tout-veto-sur-fond-de-blocage-russe-sur-l-ukraine_6123773_3210.html
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*** 

Pellet Lastra, Ramiro. Eugene Czolij: “Los rusohablantes en Ucrania también toman 

las armas y eso demuestra que no quieren la invasión” [Євген Чолій: «Російськомовні в 

Україні теж беруться за зброю і це свідчить про те, що вони не хочуть вторгнення»] / R. 

Pellet Lastra // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 27.04. – Режим доступу : 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/eugene-czolij-los-rusohablantes-en-ucrania-tambien-

toman-las-armas-y-eso-demuestra-que-no-quieren-la-nid27042022/. 

Український юрист Є. Чолій, який живе в Монреалі, десять років очолював 

Світовий конгрес українців (2008-2018 рр.), організацію, яка координує інтереси тієї 

величезної діаспори, яка останні два місяці стежила за злетами і падіннями 

розв’язаної путіном війни. Наразі Є. Чолій очолює громадську організацію «Україна-

2050», яка працює на розвиток України, як «повністю незалежної, територіально 

інтегрованої, демократичної, реформованої та економічно конкурентоспроможної 

європейської держави», що протилежність планам путіна, для якого Україна не має 

бути країною. Є. Чолій наголошує, що сили путіна завдали величезної шкоди 

російськомовним українцям. Крім того, він розповів, що будучи почесним консулом у 

Монреалі, йому писало багато людей як українців, так і неукраїнців, питаючи, як вони 

можуть вступити в армію добровольцями, яким він допомагав. 

*** 

Атанасова, Мария. Атанас Атанасов: Не отиваме в Украйна да се снимаме, а да 

изразим съпричастност [Атанас Атанасов: Ми їдемо в Україну не фотографувати, а 

висловлювати співчуття] / М. Атанасова // Факти. – Sofia, 2022. – 27.04. – Режим доступу 

: https://fakti.bg/bulgaria/673841-atanas-atanasov-ne-otivame-v-ukraina-da-se-snimame-a-

da-izrazim-saprichastnost. 

Як заявив голова партії «Демократи за сильну Болгарію» А. Атанасов, 

болгарська делегація їде в Україну не для того, щоб фотографувати, а для того, щоб 

висловити своє співчуття та солідарність з Українською державою, яка є жертвою 

агресії з боку росії. Він також сказав, що наступного тижня парламент ухвалить 

рішення надати уряду мандат на надання військово-технічної допомоги Україні. 

*** 

Forrest, Adam. рutin could withdraw from Ukraine because of ‘massive’ popularity in 

russia, says Boris Johnson [Борис Джонсон вважає, що путін може піти з України через 

«велику» популярність у росії] / А. Forrest // The Independent. – London, 2022. – 27.04. – 

Режим доступу : https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/putin-russia-ukraine-boris-

johnson-b2066086.html. 

Як заявив прем’єр-міністр Великої Британії Б. Джонсон, путін настільки 

популярний у росії, що у нього є «політичний простір» для виведення своїх військ з 

України. Він може сказати, що його народна місія «виконана». Він має набагато 

більше політичного простору, щоб відступити, незважаючи на міжнародне обурення з 

приводу вторгнення в Україну. Б. Джонсон також сказав, що він не очікує, що путін 

застосуватиме тактичну ядерну зброю в Україні, якщо він зіткнеться з більшими 

військовими невдачами в країні, сказавши, що його не хвилює такий сценарій. 

*** 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/eugene-czolij-los-rusohablantes-en-ucrania-tambien-toman-las-armas-y-eso-demuestra-que-no-quieren-la-nid27042022/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/eugene-czolij-los-rusohablantes-en-ucrania-tambien-toman-las-armas-y-eso-demuestra-que-no-quieren-la-nid27042022/
https://fakti.bg/bulgaria/673841-atanas-atanasov-ne-otivame-v-ukraina-da-se-snimame-a-da-izrazim-saprichastnost
https://fakti.bg/bulgaria/673841-atanas-atanasov-ne-otivame-v-ukraina-da-se-snimame-a-da-izrazim-saprichastnost
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/putin-russia-ukraine-boris-johnson-b2066086.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/putin-russia-ukraine-boris-johnson-b2066086.html
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Fran Sevilla, enviado de RNE a Ucrania, sale ileso de un ataque de la artillería rusa: 

«Hemos vuelto a nacer» [Фран Севілья, представник RNE в Україні, вийшов 

неушкодженим після обстрілу російської артилерії: «Ми відродилися»] // El Mundo. – 

Madrid, 2022. – 27.04. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/television/medios/2022/04/27/6268f48ffdddffc3528b45a7.html. 

Спеціальний посланник Національного радіо Іспанії (RNE) щодо висвітлення 

війни між росією та Україною Ф. Севілья зазнав обстрілу російською артилерією. 

Журналіст, який офіційно працює у Вашингтоні, але вже місяць перебуває в Україні, 

прямував на південь країни із Запоріжжя, коли біля його автомобіля розирвався 

снаряд. Репортер-ветеран їхав у автомобілі разом із українським водієм та 

бразильським журналістом. На момент обстрілу позашляховик перебував на 

роздоріжжі. Репортер разом зі своїми супутниками вийшов з машини, кинувся на 

землю і підповз до стіни сусідньої будівлі, де вони пробули цілу годину, поки тривав 

обстріл. Коли водій вирішив, що можна їхати далі, вони на «повній швидкості» 

покинули територію в автомобілі, в якому вже були розбиті вікна. Журналіст 

прокоментував пригоду, як знак того, що інтенсивність обстрілів у цьому районі 

велика. 

*** 

Ukraine-Krise schickt Verbraucherstimmung auf historischen Tiefstwert [Криза в 

Україні знизила споживчі настрої до історичного мінімуму] // Focus. – Berlin, 2022. – 

27.04. – Режим доступу : https://www.focus.de/finanzen/gfk-konsumklimastudie-ukraine-

krise-schickt-verbraucherstimmung-auf-historischen-tiefstwert_id_90234419.html. 

За словами експерта із захисту прав споживачів Німеччини (GfK) Р. Бюркля, 

війна в Україні та висока інфляція завдали серйозного удару по споживчих настроях. 

Це означає, що надії на відновлення внаслідок ослаблення обмежень, спричинених 

пандемією, остаточно не справдилися. Ціни на енергоносії різко зросли внаслідок 

невизначеності, викликаної війною в Україні та великими санкціями проти росії, що 

призвело до погіршення перспектив доходів споживачів. Високі темпи інфляції 

значно знизили купівельну спроможність споживачів. 

*** 

Lepeltier, Nicolas. Avec la guerre en Ukraine, l’olympisme oscille entre realpolitik et 

hypocrisie [З війною в Україні олімпізм коливається між реальною політикою та 

лицемірством] / N. Lepeltier // Le Monde. – Paris, 2022. – 27.04. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/28/avec-la-guerre-en-ukraine-l-olympisme-

oscille-entre-realpolitik-et-hypocrisie_6123973_3232.html. 

Одразу після початку війни МОК рекомендував міжнародним спортивним 

федераціям та організаторам спортивних заходів не запрошувати або не допускати 

участі російських і білоруських спортсменів та офіційних осіб у міжнародних 

змаганнях через агресивні дії росії в Україні. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) 

та Європейський футбольний союз (УЄФА) одержали повідомлення та розповсюдили 

його того ж дня: спільним рішенням дві потужні організації позбавили збірну росії 

участі в чемпіонаті світу в Катарі та російських клубів у всіх європейських змаганнях, 

включаючи прибуткову Лігу чемпіонів – фінал перенесено з Санкт-Петербурга на 

Стад де Франс у Парижі. 

https://www.elmundo.es/television/medios/2022/04/27/6268f48ffdddffc3528b45a7.html
https://www.focus.de/finanzen/gfk-konsumklimastudie-ukraine-krise-schickt-verbraucherstimmung-auf-historischen-tiefstwert_id_90234419.html
https://www.focus.de/finanzen/gfk-konsumklimastudie-ukraine-krise-schickt-verbraucherstimmung-auf-historischen-tiefstwert_id_90234419.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/28/avec-la-guerre-en-ukraine-l-olympisme-oscille-entre-realpolitik-et-hypocrisie_6123973_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/28/avec-la-guerre-en-ukraine-l-olympisme-oscille-entre-realpolitik-et-hypocrisie_6123973_3232.html
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*** 

Fagot, Vincent. « La guerre en Ukraine renforce la fragmentation du Web « [«Війна в 

Україні посилює фрагментацію Інтернет-мережі»] / V. Fagot // Le Monde. – Paris, 2022. – 

27.04. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/04/28/la-guerre-en-

ukraine-renforce-la-fragmentation-du-web_6124000_3234.html. 

Викладач-дослідник Військової академії Сен-Сір і науковий співробітник 

Французького інституту міжнародних відносин Ж. Ночетті пояснює, що війна в 

Україні ще більше прискорить технологічне зближення між Китаєм і росією, а також 

регіоналізацію та технологічне відокремлення планети. Водночас, на думку цього 

фахівця з кіберпростору, триваючий конфлікт з росією посилює зусилля Сполучених 

Штатів повернути Європу у сферу свого впливу. Він також наголосив, що 

інформаційна війна не є центром війни, яка ведеться більше за допомогою артилерії 

та авіації, ніж за допомогою рядків коду. Але у війні в Україні є технологічний вимір, 

який не виявляли так відверто під час попередніх криз, як війна в Сирії чи в Україні 

2014 р. Це, зокрема стосується ембарго на поставки напівпровідників до росії. Крім 

того, очільник SpaceX І. Маск за 56 год. доставив свої системи для прийому Інтернету 

за допомогою супутників Starlink в Україну, що стало значущою допомогою перед 

обличчям інерції самих США на початку війни. 

*** 

Dettmer, Jamie. In case you missed it, the war in Ukraine just got hotter [Якщо ви 

пропустили, то війна в Україні стала ще гарячішою] / J. Dettmer // POLITICO. – 

Brussels, 2022. – 28.04. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/war-in-ukraine-

escalate-nato-russia-us-moscow/. 

Автор статті пише, щр агресивна війна росії в Україні ризикує перетворитися 

на щось ще більш небезпечне. На його думку, політичні стратегії, військова тактика 

та військові цілі з обох сторін змінюються цього тижня і ймовірність конфлікту, який 

може протиставити росію безпосередньо проти НАТО, раптом стала більш 

вірогідною. Заяви високопоставлених офіційних осіб США і росії останніх кількох 

днів відображають зростаючу небезпеку ширшої та більш непередбачуваної війни. 

Вони також включали замасковані погрози росії про небезпеку ядерного обміну. 

