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ПЕРЕДМОВА 

Засоби масової інформації сьогодні є одним з найважливіших і найвпливовіших 

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

громадської думки. Образ держави в очах світової спільноти також безпосередньо 

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

умовах зовнішньополітичний імідж держави відіграє колосальну роль, впливаючи на 

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

успішного протистояння інформаційним атакам та маніпулюванню громадською 

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

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

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

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

міжнародною спільнотою і відповідно, який імідж формується. Під час російського 

вторгнення в Україну важливим є сприйняття подій в Україні міжнародною 

спільнотою, її реакція на бажання України зберегти власний суверенітет і захистити 

мирне населення держави від російської агресії. 

У 5 випуску за 2022 рік інформаційно-бібліографічного бюлетеня «Україна у 

відгуках зарубіжної преси» представлені суспільно-політичні події Української 

держави у дзеркалі їх відображення в 47-и зарубіжних інтернет-версіях газетних і 

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

тим, що відбувається в нашій країні про що свідчить 610 публікацій, відібрані в 

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

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

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

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

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

проаналізовані інформаційні повідомлення англійською, болгарською, боснійською, 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

Російська військова агресія проти України, що триває вже більше трьох місяців, 

приковує увагу світової спільноти до нашої держави. Особливістю висвітлення подій в 

Україні за період війни є те, що саме ЗМІ провідних держав світу переважають як у 

кількісному вимірі інформаційних повідомлень, так і задають тональність української 

тематики у світовому інформаційному просторі. 

Найбільшу активність у представленні внутрішнього та зовнішнього становища 

України за період дослідження з 1 до 31 травня 2022 року проявляли зарубіжні ЗМІ 

США (9 % від загальної кількості відібраних публікацій), Франції (7 %), Великої 

Британії (6 %), Канади, Польщі, Іспанії та Португалії (по 5 %), Німеччини, Угорщини, 

Італії та Туреччини (по 4 %) (див. діаграми 1, 2). 

Традиційно упродовж останніх місяців першість у висвітленні подій в Україні 

тримають видання головного стратегічного партнера та союзника – Сполучених 

Штатів Америки (9 %). Проаналізовані статті газет «New York Post» й «Українське 

Слово», журналу «Time» розкривають кілька основних блоків проблем, які стосуються 

взаємовідносин США та України, політичної та військово-технічної співпраці двох 

держав, активності української дипломатії щодо донесення до світової спільноти 

обʼєктивної інформації про російську агресію й залучення зарубіжної військової, 

економічної та гуманітарної допомоги нашій країні, ключових подій на фронтах тощо 

(див. діаграму 4А). Передусім наголошується на черговому пакеті американської 

підтримки Україні в розмірі 40 млрд дол., який було схвалено Конгресом для того, щоб 

зупинити вторгнення росії. Законопроєкт надасть Україні військову та економічну 

допомогу, допоможе регіональним союзникам, поповнить озброєння, яке Пентагон 

відправляє за кордон, і надасть 5 млрд дол. для вирішення глобального дефіциту 

продовольства, спричиненого війною. При цьому важливими є не лише військові чи 

економічні рішення, а й показова політична підтримка, яка є своєрідним сигналом для 

інших держав. Так, видання докладно висвітлюють візит делегації Конгресу США до 
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Києва, результати зустрічі спікерки Палати представників Н. Пелосі з Президентом 

Україним В. Зеленським у Києві. Схожим жестом підтримки України став і візит 

дружини президента США Д. Байден до України в День матері та її зустріч з першою 

леді О. Зеленською. Відзначається, що до цього перша леді США зустрілася з 

українськими біженцями у Словаччині та Румунії. На тлі такої підтримки американські 

оглядачі висловлюють занепокоєння ескалацією бойових дій в Україні, наголошуючи 

на тому, що війна істотно впливає на геополітичні та гуманітарні процеси в усьому 

світі. У цьому контексті цитується заява Генерального секретаря ООН А. Гутерреша, 