Українські війська, вочевидь, нарощують атаки на російську територію, а москва, 

очевидно, розпочинає провокації під фальшивим прапором у сепаратистській 

«республіці» Молдови Придністров’я. Автор констаттує, що є відчуття, що війна 

переживає серйозні зміни. 

*** 

Adams, Cindy. Author Daniel Silva sees Putin taking pages from ‘Hitler’s playbook’ 

[Письменник Даніель Сільва бачить, як путін слідує «Підручнику Гітлера»] / С. Adams 

// New York Post. – New York, 2022. – 28.04. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/04/27/author-daniel-silva-says-putin-is-taking-pages-from-hitlers-

playbook/. 

Автор книг «Неймовірний шпигун», «Віолончеліст», «Будинок шпигунів» Д. 

Сільва зазначає, що люди не усвідомлюють, що вторгнення в Польщу почалося з 

провокації нацистської сцени, взятої з підручника А. Гітлера. Автор називає 

вторгення росії в Україну початком перебудови глобального порядку. 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/04/28/la-guerre-en-ukraine-renforce-la-fragmentation-du-web_6124000_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/04/28/la-guerre-en-ukraine-renforce-la-fragmentation-du-web_6124000_3234.html
https://www.politico.eu/article/war-in-ukraine-escalate-nato-russia-us-moscow/
https://www.politico.eu/article/war-in-ukraine-escalate-nato-russia-us-moscow/
https://nypost.com/2022/04/27/author-daniel-silva-says-putin-is-taking-pages-from-hitlers-playbook/
https://nypost.com/2022/04/27/author-daniel-silva-says-putin-is-taking-pages-from-hitlers-playbook/
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*** 

Fram, Alan. Joe Biden Asks Congress For $33 Billion More In Aid to Ukraine [Джо 

Байден просить у Конгресу ще 33 мільярди доларів на допомогу Україні] / A. Fram // 

Time. – New York, 2022. – 28.04. – Режим доступу : https://time.com/6171813/biden-

congress-billions-aid-ukraine/. 

Президент США Д. Байден попросив у Конгресу додаткові 33 млрд дол., щоб 

допомогти Україні у протистоянні з вторгненням росії, що є сигналом того, що США 

готові розгорнути потужну довгострокову кампанію, щоб підтримати Україну та 

послабити росію. Пакет допомоги, який надсилається на розгляд до Конгресу, буде 

більш ніж удвічі більшим, ніж початкова оборонна та економічна допомога Україні та 

західним союзникам у розмірі 13,6 млрд дол., яку Конгрес ухвалив минулого місяця і 

яка зараз майже вичерпана. Це мало показати, що США не втомлюються допомагати 

запобігати спробам путіна розширити контроль своєї країни над своїм сусідом і, 

можливо, за його межами. 

*** 

Explosions rock Kyiv again as russians rain fire on Ukraine [У Києві знову 

пролунали вибухи після обстрілів росіянами] // New York Post. – New York, 2022. – 28.04. 

– Режим доступу : https://nypost.com/2022/04/28/explosions-rock-kyiv-again-as-russians-

rain-fire-on-ukraine/. 

Генсек ООН А. Гутерреш шокований ракетним ударом росії по Києву в той 

час, як він перебував у місті для переговорів. Бомбардування столиці відбулося лише 

через годину після того, як Президент України В. Зеленський провів 

пресконференцію з Генеральним секретарем ООН А. Гутеррешем. 

*** 

Krieg in der Ukraine verschärft Nahrungsmittelkrise am Horn von Afrika: Äthiopien, 

Somalia und Sudan besonders betroffen [Війна в Україні посилює продовольчу кризу на 

Африканському континенті: особливо постраждали Ефіопія, Сомалі та Судан] // Focus. 

– Berlin, 2022. – 29.04. – Режим доступу : https://www.focus.de/presseportal/krieg-in-der-

ukraine-verschaerft-nahrungsmittelkrise-am-horn-von-afrika-aethiopien-somalia-und-sudan-

besonders-betroffen_id_91324982.html. 

Близько 14 мільйонів людей у Сомалі, Ефіопії та Кенії вже потребують 

термінової допомоги через найсильнішу посуху в регіоні майже за 40 років. 

Відсутність трьох дощових сезонів поспіль підірвала засоби для існування людей, 

змушуючи сім’ї залишати свої будинки у пошуках їжі та води. Тепер такі основні 

продукти, як пшениця, стають дедалі дефіцитнішими і найдорожчими, оскільки 

торгові шляхи з України та росії порушені. Багато країн регіону зазвичай імпортують 

60-80% своєї пшениці з України. Оскільки цей імпорт було перервано, ціни на хліб та 

інші основні продукти харчування різко зросли, що найбільше вдарило по 

найбідніших сім’ях. 

*** 

Baker, Aryn. The Ukraine Food Price Crisis is Just a Preview of What Could Happen 

as Climate Change Worsens [Криза цін на продовольство в Україні – лише попередній 

перегляд того, що може статися в міру погіршення клімату] / A. Baker // Time. – New 

https://time.com/6171813/biden-congress-billions-aid-ukraine/
https://time.com/6171813/biden-congress-billions-aid-ukraine/
https://nypost.com/2022/04/28/explosions-rock-kyiv-again-as-russians-rain-fire-on-ukraine/
https://nypost.com/2022/04/28/explosions-rock-kyiv-again-as-russians-rain-fire-on-ukraine/
https://www.focus.de/presseportal/krieg-in-der-ukraine-verschaerft-nahrungsmittelkrise-am-horn-von-afrika-aethiopien-somalia-und-sudan-besonders-betroffen_id_91324982.html
https://www.focus.de/presseportal/krieg-in-der-ukraine-verschaerft-nahrungsmittelkrise-am-horn-von-afrika-aethiopien-somalia-und-sudan-besonders-betroffen_id_91324982.html
https://www.focus.de/presseportal/krieg-in-der-ukraine-verschaerft-nahrungsmittelkrise-am-horn-von-afrika-aethiopien-somalia-und-sudan-besonders-betroffen_id_91324982.html
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York, 2022. – 29.04. – Режим доступу : https://time.com/6172270/ukraine-food-price-crisis-

climate-change/. 

Кореспондент журналу «Time» в Африці А. Бейкер зазначає, що двомісячний 

конфлікт підірвав здатність України висаджувати, збирати та експортувати свої 

основні сільськогосподарські культури, що призвело до зростання витрат та 

викликало побоювання щодо глобальної нестачі продовольства. Як попередив у Раді 

Безпеки ООН виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Д. Бізлі, 

зростання цін на продовольство підірве здатність гуманітарної організації 

прогодувати близько 125 мільйонів людей, які перебувають на межі голодної смерті, 

бо Україна перейшла «з житниці світу до черг за хлібом». 

*** 

Barrabi, Thomas. Russia reaps huge oil, gas profits despite Western sanctions [росія 

пожинає величезні прибутки від нафти та газу, незважаючи на санкції Заходу] / Т. 

Barrabi // New York Post. – New York, 2022. – 11.04. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/04/11/russia-earning-huge-oil-gas-profits-despite-western-sanctions/. 

Як заявив старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки 

Петерсона П. Хонохан, росія має величезні прибутки від нафти та газу, незважаючи 

на санкції Заходу. Наразі росія готова заробити майже 321 млрд дол. на експорті 

енергоносіїв цього року – більше ніж на третину порівняно з попереднім роком. 

Тільки в квітні росія очікує на 9,6 млрд дол. більше від продажу енергоносіїв, ніж 

передбачалося спочатку, через високі ціни. Це пов’язано з тим, що ЄС залишається 

сильно залежним від російського газу і поки що не відмовляється припиняти поставки 

через побоювання енергетичної кризи. Експерт вважає, що попри це, фінансові та 

інші санкції послабили російську економіку та її здатність отримувати певні 

матеріали, необхідні для ведення війни в Україні. 

*** 

Simko-Bednarski, Evan. Leaders of four NATO nations visit Kyiv – but Biden stays 

home [Лідери чотирьох країн НАТО відвідали Київ, але Д. Байден залишається вдома] / 

Е. Simko-Bednarski // New York Post. – New York, 2022. – 13.04. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/04/13/leaders-of-poland-baltic-states-visit-kyiv-as-biden-stays-at-

home/. 

Лідери чотирьох країн НАТО – Литви, Латвії, Польщі та Естонії – відвідали 

Київ, демонструючи солідарність, непокору та підтримку України. Лідери зустрілися 

з Президентом України В. Зеленським, щоб обговорити військову, гуманітарну 

допомогу та розслідування військових злочинів. Візит відбувся всього через кілька 

днів після несподіваного візиту до столиці Б. Джонсона. Відсутність президента Д. 

Байдена у списку візитерів до України серед високопоставлених світових лідерів 

викликала критику з боку віцепрем’єр-міністерки України І. Верещук. Вона 

повідомила, що Д. Байден мав відвідати Україну під час його європейської подорожі 

минулого місяця. 

*** 

Turkey continues work to end Russia-Ukraine war, Altun says [Туреччина 

продовжує роботу щодо припинення російсько-української війни, – заявив Алтун] // 

Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 14.04. – Режим доступу : 

https://time.com/6172270/ukraine-food-price-crisis-climate-change/
https://time.com/6172270/ukraine-food-price-crisis-climate-change/
https://nypost.com/2022/04/11/russia-earning-huge-oil-gas-profits-despite-western-sanctions/
https://nypost.com/2022/04/13/leaders-of-poland-baltic-states-visit-kyiv-as-biden-stays-at-home/
https://nypost.com/2022/04/13/leaders-of-poland-baltic-states-visit-kyiv-as-biden-stays-at-home/
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https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-continues-work-to-end-russia-

ukraine-war-altun-says. 

Виступаючи на конференції «Регіональні та гуманітарні наслідки війни в 

Україні», директор зі зв’язків із громадськістю президента Туреччини Ф. Алтун 

заявив, що Туреччина неухильно працює день і ніч, щоб покласти край війні в Україні 

за допомогою дипломатії. Туреччина виступила з ініціативою зупинити війну в 

Україні та стала важливим регіональним гравцем. 

*** 

Вучић: Нико нема право да наоружава Приштину [А. Вучич: Ніхто не має права 

озброювати Приштину] // Политика. – Belgrad, 2022. – 17.04. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/505135/. 

Президент Сербії А. Вучич на запитання про його особисте ставлення до 

конфлікту між росією та Україною заявив, що це може мати наслідки для Сербії. 

Говорячи про ситуацію в Україні, президент сказав, що відколи все почалося, Сербія 

перебуває у своєрідному світовому конфлікті. Він підрахував, що наслідки 

військового конфлікту в Україні триватимуть не три-чотири роки. За його словами, 

Сербії дорого коштує те, що вона не ввели санкції проти росії, яка завжди 

підтримувала Сербію. 

*** 

Каква е тайната на речите на Зеленски? [У чому секрет виступів 

В. Зеленського?] // Факти. – Sofia, 2022. – 18.04. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/mnenia/671382-kakva-e-tainata-na-rechite-na-zelenski. 

Одягнений у просту футболку кольору хакі, з триденною бородою – у цьому 

невимушеному образі В. Зеленський щодня звертається до свого народу та до 

парламентів демократичних країн світу. Звернення В. Зеленського точні, емоційні та 

дієві. Президент є повною протилежністю путіну – зі своїми регулярними 

відеозверненнями, в яких він представляє себе відважним та енергійним лідером 

народу, що чинить опір агресору. Експерт з політичних комунікацій Х. Мансфельд 

зазначив, що його промови впливають на поведінку Заходу. Німецький політолог А. 

Гертель з берлінського Фонду науки і політики вважає, що В. Зеленський набагато 

більше підходить на роль справжнього антипода кремлю, ніж будь-хто з його 

попередників. 

*** 

Ukraine completes questionnaire for EU membership [Україна заповнила анкету на 

членство в ЄС] // еKathimerini. – Athens, 2022. – 18.04. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/news/1182478/ukraine-completes-questionnaire-for-eu-

membership/. 

Як повідомив заступник глави Офісу Президента В. Зеленського І. Жовква, 

Україна заповнила анкету, яка стане відправною точкою для прийняття ЄС щодо 

членства України. Європейська комісія повинна буде видати рекомендацію щодо 

відповідності України необхідним критеріям членства в ЄС. Україна розраховує 

отримати статус країни-кандидата на вступ до ЄС у червні під час запланованого 

засідання Європейської ради в період з 23 по 24 червня. 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-continues-work-to-end-russia-ukraine-war-altun-says
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-continues-work-to-end-russia-ukraine-war-altun-says
https://www.politika.rs/scc/clanak/505135/
https://fakti.bg/mnenia/671382-kakva-e-tainata-na-rechite-na-zelenski
https://www.ekathimerini.com/news/1182478/ukraine-completes-questionnaire-for-eu-membership/
https://www.ekathimerini.com/news/1182478/ukraine-completes-questionnaire-for-eu-membership/
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*** 

Türkiye’nin arabuluculuk hamlesi turizme katkı sunabilir [Посередницький крок 

Туреччини може сприяти розвитку туризму] // Star. – Istanbul, 2022. – 18.04. – Режим 

доступу : https://www.star.com.tr/guncel/turkiyenin-arabuluculuk-hamlesi-turizme-katki-

sunabilir-haber-1705763/. 

Президент Турецької асоціації туристичних гідів А. Егінліоглу заявив, що 

спроби Туреччини стати посередником між росією та Україною, де триває війна, 

зроблять позитивний внесок у розвиток туризму країни. Він зазначив, що туризм не 

любить війни, а до країни приїздило багато туристів з України та росії. А. Егінліглу 

наголосив, що влада Туреччини виходить на перший план в мирних переговорах, а це 

дає «нашій країні великий престиж». 

*** 

Спречич, Елвіс. Stručnjak otkriva što su Amerika i EU trebale napraviti i koje zemlje 

NATO-a su najugroženije: Sada je jasno da рutin nije blefirao! [Експерт розкриває, що 

мали зробити Америка та ЄС і які країни НАТО знаходяться під найбільшою 

небезпекою: тепер зрозуміло, що путін не блефував!] / Е. Спречич // Vecernji list. – 

Zagreb, 2022. – 18.04. – Режим доступу : https://www.vecernji.hr/vijesti/strucnjak-za-

sigurnost-o-putinovom-govoru-sada-je-jasno-da-to-nije-bio-blef-nego-da-su-spremni-to-

uciniti-1579625. 

Експерт з оборони та безпеки, колишній помічник міністра оборони з питань 

оборонної політики Хорватії Н. Бріца вважає, що напередодні нападу на Україну 

путін виступив із значущою промовою, спрямованою на російську аудиторію, де 

чітко дав зрозуміти, що росія шукає нове рівняння безпеки. Він проаналізував 

останню інформацію з України, розповів про те, чи існує нова концепція російської 

війни, наприклад, російський вплив у Хорватії, чи не помилилася Україна, коли три 

десятиліття тому вирішила відмовитися від ядерної зброї. 

*** 

Premiér Heger o situácii na Ukrajine: Na toto bude Slovensko tlačiť [Прем’єр-міністр 

Геґер про ситуацію в Україні: Словаччина буде цього домагатися] // Nový Čas. – 

Bratislava, 2022. – 09.04. – Режим доступу : https://www.cas.sk/clanok/2665715/premier-

heger-o-situacii-na-ukrajine-na-toto-bude-slovensko-tlacit/. 

Прем’єр-міністр Словаччини Е. Геґер після повернення з України заявив, що 

Словаччина наполегливо домагатиметься того, щоб Україна якомога швидше стала 

членом ЄС та отримала статус кандидата. За словами прем’єр-міністра, Словаччина 

готова допомогти Україні з ремонтом військової техніки, а також з експортом 

пшениці поїздом. Е. Геґер прокоментував передачу системи протиповітряної оборони 

С-300 Україні, зазначивши, що цим подарунком українці отримали «парасольку», яка 

захистить багато невинних життів. 

*** 

Sú Slováci spokojní s reakciou EÚ na vojnu na Ukrajine? Výsledky prieskumu 

potvrdili zjavný fakt [Чи задоволені словаки реакцією ЄС на війну в Україні? Результати 

опитування підтвердили очевидний факт] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 11.04. – 

Режим доступу : https://www.cas.sk/clanok/2666369/su-slovaci-spokojni-s-reakciou-eu-na-

vojnu-na-ukrajine-vysledky-prieskumu-potvrdili-zjavny-fakt/. 

https://www.star.com.tr/guncel/turkiyenin-arabuluculuk-hamlesi-turizme-katki-sunabilir-haber-1705763/
https://www.star.com.tr/guncel/turkiyenin-arabuluculuk-hamlesi-turizme-katki-sunabilir-haber-1705763/
https://www.vecernji.hr/vijesti/strucnjak-za-sigurnost-o-putinovom-govoru-sada-je-jasno-da-to-nije-bio-blef-nego-da-su-spremni-to-uciniti-1579625
https://www.vecernji.hr/vijesti/strucnjak-za-sigurnost-o-putinovom-govoru-sada-je-jasno-da-to-nije-bio-blef-nego-da-su-spremni-to-uciniti-1579625
https://www.vecernji.hr/vijesti/strucnjak-za-sigurnost-o-putinovom-govoru-sada-je-jasno-da-to-nije-bio-blef-nego-da-su-spremni-to-uciniti-1579625
https://www.cas.sk/clanok/2665715/premier-heger-o-situacii-na-ukrajine-na-toto-bude-slovensko-tlacit/
https://www.cas.sk/clanok/2665715/premier-heger-o-situacii-na-ukrajine-na-toto-bude-slovensko-tlacit/
https://www.cas.sk/clanok/2666369/su-slovaci-spokojni-s-reakciou-eu-na-vojnu-na-ukrajine-vysledky-prieskumu-potvrdili-zjavny-fakt/
https://www.cas.sk/clanok/2666369/su-slovaci-spokojni-s-reakciou-eu-na-vojnu-na-ukrajine-vysledky-prieskumu-potvrdili-zjavny-fakt/
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З опитування 1007 респондентів, яке замовило Представництво ЄК у 

Словацькій Республіці від агентства «Фокус», випливає, що половина словаків 

незадоволена реакцією ЄС на конфлікт в Україні. За словами соціолога М. Вашечка, 

існує кілька інтерпретацій, зокрема поляризація суспільства. За його словами, 

суспільство настільки поляризоване, що яка б цивілізаційно-культурна тема не була 

обрана, суспільство завжди ділиться на дві половини. Він також зазначив, що серед 

тих, хто був рішучим антиваксистом у пандемії, є ті, хто ставить під сумнів війну в 

самій Україні. 

*** 

Laitman, Michael. Will the Jews be Blamed for the War in Ukraine? [Чи будуть 

звинувачувати євреїв у війні в Україні?] / M. Laitman // The Times of Israel. – Jerusalem, 

2022. – 14.04. – Режим доступу : https://blogs.timesofisrael.com/will-the-jews-be-blamed-for-

the-war-in-ukraine/. 

На думку доктора філософії та каббали М. Лайтмана, в будь-якому конфлікті, 

особливо великому, це лише питання часу, коли почнуть звинувачувати євреїв у війні 

в Україні, що не є винятком. За його словами, в мережі з’являється все більше дописів 

і відео, в яких у трагедії, що розгортається в Україні, звинувачують Ізраїль, чи євреїв, 

чи обидві країни. М. Лайтман зазначає, що на свій захист «ми можемо стверджувати, 

що істина зовсім протилежна: прем’єр-міністр Ізраїлю з усіх сил намагався досягти 

перемир’я, було створено польові госпіталі в Україні за власний кошт, Ізраїль також 

прийняв десятки тисяч українських біженців». 

САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ  

Geinitz, Christian. Fließendes Gas, rollender Rubel [Тече газ, котиться рубль] / C. 

Geinitz // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 01.04. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/warten-auf-einzelheiten-fliessendes-gas-rollender-

rubel-17928356.html. 

Президент росії підписав указ, згідно з яким покупці газу з «недружніх країн» 

повинні оплачувати рахунки в рублях. Для цього використовується складна 

процедура з різними рахунками, а саме опальним іноземним покупцям газу 

знадобляться два рахунки в «Газпромбанку». З технічної точки зору, для компаній 

мало що зміниться. Але путін може використати новий метод, щоб зберегти обличчя і 

стверджувати, що примусово здійснював виплати в рублях. За словами автора, тепер 

питання в тому, чи приймуть це політики в Берліні та Брюсселі, чи розглядатимуть 

цю процедуру, як спосіб обходу санкцій проти росії через вторгнення в Україну. 

*** 

Ha békét akarsz, ne pénzeld Putyint! [Хочеш миру – не фінансуй путіна!] // 

Nepszava. – Budapest, 2022. – 01.04. – Режим доступу : 

https://www.nepszava.hu/3152178_ukrajna-putyin-haboru-embargo-oroszorszag-europa. 