який наголосив, що війна в Україні посилює тривимірну кризу – продовольчу, 

енергетичну та фінансову – мільйони українців змушені залишити свої будинки, а 

багато країн, що залежать від імпорту, не можуть отримувати продовольство. За 

словами А. Гутерреша, війна також перешкоджає відновленню світової економіки 

після пандемії. Прикметно, що у США ряд впливових політиків та експертів вважає 

допомогу Україні недостатньою, вимагаючи надання таких видів озброєнь, які могли б 

переломити хід війни у найближчий час. Зокрема, посол США в росії при президенті 

Б. Обамі розкритикував президента Д. Байдена за його відмову надати Україні ракетну 

систему, яка «може досягти москви». Він назвав підхід Д. Байдена «програшною 

стратегією». На цьому фоні американські експерти нерідко проводять порівняння 

США із Великою Британією, акцентуючи увагу на тому, що Прем’єр-міністр Великої 

Британії Б. Джонсон рішуче висловлюється на підтримку надання ракетних систем, 

натомість американські чиновники побоюються, що їх поставка може призвести до 

подальшої ескалації конфлікту. У цілому констатується, що США досі намагаються, з 

одного боку, допомогти Україні, а з іншого – залишати можливості для переговорного 

процесу з росією. 

Франція, яка займає другу позицію у висвітленні подій в Україні (7 %), 

представлена в огляді виданнями «Le Monde» та «L`Obs». Французькі журналісти 

намагаються донести своїм читачам сутність протистояння між Росією та Україною, 

підкреслюючи прагнення нашої держави приєднатися до європейської системи 

цінностей і стати повноцінним членом Європейського Союзу. Видання відзначає 

активність Президента України, який практично щодня спілкується із зарубіжними 

колегами та парламентарями, схиляючи їх до підтримки України. Намагаючись 
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«достукатися» до французів, Глава Української держави не лише контактує з 

президентом чи парламентарями, а й провів відеозустріч із французькими студентами, 

відповідаючи на їхні запитання. Натомість у редакційних статтях вказується на певну 

стриманість французької влади не лише щодо підтримки України, а й оцінки російської 

агресії. Враховуючи бажання французької влади, зокрема президента, не руйнувати 

попередні звʼязки з росією та знайти рішення, які влаштували б обидві сторони 

протистояння, оглядачі повідомляють, що такий підхід викликає занепокоєння в 

Україні. Промовистою є цитата міністра закордонних справ України Д. Кулеби у 

відповідь на прохання прокоментувати ідею французького президента про 

альтернативу для України. Д. Кулеба наголосив, що жодна альтернатива європейській 

інтеграції України не буде прийнятною, і якби проєкт «політичної спільноти» 

назавжди відсторонив Україну від ЄС, це було б дискримінаційним, нелояльним 

рішенням і суперечило б публічним заявам Франції та інших країн про те, що Україна 

належить до європейської сім’ї. Певним позитивним сигналом для України «Le 

Monde» називає візит міністерки закордонних справ Франції К. Колонни 30 травня до 

Києва. Підкреслено, що це перший візит до столиці України французького керівництва 

після початку російського вторгнення. Ні Е. Макрон, якого ще очікують з нетерпінням, 

ні попередник К. Колонни Ж. Ле Дріан не здійснювали поїздок до України з початку 

військових дій 24 лютого, на відміну від багатьох їхніх європейських колег. 

Французькі оглядачі також окремо відзначають високий бойовий дух українських 

політиків та військових, їхню впевненість у перемозі, а також планування вже сьогодні 

конкретних кроків щодо відбудови зруйнованих населених пунктів та 

інфраструктурних обʼєктів. 

Велика Британія, представлена в огляді газетами «The Guardiаn» та «The 

Independent», займає третє місце у висвітленні подій в Україні (6 %). Оглядачі 

докладно розкривають плани росії по захопленню української території і послідовність 

їх втілення, активність та успішність українських Збройних Сил у протистоянні із 

ворогом, міжнародні зусилля щодо надання допомоги нашій державі тощо. 

Підкреслюється, що росія намагається не просто захопити певну територію, а й 

здійснює кроки, щоб маніпулювати свідомістю населення, відрізати ці території від 

альтернативних російським джерел інформації, проводить репресії і депортації 



Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

9 

нелояльних мешканців тощо, тим самим порушуючи міжнародне право. Водночас 

дописувачі англійських видань висловлюють непоодинокі думки про те, що, 

незважаючи на військові успіхи, Україна стикається з економічним труднощами та 

ризиком скорочення підтримки. І хоча серед прихильників України спостерігається 

майже ейфорія щодо продовження військових дій, шлях до перемоги досить тривалий. 

Британські журналісти також аналізують вплив війни в Україні на світову продовольчу 

кризу. Відзначається, що в 2021 році в Україні вирощено близько 33 млн тонн пшениці, 

з яких близько 20 мільйонів тонн експортовано, що робить її шостим експортером у 

світі. Згідно з аналізом, опублікованим компанією супутникової аналітики Kayrros, 

цього року країна може виростити лише близько 21 млн тонн пшениці, що приблизно 

на 23 % менше, ніж у середньому за попередні п’ять років. Крім того, за прогнозами 

експертів, виробництво соняшникової олії та інших сільськогосподарських культур в 

Україні цього року впаде приблизно на 35 %, оскільки війна вплинула на вирощування 

та збирання врожаю на сході країни. А враховуючи проблеми із транспортуванням і 

блокадою росією узбережжя Чорного моря, світова продовольча криза лише 

загостриться. У цьому контексті висвітлюється план міністра закордонних справ Литви 

Ґ. Ландсберґіса, запропонований під час переговорів з міністеркою закордонних справ 

Великої Британії Л. Трасс, який полягає у створенні військово-морської коаліції 

охочих для зняття російської чорноморської блокади з українського експорту зерна. 

ЗМІ Канади (5 %) регулярно повідомляють про кроки свої країни щодо надання 

допомоги Україні. Прем’єр-міністр Канади Д. Трюдо та канадська делегація здійснили 

неоголошений візит до Києва на тлі цілком реальних побоювань, що росія посилить 

активні бойові дії. Канадці оголосили про додаткову військову допомогу у розмірі 50 

млн дол. плюс ще мільйони у вигляді гуманітарної та фінансової допомоги. Також 

міністерка національної оборони Канади А. Ананд, виступаючи в Українському 

культурному центрі у Вікторії, заявила, що Канада закупила для України понад 20 тис. 

артилерійських боєприпасів. Значною є канадська допомога у сфері медицини, 

розслідування злочинів російських військових на тимчасово окупованих територіях 

України тощо. Окремим видом допомоги цивільному населенню нашої держави стала 

організація безкоштовного перевезення українських біженців із Польщі до канадських 

міст. При цьому міністр імміграції Канади Ш. Фрейзер повідомив, що українські 
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переселенці будуть доставлені в Манітобу, Квебек і Нову Шотландію відповідно до 

канадсько-українського дозволу на екстрені подорожі, а Канада зробить усе можливе, 

щоб підтримати українців до та після прибуття. Зокрема, біженець з України до Канади 

з дозволом на роботу, на постійне проживання або документом клієнта в рамках 

програми подорожі може подати онлайн-заявку на одноразову грошову допомогу у 

розмірі 3000 дол. на дорослого та 1500 дол. на дитину. Натомість Канада хоче 

заборонити в’їзд у країну будь-якому росіянину, який перебуває під санкціями через 

війну в Україні, і цей крок може торкнутися понад 1000 людей. Так, видання 

інформують, що Федеральний уряд вніс до Сенату законопроєкт поправок до чинного 

імміграційного законодавства, в якому чітко вказано, що особи, включені до списку 

санкцій, не допускаються до Канади і можуть бути вислані, якщо вони вже знаходяться 

в країні. Одним із символічних заходів стало повернення дипломатичного 

представництва Канади до столиці України. Рішення прем’єр-міністра Д. Трюдо знову 

відкрити посольство Канади у Києві оглядачі розглядають як сигнал росії про те, що 

Канада неухильно підтримує Україну.  