Професор Інституту політичних наук у Парижі С. Гурієв та професор 

Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі О. Іцхокі заявили, що негайне 

припинення закупівель російської енергії – не лише найшвидше, а й найдешевше 

рішення для припинення війни в Україні. На їх думку, ембарго має зберігатися доти, 

доки росія не зможе переконливо гарантувати, що вона відмовиться від своїх 

https://blogs.timesofisrael.com/will-the-jews-be-blamed-for-the-war-in-ukraine/
https://blogs.timesofisrael.com/will-the-jews-be-blamed-for-the-war-in-ukraine/
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/warten-auf-einzelheiten-fliessendes-gas-rollender-rubel-17928356.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/warten-auf-einzelheiten-fliessendes-gas-rollender-rubel-17928356.html
https://www.nepszava.hu/3152178_ukrajna-putyin-haboru-embargo-oroszorszag-europa
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агресивних намірів. С. Гурієв та О. Іцхокі роблять висновок, що у поточній ситуації 

немає жодних гарантій, що путін не розширить війну на нових напрямах, що 

катастрофічно вплине на європейську економіку. 

*** 

Hernandez, America. Ukraine tells EU to play rough with Russia on gas prices 

[Україна закликає ЄС бути жорсткішими з росією щодо цін на газ] / A. Hernandez // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 04.04. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/ukraine-eu-play-rough-russia-gas-prices/. 

На думку автора, Україна закликає ЄС дати росіянам відчути власну тактику 

сильної руки, коли йдеться про ціни на газ. Автор наголошує, що Україна 

запропонувала європейцям дуже нестандартний план гри, який вимагатиме від 

брюссельських бюрократів бути настільки ж суворими до контрактів, як росія по 

відношенню до міжнародного права. Крім того він зазначає, що українці кажуть, що 

Європейська комісія повинна взяти під контроль всі закупівлі газу в ЄС, призначивши 

один орган для переговорів про нову ціну на експорт російського газу – значно нижчу 

за поточні спотові ціни, а ця нова ціна дозволила б «Газпрому» підтримувати потік 

газу, але різко скоротила б прибутки, які фінансують війну росії в Україні. 

*** 

Gijs, Camille. Macron calls for more energy sanctions as Ukraine accuses Russia of 

war crimes [Е. Макрон закликав до посилення енергетичних санкцій, оскільки Україна 

звинувачує росію у військових злочинах] / C. Gijs // POLITICO. – Brussels, 2022. – 04.04. 

– Режим доступу : https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-call-more-energy-

sanction-ukraine-russia-war-crime/. 

Президент Франції Е. Макрон закликав до посилення санкцій проти російської 

енергетики, зокрема вугілля та нафти, після повідомлень про те, що російські війська 

вчинили злочини проти мирного населення в Україні. Повідомлення про те, що 

російські війська вбивали та ґвалтували цивільних українців у селах та містах 

поблизу Києва, включаючи Бучу, викликали прагнення до посилення санкцій проти 

росії. Е. Макрон сказав, що Франція «координуватиме свою діяльність з нашими 

європейськими партнерами, особливо з Німеччиною», але також «вживе додаткових 

індивідуальних заходів». Міністр економіки та клімату Німеччини Р. Хабек 

продовжив виключати негайну заборону російської нафти, газу та вугілля, заявляючи, 

що цей крок зашкодить ЄС більше, ніж росії. 

*** 

Bakker, Alexander. Europese Unie bereidt nieuwe sancties Rusland voor, na 

slachtpartij in Boetsja [Європейський Союз готує нові санкції проти росії після масової 

розправи в Бучі] / A. Bakker // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 04.04. – Режим доступу 

: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1430696250/europese-unie-bereidt-nieuwe-sancties-rusland-

voor-na-slachtpartij-in-boetsja. 

ЄС готує нові санкційні заходи проти росії після жахливої бійні у Бучі в 

Україні. У наборі каральних інструментів є два великі варіанти: заборона російським 

судам заходити в європейські порти та блокування для всіх російських банків 

міжнародної платіжної системи Swift. Прем’єр-міністр Нідерландів М. Рютте 

наголосив, що країна не вводять жодних блокад і підкреслює про наслідки різних 

https://www.politico.eu/article/ukraine-eu-play-rough-russia-gas-prices/
https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-call-more-energy-sanction-ukraine-russia-war-crime/
https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-call-more-energy-sanction-ukraine-russia-war-crime/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1430696250/europese-unie-bereidt-nieuwe-sancties-rusland-voor-na-slachtpartij-in-boetsja
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1430696250/europese-unie-bereidt-nieuwe-sancties-rusland-voor-na-slachtpartij-in-boetsja
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варіантів санкцій. Наприклад, заборона Swift всім російським банкам має наслідки 

для платежів за вугілля, нафту та газ. На думку Нідерландів, заборона російським 

судам заходити до порту Роттердам може мати наслідки для продовольчої безпеки. 

*** 

Löhr, Julia. Regierung und Industrie sind sich in der Embargo-Frage einig [Уряд і 

промисловість погоджуються щодо питання ембарго] / J. Löhr // Frankfurter Аllgemeine. 

– Frankfurt am Main, 2022. – 04.04. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gas-lieferstopp-bundesregierung-ist-weiter-gegen-

energie-embargo-17933861.html. 

Уряд Німеччини і промисловість погоджуються щодо питання ембарго на 

російські енергетичні носії через напад на Україну, проте вважають, що через 

економічні наслідки залежність від викопного палива з росії слід зменшувати «крок за 

кроком», а не відразу. Міністр економіки Р. Хабек зазначив, що робота 

продовжується і кожен день робляться кроки до ембарго. Деякі економісти вважають, 

що пов’язані з цим економічні наслідки, є керованими. 

*** 

Ukrayna: ‘‘AB’nin Rusya’ya yönelik planlanan beşinci yaptırım paketi şu haliyle 

yetersiz’’ [Україна: «П’ятий запланований ЄС пакет санкцій проти росії недостатній в 

тому вигляді, в якому він є»] // Star. – Istanbul, 2022. – 04.04. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-abnin-rusyaya-yonelik-planlanan-besinci-yaptirim-

paketi-su-haliyle-yetersiz-haber-1702517/. 

Міністр закордонних справ України Д. Кулеба заявив, що запланований ЄС 

п’ятий пакет санкцій проти росії недостатній у нинішньому вигляді. Д. Кулеба 

наголосив, що знає, що входить у запланований пакет, і якщо його приймуть таким, 

яким він є, доведеться публічно висловитися та об’єктивно оцінити непропорційну 

реакцію на поточну ситуацію. П’ятий пакет санкцій ЄС має включати більше 

російських банків, виключених із SWIFT, заходи щодо введення ембарго на російську 

нафту, газ і вугілля, а також закриття портів ЄС для російських суден і товарів. 

*** 

Svensson, Olof. Nytt krav på stopp för rysk energi läggs fram i riksdagen [У Ріксдазі 

представлена нова вимога про зупинення російської енергетики] / O. Svensson // 

Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 05.04. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jajbvz/nytt-krav-pa-stopp-for-rysk-energi-laggs-fram-i-

riksdagen. 

24 березня Президент України В. Зеленський виступив у шведському 

парламенті з промовою, у якій закликав припинити імпорт російських енергоресурсів. 

Але того ж дня парламентський комітет проголосував проти. Це питання знову 

піднімається у Риксдазі. Лише Ліва партія підтримала цю пропозицію. Помірковані 

виправдовували своє «ні», говорячи, що вони не хочуть «узаконювати» екологічно 

упереджену політику. 

*** 

Young, Matt. Volodymyr Zelensky slams Europe as NATO foreign ministers meet 

[В. Зеленський критикує Європу під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО] / 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gas-lieferstopp-bundesregierung-ist-weiter-gegen-energie-embargo-17933861.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gas-lieferstopp-bundesregierung-ist-weiter-gegen-energie-embargo-17933861.html
https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-abnin-rusyaya-yonelik-planlanan-besinci-yaptirim-paketi-su-haliyle-yetersiz-haber-1702517/
https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-abnin-rusyaya-yonelik-planlanan-besinci-yaptirim-paketi-su-haliyle-yetersiz-haber-1702517/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jajbvz/nytt-krav-pa-stopp-for-rysk-energi-laggs-fram-i-riksdagen
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М. Young // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 06.04. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/world/volodymyr-zelensky-slams-europe-as-nato-

foreign-ministers-meet/news-story/c858d998e1abdca07c6c733d6723abca. 

Президент України В. Зеленський засудив вагання в Європі щодо заборони 

імпорту російських енергоносіїв, стверджуючи, що деякі лідери більше стурбовані 

збитками бізнесу, ніж військовими злочинами. Європейський Союз готовий 

запровадити п’ятий пакет санкцій, припиняючи імпорт російського вугілля, в той час 

як міністри закордонних справ НАТО і G7 збираються в Брюсселі для вирішення 

подальших кроків щодо скоординованих дій. 

*** 

Segovia, Carlos. El Gobierno sale finalmente en defensa de las empresas que atacó 

Zelenski: «Cumplen las sanciones a Rusia» [Уряд нарешті виступає на захист компаній, 

про які говорив В. Зеленський: «Вони дотримуються санкцій проти росії»] / C. Segovia // 

El Mundo. – Madrid, 2022. – 06.04. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/economia/2022/04/06/624dba21fc6c8316198b45b0.html. 

Уряд Іспанії нарешті виступив на захист іспанських компаній, про які говорив 

Президент України В. Зеленський як такі, що продовжують працювати в росії. У своїй 

заяві уряд Іспанії запевнив, що компанії Las Cortes a Porcelanosa, Sercobe y Maxam 

«суворо дотримуються санкцій, введених проти росії». Міністерство промисловості, 

комерції та туризму високо оцінило відповідальність іспанських компаній і 

наголосило, що вони суворо дотримуються режиму санкцій, запровадженого проти 

росії у зв’язку з вторгненням в Україну. 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Apel Zełenskiego: Sankcje muszą być współmierne do zbrodni 

wojennych Rosjan [Заклик В. Зеленського: Санкції мають бути співмірними з 

військовими злочинами росіян] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 06.04. 

– Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36020971-apel-zelenskiego-

sankcje-musza-byc-wspolmierne-do-zbrodni-wojennych-rosjan. 

Президент України В. Зеленський заявив, що після розправи, яку вчинили 

російські війська в Бучі, санкції проти росії мають бути «співмірними воєнним 

злочинам, вчиненим окупантами». В. Зеленський зазначив, що зараз готуються нові 

пакети санкцій проти росії «за все, що зроблено» з українським народом. 

В. Зеленський наголосив, що зараз вирішальний момент, особливо для західних 

лідерів і справа не тільки в тому, як Україна оцінить нові санкції і що про них скаже, а 

питання в тому, як будуть оцінені західними суспільствами рішення щодо санкцій. 