Іспанські видання «El Mundo» й «ABC» (5 %) розглядають війну в Україні з 

точки зору глобальних впливів на економічні, соціальні, міграційні та інші процеси. 

Зокрема, керівник Банку Іспанії Пабло Ернандес де Кос вважає, що вторгнення росії в 

Україну є новим ударом для світової економіки, і наполягає на тому, що «досі дуже 

важко зрозуміти, якими будуть довгострокові наслідки». За розрахунками іспанських 

експертів, інфляція та війна в Україні в найближчі місяці призведуть до 20 % зростання 

кількості людей, які звертатимуться за допомогою до продовольчих банків, згідно з 

прогнозами Іспанської федерації продовольчих банків (Fesbal) на 2022 рік. Fesbal 

попереджає, що Іспанія зіткнулася з новим сценарієм соціальної надзвичайної ситуації: 

зростання цін перетинається з пандемією і робить ситуацію продовольчої бідності, від 

якої багато людей в Іспанії вже страждали, хронічною. Окремо іспанські медіа 

висвітлюють надання допомоги Україні, акцентуючи на тому, що Іспанія чітко 

координує свої кроки зі США та іншими партнерами по НАТО. Відзначається, що 

Іспанія є однією з країн, де живе потужна українська діаспора, а з початком війни до 

країни прибуває багато біженців з України, які потребують додаткової опіки. 

Журналісти послідовно розкривають заходи місцевих влад щодо облаштування 
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українців, надання їм матеріальної та психологічної допомоги, влаштування різних 

заходів, покликаних сприяти інтеграції біженців. 

Португальські ЗМІ (5 %) також багато уваги приділяють проблемі українських 

біженців. Згідно з останнім звітом Служби іноземців і кордонів (SEF), Португалія 

задовольнила 35 778 запитів про тимчасовий прихисток людей, які втекли від війни в 

Україні, з яких понад 33 % були неповнолітніми. За даними SEF, із 35 778 запитів про 

тимчасовий прихисток 23 844 було надано жінкам і 11 934 чоловікам. Зважаючи на 

таку кількість іноземців, заступниця міністра з питань парламенту Португалії 

А. К. Мендеш оголосила про створення спеціальної програми вивчення португальської 

мови для біженців, зокрема з України, з метою підтримки їх інтеграції в суспільство. У 

пресі також активно обговорюється винятковий план прийому українських дітей-

біженців, які прибувають з України без своїх найближчих родичів. Для цього їх 

вирішили приймати в португальських сім’ях. Ця ініціатива сформувалася в Лісабоні за 

активної участі організації Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, яка проводить 

інформаційні та роз’яснювальні сесії з сім’ями, які бажають взяти участь у цій місії. 

Сім’ям, які виявили бажання взяти в сім’ю одного або більше дітей, повідомляють, що 

це не програма усиновлення, оскільки ці неповнолітні мають сім’ю в Україні, і вони є 

дітьми військовослужбовців. Також уточнюється, що цих дітей після завершення 

конфлікту необхідно повернути на батьківщину. 

Польща, представлена в огляді виданнями «Rzeczpospolita» та «Do Рrzeczy» 

(5 %), головним чином висвітлює заходи України щодо посилення власної 

обороноздатності та співпраці у військово-економічній сфері. Наводяться дані воєнних 

втрат росії й України, перебіг воєнних дій, докладно характеризуються зміни на лінії 

фронту, ракетно-бомбові удари, яких завдає росія по українських населених пунктах, 

що призводить до жертв серед цивільного населення нашої держави. Польські 

журналісти часто цитують Президента України В. Зеленського, який стверджує, що 

головне – це зброя та фінансова підтримка України, адже гроші потрібні не лише для 

підтримки стабільності зараз, а й для відновлення того, що зруйнувала росія. 

Президент наголошує, що зараз пріоритет – нафтове ембарго, і як би москва не 

намагалася перешкодити цьому рішенню, час залежності Європи від енергоресурсів 

росії майже закінчився. На тлі значної допомоги Польщі Україні військовою технікою, 
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пальним та іншими стратегічними ресурсами, оглядачі та експерти розглядають 

допомогу Польщі у порівнянні з іншими державами. Робиться порівняльний аналіз 

надання допомоги Україні такими державами, як США, Німеччина, Болгарія та ін. У 

центрі уваги польських ЗМІ також наплив біженців з України. Висловлюються 

прогнози, як це вплине на економіку й суспільні процеси. Наголошується, що 

вторгнення росії в Україну спричинило найсерйознішу кризу біженців в Європі після 

закінчення Другої світової війни. Разом із тим польські оглядачі не бачать у цьому 

значної загрози. Крім того, польські та українські прикордонники підтверджують, що з 

10 травня з Польщі в Україну щодня виїжджає більше людей, ніж з України до Польщі. 

Як зазначають у службах, це рекордні дані, що зафіксовані з початку російського 

вторгнення в Україну. Тобто, потенційна соціальна напруга спадає. Міграційна криза, 

за словами журналістів, не завдала значних збитків і польській економіці. Так, 

Я. Возінський у статті видання «Do Rzeczy» зауважує, що на темпи зростання ВВП 

Польщі поки що війна вплинула відносно мало. Прогноз зростання з 3,8 % уряд 

Польщі зараз переглянув до 3,2 %. Але більшість експертів оцінює втрати як нижчі 

приблизно на 0,6–1,0 %. Автор вважає, що немає сенсу порівнювати ситуацію Польщі з 

величезними втратами України (зниження ВВП приблизно на 45 %). До проблем, які 

активно висвітлюються в польській пресі, також належить стан сільського 

господарства в Україні та її спроможність забезпечити експорт зерна.  

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

передусім слід виокремити американську газету «New York Post», яка присвятила 

подіям в Україні 29 повідомлень, а її частка серед світових ЗМІ у висвітленні 

українського питання становить 4,75 %. На другому місці за висвітленням української 

тематики стоїть британська «The Guardiаn» (28 повідомлень із часткою 4,59 %). Далі 

розташувалися французька «Le Monde» (27 повідомлень із часткою 4,43 %) та 

польська «Rzeczpospolita» (26 повідомлень із часткою 4,26 %) (див. діаграми 3, 4).  

Американська газета «New York Post» (4,75 %) інформує про надання США 

розвідувальної інформації Україні в режимі реального часу. Завдяки цьому 

українським військовим вдається завдавати занадто відчутних і болючих ударів 

російській армії. Одним із таких результатів стало потоплення українцями 

російського крейсера «Москва», розгром російських військ під час спроби переправи 
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через річку Сіверський Донець тощо. Ефективність такої співпраці підтверджує також 

британська розвідка. Зокрема, міністерство оборони Великої Британії стверджує, що 

виведення російських військ з Харківської області є мовчазним визнанням 

нездатності росії захопити ключові українські міста, де вони очікували обмеженого 

опору населення. «New York Post» активно публікує дані про підтримку України, 

зокрема схвалення нового пакету допомоги в розмірі 40 млрд дол. для того, щоб 

зупинити вторгнення росії. Повідомляється і про обіцянку Сполученого Королівства 

надати 1,6 млрд дол. додаткової військової допомоги Україні для захисту від атак 

росії. Оглядач видання С. Раскін розкриває деталі й механізми такої допомоги, 

заявляючи, що Прем’єр-міністр Великої Британії Б. Джонсон проведе переговори з 

британськими збройовими компаніями, щоб обговорити збільшення виробництва 

через збільшення попиту, викликаного вторгненням росії в Україну. Велику увагу 

«New York Post» приділяє проблемі захисту дітей в умовах війни. Видання наводить 

дані ООН про те, що лише минулого місяця підтверджено загибель щонайменше 

сотні дітей. Але вважається, що справжня кількість загиблих дітей значно вища. За 

словами заступника виконавчого директора Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 

О. Абді, ще більше українських дітей отримали поранення та постали із серйозними 

порушеннями їхніх прав, мільйони були змушені залишити домівки. 