*** 

Ribés, Berta. María José Soriano (Porcelanosa): «Seguro que hay cerámica nuestra en 

Rusia, no podemos arrancar la marca» [Марія Хосе Соріано (Porcelanosa): «Звісно, в росії 

є наша кераміка, ми не можемо вилучити звідти бренд»] / B. Ribés // El Mundo. – Madrid, 

2022. – 07.04. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/economia/empresas/2022/04/06/624dccadfdddff334e8b456f.html. 

Заяви Президента України В. Зеленського щодо звинувачення іспанської 

компанії «Porcelanosa» у веденні бізнесу в росії, незважаючи на війну, розгорнули 

суперечку, яка поставила цю компанію в складну ситуацію. Прояснюючи ситуацію, 

https://www.heraldsun.com.au/news/world/volodymyr-zelensky-slams-europe-as-nato-foreign-ministers-meet/news-story/c858d998e1abdca07c6c733d6723abca
https://www.heraldsun.com.au/news/world/volodymyr-zelensky-slams-europe-as-nato-foreign-ministers-meet/news-story/c858d998e1abdca07c6c733d6723abca
https://www.elmundo.es/economia/2022/04/06/624dba21fc6c8316198b45b0.html
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36020971-apel-zelenskiego-sankcje-musza-byc-wspolmierne-do-zbrodni-wojennych-rosjan
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36020971-apel-zelenskiego-sankcje-musza-byc-wspolmierne-do-zbrodni-wojennych-rosjan
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2022/04/06/624dccadfdddff334e8b456f.html
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голова цієї компанії Марія Хосе Соріано заявила, що її компанія немає власних 

магазинів у росії і наголосила, що вони не продавали продукцію в росію після 

початку війни. 

*** 

Dzintars: Sankciju jautājumā Latvijas interesēs nav nodarīt sev lielāku kaitējumu 

nekā Krievijai [Дзінтарс: У питанні санкцій не в інтересах завдати більше шкоди Латвії, 

ніж росії] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 07.04. – Режим доступу : 

https://nra.lv/latvija/377702-dzintars-sankciju-jautajuma-latvijas-intereses-nav-nodarit-sev-

lielaku-kaitejumu-neka-krievijai.htm. 

На думку депутата Сейму та лідера Національного союзу (НС) Р. Дзінтарса, 

Латвія, як європейська прикордонна країна з росією та Білоруссю, найпряміше 

усвідомлює, що Україна зараз захищає Європу. Отже, Латвія, як ніхто інший, 

мотивована бути схожою на українське лобі в Європі, наполягаючи на максимально 

жорстких санкціях. НС повністю підтримує тезу про те, що постачання російського 

газу слід припинити якнайшвидше. 

*** 

G. Skaistė: jeigu norime laimėti karą, reikėtų stipresnių ES sankcijų [Г. Скайсте: 

якщо ми хочемо виграти війну, нам потрібні посилені санкції ЄС] // Lietuvos rytas. – 

Vilniaus, 2022. – 07.04. – Режим доступу : https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-

pulsas/2022/04/07/news/g-skaiste-jeigu-norime-laimeti-kara-reiketu-stipresniu-es-sankciju-

22982958. 

Міністерка фінансів Литви Г. Скайсте запевняє, що санкції ЄС проти росії 

можуть бути сильнішими, враховуючи її військові злочини в Україні. За її словами, 

якби «ми перейшли до ширшого сектору енергетики, кажучи про нафту та газ, ефект 

був би набагато більшим». Г. Скайсте вважає, що деякі російські банки не були 

відключені від міжнародної платіжної системи SWIFT саме тому, що основні банки 

такі, як «Газпромбанк» та «Ощадбанк» платять за газ, який отримує ЄС, але рішення 

щодо виведення всіх російських банків зі SWIFT рано чи пізно доведеться приймати. 

*** 

Halmai, Katalin. Fideszesek az energiaembargóról: meg is szavaztuk, meg nem is 

[«Фідес» про ембарго на енергоносії: голосували за чи проти] / K. Halmai // Nepszava. – 

Budapest, 2022. – 07.04. – Режим доступу : https://www.nepszava.hu/3152974_ukrajna-

haboru-fidesz-energiaembargo-ep-allasfoglalas. 

Депутати Європейського парламенту ухвалили резолюцію, що закликає до 

негайного та повного введення ембарго на імпорт сирої нафти, вугілля, ядерного 

палива та природного газу з росії. За резолюцію проголосували депутати 

Європарламенту від угорської політичної партії «Фідес» у Страсбурзі, які, відповідно 

до позиції уряду, не підтримують енергетичне ембарго. К. Галь, голова делегації, 

пояснила, що вона підтримує резолюцію, яка, серед іншого, підтримує територіальну 

цілісність та суверенітет України, та засуджує російську агресію з метою збереження 

єдності ЄС. 

*** 

https://nra.lv/latvija/377702-dzintars-sankciju-jautajuma-latvijas-intereses-nav-nodarit-sev-lielaku-kaitejumu-neka-krievijai.htm
https://nra.lv/latvija/377702-dzintars-sankciju-jautajuma-latvijas-intereses-nav-nodarit-sev-lielaku-kaitejumu-neka-krievijai.htm
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/04/07/news/g-skaiste-jeigu-norime-laimeti-kara-reiketu-stipresniu-es-sankciju-22982958
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/04/07/news/g-skaiste-jeigu-norime-laimeti-kara-reiketu-stipresniu-es-sankciju-22982958
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/04/07/news/g-skaiste-jeigu-norime-laimeti-kara-reiketu-stipresniu-es-sankciju-22982958
https://www.nepszava.hu/3152974_ukrajna-haboru-fidesz-energiaembargo-ep-allasfoglalas
https://www.nepszava.hu/3152974_ukrajna-haboru-fidesz-energiaembargo-ep-allasfoglalas
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Vlada Crne Gore usvojila paket restriktivnih mjera prema Rusiji [Уряд Чорногорії 

ухвалив пакет обмежувальних заходів проти росії] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 

08.04. – Режим доступу : https://avaz.ba/region/crna-gora/732733/vlada-crne-gore-usvojila-

paket-restriktivnih-mjera-prema-rusiji. 

Віцепрем’єр Чорногорії Д. Абазович повідомив, що уряд Чорногорії на 

засіданні, після двох раніше безуспішних спроб, прийняв пакет обмежувальних 

заходів щодо росії. 

*** 

Jolly, Jasper. UK joins US in imposing sanctions on рutin’s daughters [Велика 

Британія приєдналася до США у введенні санкцій проти доньок путіна] / J. Jolly // The 

Gusrdian. – London, 2022. – 08.04. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/08/putin-daughters-sanctions-asset-travel-ban-

uk. 

Велика Британія наклала санкції на доньок путіна в рамках заходів, 

спрямованих проти «розкішного способу життя» найближчого оточення президента 

росії. Їм загрожує заморожування активів і заборона на виїзд. Санкції накладені і на 

міністра закордонних справ лаврова та його доньку. Також ЄС затвердив ембарго на 

імпорт вугілля. Це буде перша санкція ЄС, спрямована на прибуткову енергетичну 

галузь росії через її війну в Україні, і оцінюється в 4 млрд євро (3,3 млрд фунтів 

стерлінгів) на рік. ЄС уже почав працювати над додатковими санкціями, у тому числі 

щодо імпорту нафти. 

*** 

If New Delhi aligns itself with мoscow, US warns India of ‘significant and long-term’ 

consequences [Якщо Нью-Делі приєднається до москви, США попередять Індію про 

«значні та довгострокові» наслідки] // The News. – Islamabad, 2022. – 08.04. – Режим 

доступу : https://www.thenews.com.pk/print/948408-if-new-delhi-aligns-itself-with-moscow-

us-warns-india-of-significant-and-long-term-consequences. 

США попередили Індію про «значні та довгострокові» наслідки, якщо вона 

приєднається до росії, оскільки американські чиновники висловили «розчарування» 

деякими реакціями Нью-Делі на вторгнення росії в Україну. У той час як США, 

Європа, Австралія та Японія наклали на росію економічні санкції у відповідь на її 

війну проти України, Індія відмовилася і замість цього намагалася продовжити імпорт 

російської нафти. Міністр закордонних справ Індії підкреслив важливість зв’язків 

Нью-Делі з москвою, наголосивши, що росія є «важливим партнером у багатьох 

сферах». 

*** 

Ansems’Stoppen met import gas uit Rusland’ [«Припиніть імпорт газу з росії»] / H. 

Ansems // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 09.04. – Режим доступу : 

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1586683879/stoppen-met-import-gas-uit-rusland. 

Автор публікації Х. Ансемс вважає незрозумілим те, що Нідерланди ще 

продовжують імпортувати російську нафту та газ. Він наголошує, що таким чином 

країна безпосередньо фінансує масові вбивства в Бучі та Маріуполі. Автор вважає, що 

Нідерланди повинні позбутися російського імпорту негайно, будь-якою ціною і цей 

приклад будуть наслідувати інші країни. 

https://avaz.ba/region/crna-gora/732733/vlada-crne-gore-usvojila-paket-restriktivnih-mjera-prema-rusiji
https://avaz.ba/region/crna-gora/732733/vlada-crne-gore-usvojila-paket-restriktivnih-mjera-prema-rusiji
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/08/putin-daughters-sanctions-asset-travel-ban-uk
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/08/putin-daughters-sanctions-asset-travel-ban-uk
https://www.thenews.com.pk/print/948408-if-new-delhi-aligns-itself-with-moscow-us-warns-india-of-significant-and-long-term-consequences
https://www.thenews.com.pk/print/948408-if-new-delhi-aligns-itself-with-moscow-us-warns-india-of-significant-and-long-term-consequences
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1586683879/stoppen-met-import-gas-uit-rusland
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*** 

Japan to expel 8 Russian diplomats [Японія вислала 8 російських дипломатів] // 

Japan Today. – Tokyo, 2022. – 09.04. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/japan-ends-russian-coal-imports-expels-diplomats. 

Японія оголосила про висилку восьми російських дипломатів за військові 

злочини в Україні. Цей крок пов’язаний з тим, що союзники України посилюють тиск 

на росію після звинувачень у вбивстві мирних жителів на околицях Києва. Прем’єр-

міністр Ф. Кісіда розповів про нові санкції, у тому числі про нове заморожування 

активів та заборону на імпорт з росії, зокрема обладнання та горілки, і заявив, що 

Токіо підтримає зусилля щодо розслідування дій росії у Міжнародному 

кримінальному суді. 

*** 

Naureckaitė, Indrė. Po V. Zelenskio kalbos – G. Nausėdos kirtis ES šalims: „Nereikia 

pasiteisinimų ir atsiprašinėjimų“ [Після виступу В. Зеленського – акцент Ґ. Науседи на 

країни ЄС: «Не потрібні виправдання та вибачення»] / I. Naureckaitė // Lietuvos rytas. – 

Vilniaus, 2022. – 12.04. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/04/12/news/po-emocingos-v-zelenskio-

kalbos-g-nausedos-raginimas-kas-baisesnio-dar-turi-atsitikti--23034502. 