Британська «The Guardiаn» (4,59 %) послідовно висвітлює хід і характер 

бойових дій в Україні. Оглядачі стверджують про застосування росіянами тактики 

«випаленої землі» у тих випадках, коли їм не вдається перемогти українських 

військових. Натомість українці чинять шалений опір, опосередкованим свідчення 

чого є загибель у районі бойових дій більше 10 російських генералів. Англійські 

журналісти акцентують на злочинах російських військових в Україні та можливостях 

їхнього притягнення до відповідальності. У цьому контексті розкривається копітка 

робота українських правоохоронців щодо ретельного фіксування всіх обставин 

воєнних злочинів, встановлення їх виконавців і, за можливості, притягнення до суду. 

Розголосу, зокрема, набув процес, за результатами якого засуджено російського 

військового В. Шишимаріна, який вбив цивільного жителя Сумщини. Українські 

слідчі також збирають докази можливих військових злочинів, щоб передати їх до 

Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Оглядачі «The Guardian» побували в 
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містах та селах на північ від Києва, які найбільше постраждали від російського 

вторгнення в Україну, і побачили численні докази – на додаток до інших матеріалів 

від українських прокурорів – боєприпаси, такі, як FAB-250, сталеві снаряди, бомби, 

використання яких призвело до загибелі величезної кількості мирних жителів. 

Журналісти французької «Le Monde» (4,43 %) інформують про відновлення 

діалогу між Президентом Франції Е. Макроном і його російським колегою Путіним, 

який був перерваний наприкінці березня після виявлення звірств, скоєних проти 

мирних жителів у населених пунктах Київської області російськими військами. Наразі 

відбулася десята розмова двох лідерів після військової агресії, розпочатої кремлем в 

Україні 24 лютого. Оглядач Т. Відер окремо наголошує на тому, що Президент 

Франції Е. Макрон дистанціювався від голосів у Сполучених Штатах, які пропонують 

скористатися війною в Україні, щоб остаточно послабити росію та запобігти будь-

яким войовничим планам з її боку. Наводяться слова французького глави держави із 

закликом «не піддаватися спокусі, приниженню чи духу помсти щодо росії». На 

відміну від позиції Президента Франції, «Le Monde» розміщує на своїх шпальтах лист 

Асоціації громадян Магрибу (Мавританія, Західна Сахара, Марокко, Алжир, Туніс, 

Лівія) із засудженням розпочатої Путіном війни проти України. Підписанти 

зазначили, що з 24 лютого військово-промислова олігархія режиму Путіна розпочала 

нову вбивчу авантюру проти українського народу після вторгнення в Чечню, Грузію 

та після масових вбивств, вчинених проти сирійського народу. Асоціація засуджує 

агресію проти України, тому що її громадяни вірні фундаментальним принципам 

демократичного вираження поглядів і права народів на самовизначення. Асоціація 

також наголосила, що активістам та громадянам, які проживають у Магрибі, як 

ніколи необхідно мобілізувати себе для підтримки мужнього опору українського 

народу. Французькі дописувачі із співчуттям описують життя українських біженців. 

За їхнім свідченням, через два місяці після початку війни в Україні понад 70 тис. 

переміщених українців скористалися пільгою для шукачів притулку у Франції. 

Дванадцять сімей погодилися розповісти про своє повсякденне життя. Зокрема, 

більшість з них повідомили, що, незважаючи на організовану Францією допомогу, 

основною проблемою, з якою вони стикаються, є незнання французської мови. Наразі 
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українська асоціація вже організувала безкоштовні мовні курси, на яких займаються 

українці, щоб влаштуватися на роботу. 

Польська «Rzeczpospolita» (4,26 %) регулярно цитує звернення Президента 

України В. Зеленського, відзначаючи його рішучість. Зі слів Глави Української 

держави, Україна з кожним днем наближається до паритету з ворогом щодо зброї, а 

росія все частіше на тлі власного військового безсилля вдається до бомбардування 

населених пунктів із мирними мешканцями. Польські журналісти багато уваги 

приділили візиту Президента Польщі А. Дуди до Києва. Цей візит називають 

важливим посланням у той час, коли втома від війни очевидна на Заході. У Франції, 

Німеччині та Італії лідери готові йти на поступки за рахунок України. Візит А. Дуди, 

на переконання оглядача Є. Гащинського, має шанс надовго запам’ятатися українцям 

та полякам і не лише тому, що А. Дуда – перший іноземний лідер, якого запросили 

виступити перед Верховною Радою України від початку війни, розпочатої росією 24 

лютого, а й завдяки жестам, які зробили українці та поляки один щодо одного. 

Журналіст виокремив момент, коли польський президент сказав українцям: «Тільки 

Україна має право вирішувати своє майбутнє». 

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 (89 %). Безпосередньо 

самому вторгненню й перебігу бойових дій в оглядах зарубіжних ЗМІ приділено 

значно менше уваги (11 %) (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 – 41 %, політика щодо 

біженців з України – 11 %, збройна допомога Україні та вплив російського вторгнення 

в Україну на світову економіку – по 8 % відповідно, санкції проти росії – 6 %, візити 

зарубіжних високопосадовців до України – 5 % (див. діаграму 9). 

Реакція міжнародної спільноти на російське вторгнення в Україну найчастіше 

висвітлювалася американським журналом «Time» і газетою «New York Post», 

французькою «Le Monde», британською «The Guardiаn», іспанською «ABC» (по 4 % 

відповідно) (див. діаграми 6, 10). 
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Американський журнал «Time» розкриває діяльність українців різних професій 

– від Президента В. Зеленського до відомих письменнників, журналістів, спортсменів, 

музикантів тощо, кожен з яких вносить свій вклад у перемогу, поширюючи 

інформацію перед своєю аудиторією за кордоном і закликаючи докласти всіх зусиль, 

щоб допомогти Україні. Так, український письменник, журналіст, кіносценарист 

А. Курков у статті на шпальтах «Time» пише про завдання України відстояти свою 

незалежність, свою свободу та завершити реформи. За словами А. Куркова, Путін не 

залишив Україні іншого вибору, як боротися за свою незалежність до переможного 

кінця, не залишив вибору цивілізованому світу і світ справді допомагає Україні 

захищати свою свободу. Колишній редактор «Time» журналіст Р. Стенгель у колонці 

в журналі описує прогрес України в боротьбі з російською дезінформацією й успіхи 

російської інформаційної війни за межами Європи та США. Він зазначає, що Україна 

має власну мережу інфлюенсерів і спонсоровану державою IT-армію, яка доволі 

успішно реагує на атаки кремля, але у Путіна велика аудиторія, включно з 

внутрішньою. 

Газета «New York Post» інформує своїх читачів про те, що Путіну не вдається 

досягти мети, розпочавши агресію в Україні. Українці ще більше згуртувалися й 

чинять опір росіянам, а західні держави, занепокоєні загарбницькими планами 

кремля, не лише активно допомогають Україні, а й посилюють власну безпеку. 

Наводиться приклад Швеції та Фінляндії, які після вторгнення росії в Україну 

вирішили вступити до НАТО, розпочавши офіційний процес подання заявок. Разом із 

тим журналісти видання звертають увагу на певні розбіжності між США та країнами 

континентальної Європи щодо надання допомоги Україні. Зазначається, що ряд 

європейських держав більше дбає про припинення війни, ніж про те, хто переможе. 

Позиція європейських держав ускладнюється тим, що ЄС побудований навколо 

Німеччини та Франції. Допуск України до ЄС може призвести до конкуруючої осі 

Варшава-Київ, а вісь Париж-Берлін замінять зростаючим східноєвропейським 

впливом. 