Президент Литви Ґ. Науседа після виступу Президента України В. Зеленського 

перед Сеймом, закликав ЄС прийняти найжорсткіші санкції проти росії, не чекаючи 

змін у поведінці агресора в Україні. Президент закликав партнерів ЄС наслідувати 

приклад Литви. За його словами, усі країни ЄС вже мають великі можливості 

замінити російську нафту пальним інших країн, але на це не вистачає політичної волі. 

*** 

Suciu, Simona. Va fi total interzis în România! Cine nu o va respecta riscă închisoarea. 

Se dă lege [Це буде повністю заборонено в Румунії! Тим, хто не поважає це, загрожує 

ув’язнення. Закон опубліковано] / S. Suciu // Evenimentul Zilei. – Bucureşti, 2022. – 12.04. 

– Режим доступу : https://evz.ro/va-fi-total-interzis-in-romania-cine-nu-o-va-respecta-risca-

inchisoarea-se-da-lege.html. 

Партія «Союз порятунку Румунії» ініціювала законопроєкт, який передбачає 

заборону на імпорт нафти, природного газу, вугілля та ядерного палива з росії до 

Румунії. Ті, хто не дотримується закону ризикують потрапити до в’язниці. У випадку 

компаній санкції варіюються від штрафу до ліквідації компанії. Законопроєкт є 

реакцією на різанину, вчинену російською армією серед мирного населення в Україні. 

*** 

Crna Gora: Odluka o sankcijama Rusiji objavljena u Službenom listu [Чорногорія: 

Рішення про санкції проти росії опубліковано в Офіційному віснику] // Dnevni avaz. – 

Sarajevo, 2022. – 15.04. – Режим доступу : https://avaz.ba/region/crna-gora/734524/crna-

gora-odluka-o-sankcijama-rusiji-objavljena-u-sluzbenom-listu. 

Уряд Чорногорії із третьої спроби ухвалив рішення про санкції проти росії 

через вторгнення в Україну. Таким чином Чорногорія підтримує пакет Ради 

Євросоюзу, що стосується 696 громадян росії, а також фінансових інституцій, 

транспорту, ЗМІ та майна. 

https://japantoday.com/category/politics/japan-ends-russian-coal-imports-expels-diplomats
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/04/12/news/po-emocingos-v-zelenskio-kalbos-g-nausedos-raginimas-kas-baisesnio-dar-turi-atsitikti--23034502
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/04/12/news/po-emocingos-v-zelenskio-kalbos-g-nausedos-raginimas-kas-baisesnio-dar-turi-atsitikti--23034502
https://evz.ro/va-fi-total-interzis-in-romania-cine-nu-o-va-respecta-risca-inchisoarea-se-da-lege.html
https://evz.ro/va-fi-total-interzis-in-romania-cine-nu-o-va-respecta-risca-inchisoarea-se-da-lege.html
https://avaz.ba/region/crna-gora/734524/crna-gora-odluka-o-sankcijama-rusiji-objavljena-u-sluzbenom-listu
https://avaz.ba/region/crna-gora/734524/crna-gora-odluka-o-sankcijama-rusiji-objavljena-u-sluzbenom-listu
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*** 

7 in 10 Japanese support russia sanctions even if they feel impact: survey [7 із 10 

японців підтримують санкції проти росії, навіть якщо відчувають їхні наслідки: 

опитування] // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 18.04. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/update1-7-in-10-japanese-support-russia-sanctions-

even-if-they-feel-impact. 

Як показало дводенне телефонне опитування Kyodo News, більше семи з 

десяти японців підтримують економічні санкції проти росії через її війну в Україні, 

навіть якщо санкції поширюються на японську економіку та їхнє життя. Опитування 

показало, що 73,7 % вважають за необхідне зберегти санкції, а 22,1 % заявили, що в їх 

збереженні немає необхідності. Щодо реакції уряду на агресію росії проти України, 

то 62,6 % схвалюють її дії, а 30,7 % не схвалюють. 

*** 

Yamaguchi, Mari. Japan, Switzerland agree to keep tough sanctions on russia [Японія 

та Швейцарія домовилися про збереження жорстких санкцій проти росії] / M. 

Yamaguchi // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 19.04. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/japan-switzerland-agree-to-keep-tough-sanctions-on-

russia. 

Президент Швейцарії І. Кассіс заявив, що його країна приєдналася до 

міжнародної спільноти для запровадження жорстких санкцій проти росії, але це не 

означає, що вона відмовилася від свого традиційного нейтралітету. І. Кассіс та 

прем’єр-міністр Японії Ф. Кісіда на переговорах у Токіо домовилися про те, що росія 

має нести відповідальність за напади на мирних жителів України. І. Кассіс, який 

також є міністром закордонних справ, заявив на окремій пресконференції, що 

Швейцарія рішуче засуджує війну і закликав росію негайно припинити вторгнення. 

*** 

Greece impounds russian tanker as part of EU sanctions [Греція арештувала 

російський танкер у рамках санкцій ЄС] // еKathimerini. – Athens, 2022. – 20.04. – Режим 

доступу : https://www.ekathimerini.com/news/1182658/greece-impounds-russian-tanker-as-

part-of-eu-sanctions-against-russia/. 

Греція конфіскувала російський нафтовий танкер біля острова Евбея, у рамках 

санкцій ЄС, запроваджених проти росії через її вторгнення в Україну. Раніше цього 

місяця ЄС заборонив суднам під російським прапором заходити в порти 27 країн 

блоку з деякими винятками, оскільки прийняв нові широкі санкції проти росії за те, 

що кремль описує як «спеціальну військову операцію» в Україні. російське 

посольство в Афінах, повідомило, що розслідує справу та контактує з владою Греції. 

США привітали зусилля Греції щодо впровадження санкцій, «ініційованих у 

відповідь на жорстоке, неспровоковане вторгнення росії в Україну». 

*** 

Yamaguchi, Mari. Japan revokes russia’s ‘‘most favored nation’’ status; expels 8 

russians [Японія позбавила росію статусу «найбільшого сприяння»; висилає 8 росіян] / 

M. Yamaguchi // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 20.04. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/Japan-revokes-Russia’s-most-favored-nation-status-

expels-8-diplomats. 

https://japantoday.com/category/politics/update1-7-in-10-japanese-support-russia-sanctions-even-if-they-feel-impact
https://japantoday.com/category/politics/update1-7-in-10-japanese-support-russia-sanctions-even-if-they-feel-impact
https://japantoday.com/category/politics/japan-switzerland-agree-to-keep-tough-sanctions-on-russia
https://japantoday.com/category/politics/japan-switzerland-agree-to-keep-tough-sanctions-on-russia
https://www.ekathimerini.com/news/1182658/greece-impounds-russian-tanker-as-part-of-eu-sanctions-against-russia/
https://www.ekathimerini.com/news/1182658/greece-impounds-russian-tanker-as-part-of-eu-sanctions-against-russia/
https://japantoday.com/category/politics/Japan-revokes-Russia's-most-favored-nation-status-expels-8-diplomats
https://japantoday.com/category/politics/Japan-revokes-Russia's-most-favored-nation-status-expels-8-diplomats
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Японія ухвалила закон, який офіційно скасовує торговий статус росії як 

«найбільшого сприяння» у зв’язку з її вторгненням в Україну, оскільки Токіо посилює 

санкції на тлі викриттів звірств російських військових проти мирних жителів. 

Позбавлення росії торгового статусу є останнім кроком Японії проти москви і є 

частиною списку санкційних заходів, оголошених прем’єр-міністром Ф. Кісіда, які 

також включають рішення про вислання восьми російських дипломатів та торгових 

представників. 

*** 

Österreich bezieht kaum noch Öl aus Russland [Австрія майже не отримує нафту з 

росії] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 21.04. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6128493/oesterreich-bezieht-kaum-noch-oel-aus-

russland?from=rss. 

США та їхні європейські союзники відреагували на загарбницьку війну росії 

проти України широкими економічними санкціями. Оскільки цього було недостатньо, 

щоб зупинити російську атаку, Україна вимагає повного енергетичного ембарго 

проти росії. Однак європейці ухиляються від цього, оскільки їхня залежність від 

російського газу та нафти надто велика. Австрія майже не отримує нафту з росії. На 

відміну, наприклад, від Німеччини, яка отримує більше третини свого імпорту нафти 

з росії, для Австрії це було б порівняно легко. Найважливішим постачальником нафти 

для Австрії протягом багатьох років є Казахстан з часткою імпорту 38,9 %. 

*** 

Palmas, Francesco. Le armi chieste da Kiev non cambierebbero le sorti militari. 

Meglio le sanzioni [Зброя, яку запросив Київ, не змінить воєнного положення. Санкції 

краще] / F. Palmas // Avvenire. – Milano, 2022. – 21.04. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/analisi-armi-pesanti-alla-ucraina. 

Італійський незалежний військовий аналітик Ф. Пальмас вважає, що подальше 

постачання зброї в Україну «небезпечне та марне». Краще покладатися на санкції, що 

найменше руйнівні, ніж зброя, і менш політично ризиковані. На його думку, західне 

технологічне ембарго вже підриває близько двадцяти основних російських військових 

компаній. 

*** 

Bakker, Alexander. Mist rond ranglijst: hoeveel Russisch geld heeft Nederland 

bevroren? [Не вистачає рейтингу: скільки російських грошей заморозили Нідерланди?] 

/ A. Bakker // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 21.04. – Режим доступу : 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/4082598/mist-rond-ranglijst-hoeveel-russisch-geld-heeft-

nederland-bevroren. 

Європейська комісія попросила всі країни-члени надати інформацію про 

заморожені російські активи. Брюссель оголосив, що російські активи на загальну 

суму близько 30 млрд євро були заморожені, але результати по країнах не були 

оприлюднені. Нідерланди закликають комісію розкривати інформацію. Нідерланди 

дотримуються санкцій проти росії через вторгнення в Україну в порівнянні з іншими 

країнами ЄС. За словами автора, у той час, як деякі країни заморозили багато 

мільярдів євро в російських активах, рахунок у Нідерландах залишився на рівні понад 

500 млн євро. 

https://www.diepresse.com/6128493/oesterreich-bezieht-kaum-noch-oel-aus-russland?from=rss
https://www.diepresse.com/6128493/oesterreich-bezieht-kaum-noch-oel-aus-russland?from=rss
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/analisi-armi-pesanti-alla-ucraina
https://www.telegraaf.nl/nieuws/4082598/mist-rond-ranglijst-hoeveel-russisch-geld-heeft-nederland-bevroren
https://www.telegraaf.nl/nieuws/4082598/mist-rond-ranglijst-hoeveel-russisch-geld-heeft-nederland-bevroren
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*** 

US secretary of state lauds Greek support of Ukraine [Держсекретар США схвалив 

підтримку Грецією України] // еKathimerini. – Athens, 2022. – 22.04. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/news/1182819/us-secretary-of-state-lauds-greek-support-of-

ukraine/. 

Держсекретар США Е. Блінкен подякував Греції під час телефонної розмови з 

прем’єр-міністром К. Міцотакісом за її рішучу підтримку Україні, яка включає в себе 

жорсткі санкції, велику гуманітарну та оборонну допомогу. Розмова відбулася 

напередодні майбутньої зустрічі 3+1 між Грецією, Кіпром, Ізраїлем та США. 

*** 

Sima, Jonna. Ryssland driver mot total kollaps [росія прагне повного краху] / J. 

Sima // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 23.04. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/7dOvG9/putin-driver-ryssland-mot-en-total-kollaps. 

Автор статті вважає, що якби Захід припинив купувати російську нафту та газ, 

це могло б покласти край війні в Україні. Вже цього літа імпорт російської нафти 

скоротиться вдвічі. Нафта і є основою збачення росії. Агресивна війна росії проти 

України є рушійною силою європейського «зеленого» переходу. Упродовж року-двох 

Європа звільниться від залежності від російських енергоресурсів. 

*** 

España inmoviliza 12 cuentas bancarias, tres yates y 23 inmuebles de oligarcas rusos 

[Іспанія заблокувала 12 банківських рахунків, три яхти та 23 об’єктів нерухомості 

російських олігархів] // El Mundo. – Madrid, 2022. – 25.04. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/04/25/6266d26cfdddff12918b45b0.html. 

Іспанія заблокувала 12 банківських рахунків, 3 яхти та 23 об’єктів нерухомості 

п’яти російських олігархів, на яких наклали санкції за вторгнення в Україну. 

Координує санкції в Іспанії одна з робочих груп, створених у органах національної 

безпеки через війну в Україні. Друга група відповідає за координацію прийому 

біженців, які прибувають до Іспанії, яких зараз налічується понад 130 тис., зокрема 

5400 дітей вже навчаються в Іспанії. 

*** 

Österreich zahlt Gas aus Russland weiter in Euro [Австрія продовжує платити за газ 

з росії в євро] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 27.04. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6131342/oesterreich-zahlt-gas-aus-russland-weiter-in-

euro?from=rss. 

Австрія продовжує закуповувати газ у росії, а також розраховується за нього в 

євро. Згідно з інформацією генерального директора енергетичного регулятора E-

Control В. Урбантшича, потоки природного газу зі сходу до австрійського кордону 

досі є нормальними та безперешкодними. В. Урбантшич зазначив, що потік газу через 

Україну та Словаччину до Австрії стабільний. Про це також свідчить поточна 

інформація від оператора міжміського газопроводу GasConnect Austria (GCA), 

більшість якого належить асоціації. 

*** 

https://www.ekathimerini.com/news/1182819/us-secretary-of-state-lauds-greek-support-of-ukraine/
https://www.ekathimerini.com/news/1182819/us-secretary-of-state-lauds-greek-support-of-ukraine/
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/7dOvG9/putin-driver-ryssland-mot-en-total-kollaps
https://www.elmundo.es/espana/2022/04/25/6266d26cfdddff12918b45b0.html
https://www.diepresse.com/6131342/oesterreich-zahlt-gas-aus-russland-weiter-in-euro?from=rss
https://www.diepresse.com/6131342/oesterreich-zahlt-gas-aus-russland-weiter-in-euro?from=rss
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Löhr, Julia. Und dann ist der Ofen aus [А потім духовка вимикається] / J. Löhr // 

Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 27.04. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/darum-wird-das-gas-embargo-von-der-

bundesregierung-abgelehnt-17984781.html. 

Федеральний уряд Німеччини продовжує відкидати заборону на імпорт газу з 

росії, до якої закликають через війну росії проти України. Німецькі економісти також 

закликають до негайного енергетичного ембарго проти росії. Але у Берліні існує 

велика коаліція за поступове припинення імпорту енергоносіїв з росії. Що стосується 

вугілля та нафти, то залежність вже значно зменшилася. Особливо чутливим є 

питання газу: 40 % імпорту надходить з росії й існує занадто великий ризик того, що 

Німеччина зануриться в кризу в разі ембарго. 

*** 

«Sind sie noch in der Eurozone?»: Tusk wirft Österreich Gaszahlung in Rubel vor 

[«Ви все ще в зоні євро?»: Д. Туск звинуватив Австрію в сплаті газу в рублях] // Die 

Рresse. – Vienna, 2022. – 28.04. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6131964/sind-

sie-noch-in-der-eurozone-tusk-wirft-oesterreich-gaszahlung-in-rubel-vor?from=rss. 

Лідер Європейської народної партії (ЄНП) Д. Туск звинуватив Австрію, 

Угорщину та Німеччину в тому, що вони перебувають у «рубльовій зоні», щоб 

платити за російський газ. Канцлер Австрії К. Негаммер заявив, що поставки газу в 

Австрію відбуватимуться без обмежень і що автрійська нафтова крмпанія OMV 

продовжуватиме платити в євро. За словами К. Негаммера, OMV прийняла російські 

умови. Пропозиція «Газпрому» була отримана та перевірена і ведеться робота над 

рішенням, яке відповідало б санкціям. У. фон дер Ляєн застерігала компанії, що 

закуповують газ у росії, не піддаватися на «шантаж» кремля та платити за поставку в 

рублях, хоча це не було передбачено контрактами на закупівлю. За її словами, це 

порушення європейських санкцій через війну в Україні. 

*** 

Welter, Patrick. Wasserstoff ist das „neue Gas“ [Водень – «новий газ»] / P. Welter // 

Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 28.04. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/scholz-wirbt-in-japan-fuer-wasserstoff-allianz-

17990642.html. 

Федеральний канцлер Німеччини О. Шольц здійснив візит до Японіїі, де 

відбулася його зустріч з прем’єр-міністром К. Фуміо. Глави урядів відзначили 

важливість «перегляду енергетичного портфоліо» та позбавлення від енергетичної 

залежності від росії. Токіо та Берлін підтримують санкції проти росії через війну в 

Україні, але ухиляються від швидкої відмови від газу та нафти з росії. Японія та 

Німеччина – країни з бідними ресурсами, які залежать від імпорту енергії. Японія 

вважається світовим піонером у використанні водню як палива. Сигнал, який О. 

Шольц посилає своїм візитом: Німеччина хоче працювати з Японією над вирішенням 

питання використання водню як палива. 

*** 

Jayanti, Suriya. russia Is Still Winning the Energy War [росія, як і раніше, 

перемагає в енергетичній війні] / S. Jayanti // Time. – New York, 2022. – 29.04. – Режим 

доступу : https://time.com/6172292/russia-ukraine-invasion-energy/. 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/darum-wird-das-gas-embargo-von-der-bundesregierung-abgelehnt-17984781.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/darum-wird-das-gas-embargo-von-der-bundesregierung-abgelehnt-17984781.html
https://www.diepresse.com/6131964/sind-sie-noch-in-der-eurozone-tusk-wirft-oesterreich-gaszahlung-in-rubel-vor?from=rss
https://www.diepresse.com/6131964/sind-sie-noch-in-der-eurozone-tusk-wirft-oesterreich-gaszahlung-in-rubel-vor?from=rss
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/scholz-wirbt-in-japan-fuer-wasserstoff-allianz-17990642.html
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https://time.com/6172292/russia-ukraine-invasion-energy/


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

«Україна у відгуках зарубіжної преси» 1–30 квітня 2022 р. 
 

212 

Керуючий директор американсько-української компанії з декарбонізації Eney 

С. Джаянті в статті для журналу «Time» пише, що електроенергія – це зброя війни, в 

якій поки що росія виграє. Станом на 7 квітня Європа виділила Україні понад 1 млрд 

євро на підтримку боротьби проти російського вторгнення, за той же період вона 

заплатила росії 35 млрд євро за імпорт енергоресурсів. С. Джаянті пише, що армія 

путіна жорстоко атакує українські паливні склади, ланцюжки поставок та 

нафтопереробні заводи і саме перекриття доступу іншої сторони до бензину, 

дизельного палива та нафти – перевірена та правильна тактика, що дозволяє отримати 

військову перевагу. 

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ  

Berthiaume, Lee. Budget 2022: $500M in military aid to Ukraine, projects economic 

upheaval from war [Бюджет на 2022 рік: 500 мільйонів доларів на військову допомогу 

Україні, прогнози економічних потрясінь через війну] / L. Berthiaume // The Toronto 

Star. – Toronto, 2022. – 07.04. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/politics/2022/04/07/budget-2022-500m-in-military-aid-to-ukraine-

projects-economic-upheaval-from-war.html. 

Міністерка фінансів Канади Х. Фріланд заявила, що уряд пообіцяв ще 500 млн 

дол. на летальну та нелетальну військову допомогу, а також іншу фінансову 

підтримку для України. 

*** 

Световната банка: Икономиката на Украйна ще се свие почти наполовина 

[Світовий банк: економіка України скоротиться майже вдвічі] // Дневник. – Sofia, 2022. 

– 10.04. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/04/10/4334813_svetovnata_banka_ikon

omikata_na_ukraina_shte_se_svie/. 

Світовий банк повідомив, що українська економіка, ймовірно, скоротиться на 

приголомшливі 45,1 % цього року, оскільки російське вторгнення майже зупинило 

бізнес, скоротило експорт і знищило виробничі потужності. В Україні, згідно з 

оцінками Світового банку, більше половини підприємств країни закриті, а інші все ще 

відкриті, але працюють значно нижче нормальної потужності. Закриття 

чорноморського судноплавства призвело до скорочення приблизно 90 % експорту 

зерна країни та половини її загального експорту. Світовий банк і Міжнародний 

валютний фонд проведуть спільну зустріч за тиждень і очікується, що обидві 

міжнародні установи оголосять про збільшення допомоги Україні та країнам, які 

постраждали від війни. 

*** 

Dos ajedrecistas ucranianas se enfrentan a 50 jugadores en Valencia para recaudar 

fondos para Ucrania [Двоє українських шахісток зустрілися з 50 гравцями у Валенсії, 

щоб зібрати кошти для України] // ABC. – Madrid, 2022. – 12.04. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/espana/abci-ajedrecistas-ucranianas-enfrentan-50-jugadores-valencia-

para-recaudar-fondos-para-ucrania-202204120957_video.html. 

Колишні чемпіонки світу з шахів Анна та Марія зустрілися у Валенсії, щоб 

зібрати кошти для допомоги Україні. Захід, на якому гравчині зустрілися одночасно з 

https://www.thestar.com/politics/2022/04/07/budget-2022-500m-in-military-aid-to-ukraine-projects-economic-upheaval-from-war.html
https://www.thestar.com/politics/2022/04/07/budget-2022-500m-in-military-aid-to-ukraine-projects-economic-upheaval-from-war.html
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/04/10/4334813_svetovnata_banka_ikonomikata_na_ukraina_shte_se_svie/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/04/10/4334813_svetovnata_banka_ikonomikata_na_ukraina_shte_se_svie/
https://www.abc.es/espana/abci-ajedrecistas-ucranianas-enfrentan-50-jugadores-valencia-para-recaudar-fondos-para-ucrania-202204120957_video.html
https://www.abc.es/espana/abci-ajedrecistas-ucranianas-enfrentan-50-jugadores-valencia-para-recaudar-fondos-para-ucrania-202204120957_video.html
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50 маленькими гравцями відбувся у Валенсії з метою внести свій вклад у підтримку 

України. 

*** 

ВБ готовит пакет помощи Украине на сумму 1,5 млрд долларов [СБ готує пакет 

допомоги Україні на суму 1,5 млрд доларів] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 13.04. – 

Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0413/c31520-10083112.html. 

Президент Світового банку (СБ) Д. Малпасс заявив, що готує пакет фінансової 

допомоги Україні на суму 1,5 млрд дол. За словами Д. Малпасса, країни-донори та 

країни-реципієнти Міжнародної асоціації розвитку – фінансової установи СБ, 

схвалили виділення Україні пакету допомоги на суму 1,5 млрд дол. на підтримку 

надання життєво важливих державних послуг. 

*** 

Russian flagship ‘seriously damaged’ as Moscow threatens to strike Kyiv [Російський 

флагман «серйозно пошкоджений», оскільки москва погрожує завдати удару по Києву] 

// The News. – Islamabad, 2022. – 14.04. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/latest/950192-russian-flagship-seriously-damaged-as-moscow-

threatens-to-strike-kyiv. 

Президент США Д. Байден оголосив про пакет військової допомоги Україні на 

800 млн дол., який включає гелікоптери та бронетранспортери. Прем’єр-міністр 

Канади Д. Трюдо підтримав Д. Байдена, але Франція та Німеччина відмовилися 

наслідувати його приклад, викликавши гнів В. Зеленського, який засудив позицію 

французького лідера Е. Макрона як «дуже болісну для нас». 

*** 

Денис Шмигаль провів зустріч із Джозефом Байденом // Українське Слово. – 

Чикаго, 2022. – 21.04. – Режим доступу : https://www.ukrslovo.net/swa/110499.html. 

Розширення фінансової та військової допомоги, посилення санкцій проти росії 

та консолідацію міжнародної антипутінської коаліції обговорили прем’єр-міністр 

України Д. Шмигаль і президент США Д. Байден. Глава українського уряду 

подякував від імені всіх українців за величезну підтримку України з боку 

адміністрації президента США. Зокрема, за оголошення надання Україні нового 

масштабного пакету військової допомоги на суму 800 млн дол. та 500 млн дол. прямої 

економічної допомоги. 

*** 

Премьер-министр Украины Д. Шмыгаль обсудил с главой МВФ дальнейшую 

помощь Украине [Прем’єр-міністр України Д. Шмигаль обговорив з головою МВФ 

подальшу допомогу Україні] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 25.04. – Режим доступу 

: http://russian.people.com.cn/n3/2022/0425/c31519-10088649.html. 

Прем’єр-міністр України Д. Шмигаль провів у Вашингтоні зустріч із 

директором-розпорядницею Міжнародного валютного фонду К. Георгієвою. 

Головними темами переговорів стали подальша фінансова допомога Україні у 

короткостроковій перспективі та питання довгострокового відновлення. 

*** 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0413/c31520-10083112.html
https://www.thenews.com.pk/latest/950192-russian-flagship-seriously-damaged-as-moscow-threatens-to-strike-kyiv
https://www.thenews.com.pk/latest/950192-russian-flagship-seriously-damaged-as-moscow-threatens-to-strike-kyiv
https://www.ukrslovo.net/swa/110499.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0425/c31519-10088649.html
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Farberov, Snejana. Antony Blinken says Russia ‘failed’ in its goal to subjugate 

Ukraine [Ентоні Блінкен заявив, що Росія «зазнала невдачі» у своїй меті 

підпорядкувати собі Україну] / S. Farberov // New York Post. – New York, 2022. – 25.04. – 

Режим доступу : https://nypost.com/2022/04/25/antony-blinken-says-russia-failed-to-

subjugate-ukraine/. 

За кілька годин після таємної зустрічі в Києві з Президентом України В. 

Зеленським держсекретар США Е. Блінкен заявив, що спроби росії захопити Україну 

і позбавити її незалежності «зазнали невдачі». Е. Блінкен і міністр оборони США Л. 

Остін провели тригодинні переговори з В. Зеленським, в ході яких американці 

оголосили, що адміністрація Д. Байдена надасть понад 300 млн дол. військового 

фінансування і схвалила продаж боєприпасів іноземного виробництва радянських 

часів. 

*** 

Simko-Bednarski, Evan. Blinken says State Dept. budget will help spark ‘strategic 

failure’ for Russia [Блінкен каже, що бюджет Держдепартаменту допоможе 

спровокувати «стратегічний провал» росії] / Е. Simko-Bednarski // New York Post. – New 

York, 2022. – 26.04. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/04/26/blinken-state-dept-

budget-will-cause-russian-strategic-failure/. 

Держсекретар США Е. Блінкен закликав Конгрес повністю профінансувати 

бюджет Держдепартаменту, запропонований адміністрацією Д. Байдена, щоб 

гарантувати, що війна в Україні призведе до «стратегічного провалу» росії. Е. Блінкен 

сказав комітету Сенату із закордонних справ, що його нещодавня поїздка до Києва 

створила у нього «незгладжене враження», що «Україна бореться з російським 

вторгненням – і столицю успішно захистили». 

*** 

Steven Nelson Biden asks Congress for another $33B Ukraine war aid – as $13.6B runs 

out [Д. Байден просить у Конгресу ще 33 млрд дол. військової допомоги Україні, 

оскільки закінчується 13,6 млрд дол.] // New York Post. – New York, 2022. – 28.04. – 

Режим доступу : https://nypost.com/2022/04/28/biden-asks-congress-for-another-33b-

ukraine-war-aid/. 

Президент США Д. Байден попросив у Конгресу 33 млрд дол. для 

фінансування війни в Україні і попередив, що 13,6 млрд дол., затверджених минулого 

місяця за підтримки двох партій, «майже вичерпані». Запит включає 20,4 млрд дол. на 

військові витрати, у тому числі на передачу зброї, 8,5 млрд дол. готівкою для уряду 

України та 3 млрд дол. на гуманітарну допомогу. 

https://nypost.com/2022/04/25/antony-blinken-says-russia-failed-to-subjugate-ukraine/
https://nypost.com/2022/04/25/antony-blinken-says-russia-failed-to-subjugate-ukraine/
https://nypost.com/2022/04/26/blinken-state-dept-budget-will-cause-russian-strategic-failure/
https://nypost.com/2022/04/26/blinken-state-dept-budget-will-cause-russian-strategic-failure/
https://nypost.com/2022/04/28/biden-asks-congress-for-another-33b-ukraine-war-aid/
https://nypost.com/2022/04/28/biden-asks-congress-for-another-33b-ukraine-war-aid/
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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/. 

 

  

http://www.homin.ca/index.php/lang/ua
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https://meest-online.com/
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Українське Слово 

Суспільно-політичний тижневик 

української діаспори, головний 

гравець на українському медіа-

ринку в США. Газета висвітлює 

життя українців як у Північній 

Америці та в діаспорі, так і в 

Україні. Видання виходить 

українською та англійською 

мовами. Головний офіс – Чикаго. 

Вебсайт: https://www.ukrslovo.net/. 

 

 

 

 

 

 

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/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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/. 

https://www.ukrslovo.net/
https://fakti.bg/
http://en.people.cn/
https://www.aftonbladet.se/
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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/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evenimentul Zilei 

 

Румунська щодена інтерент-газета, 

одна з провідних газет у Румунії. 

Видання 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. 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 

авторитетним ліберальним та 

консервативниим грецьким ЗМІ. 

Мова видання – грецька та 

англійська. Головний офіс – 

Афіни. Вебсайт: 

https://www.kathimerini.gr/. 

https://www.telegraaf.nl/
https://evz.ro/
https://www.cas.sk/
https://www.kathimerini.gr/
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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/. 

 

 

 

 

 

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/. 
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Correio da 

Manhã 

Португальська щоденна 

найтиражованіша газета. Видання 

фокусується в основному на подіях, 

що привертають увагу світової 

спільноти і має популістську позицію. 

Газета публікує матеріали 

португалькою мовою. Головний офіс – 

Ліссабон. Вебсайт: 

https://www.cmjornal.pt/. 

 

 

 

 

Daily Sabah 

Турецька щоденна проурядова газета. 

Daily Sabah часто називають 

пропагандистським виданням 

турецького уряду та правлячої Партії 

справедливості та розвитку (ПСР). 

Газета доступна англійською та 

арабською мовами. Головний офіс – 

Стамбул. Вебсайт: 

ttps://www.dailysabah.com/. 

 

 

 

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/. 

https://www.cmjornal.pt/
https://www.dailysabah.com/
https://denikn.cz/
https://www.diepresse.com/
https://avaz.ba/
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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/. 

 

 

 

 

 

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/. 
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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/. 

 

 

 

 

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/. 
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Le Monde 

Французька щоденна вечірня газета 

ліволіберальних поглядів. Видання є 

найбільш популярним серед 

французьких газет Франції. Газета 

публікує матеріали французькою 

мовою. Головний офіс – Париж. 

Вебсайт: https://www.lemonde.fr/. 

 

 

 

 

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/. 
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POLITICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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/. 
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Star 

Турецька щоденна інтернет-газета, яка 

входить до холдингу Star Medya 

Grubu, що належить близьким до 

правлячої Партії справедливості та 

розвитку Туреччини. Мова видання – 

турецька. Головний офіс – Стамбул. 

Вебсайт: https://www.star.com.tr/. 

 

 

 

 

 

The 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. 

 

 

 

 

 

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/. 

https://www.star.com.tr/
https://www.theguardian.com/international
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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/. 

 

 

 

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. 
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