Французька газета «Le Monde» висвітлює реакцію різних міжнародних 

організацій й авторитетних інституцій на війну в Україні, а також ті санкції, які 

накладаються на росію за вчинення акту агресії. Робиться висновок, що конфлікт в 



Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

17 

Україні, серед іншого, може стати переломним моментом для міжнародного 

спортивного руху, що увійде в історію. Вперше влада масово відмовилася від свого 

священного принципу політичної нейтральності. Міжнародний олімпійський комітет 

розпочав цей шлях, а міжнародні спортивні федерації наслідували приклад. Росію та 

Білорусь виключили з олімпійського руху, їхні команди відсторонили від всіх 

міжнародних змагань. Ця позиція вперше в новітній історії створила прецедент. З 

іншого боку, видання інформує про різні прояви підтримки України. Так, паризький 

університет Cité internationale, який вже майже сто років приймає іноземних студентів 

та дослідників, прагне проявити солідарність з українським народом. На території 

кампусу наразі немає «Українського дому», але виникла ідея заповнити цю 

прогалину, попросивши архітектора Жана-Мішеля Вільмота створити віртуальний 

«Український дім». Цей проєкт дуже символічний і має на меті запропонувати 

українським студентам, дослідникам і вченим житло в сорока трьох будинках на 

території кампусу та підтримувати їх протягом всього періоду перебування. 

Журналісти британської «The Guardiаn» регулярно відстежують реакцію 

світової спільноти на російську агресію проти України. За результатами опитування 

громадської думки в Європі 55 % респондентів висловилися за розрив економічних 

зв’язків з росією через напад на Україну, водночас більшість азіатських країн 

виступили проти цієї ідеї, а в Латинській Америці думки розділилися порівну. 

Негативні погляди на росію здебільшого обмежуються Європою та іншими західними 

ліберальними демократіями. Згідно з опитуванням, до країн із найбільш негативним 

ставленням до росії належать Польща (87 %), Португалія (79 %), Італія (65 %), Велика 

Британія (65 %), Швеція (77 %), США (62 %) та Німеччина (62 %). «The Guardiаn» 

також цитує міністра оборони Великої Британії Б. Воллеса, який сказав, що Путін і 

його найближче оточення мають розділити ту ж долю, що й нацисти, які в кінцевому 

підсумку зазнали поразки і постали на Нюрнберзькому процесі за свої звірства. 

Виступ міністра у Національному музеї армії в Лондоні прямо критикував поведінку 

російських командирів за військові злочини та їхню некомпетентність у кампанії, яка 

не змогла виправдати очікування путіна.  

Іспанська «ABC» аналізує перебіг воєнних дій в Україні, а дописувачі видання 

схильні вважати, що росія поступово втрачає свій потенціал. У статті журналістки 
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Е. Калеро йдеться про те, що війна в Україні виявила три наступальні помилки 

Путіна: невдачі у сприйнятті, підтримці сили та тактико-військовому плані. Останні 

були помічені з просуванням російських військ, які рухалися не так швидко, як 

планувала росія. Основна причина тактико-військових помилок бере свій початок у 

матеріально-технічному забезпеченні. Війна в Україні ще раз підкреслює важливість 

підготовки, і це є своєрідним уроком для інших. Також іспанське видання наводить 

багато інформації про різні заходи на підтримку українських біженців, чисельність 

яких в Іспанії й надалі зростає. Підкреслюється, що влада робить все для того, щоб 

українці були забезпечені медичною допомогою, мали досту до освіти, інтегрувалися 

в інших сферах у суспільне життя. 

Російське вторгнення в Україну в іноземних ЗМІ за структурою висвітлених 

питань виглядає таким чином: заяви та звернення української влади – 64 %, 

висвітлення військових дій – 14 %, огляд реакції українського суспільства на 

російське вторгнення – 11 % (див. діаграму 7).  

Реакція на російське вторгнення в Україну найчастіше висвітлювалася 

польською газетою «Rzeczpospolita» (12 %), американською «New York Post» та 

британською «The Guardiаn» (по 11 % відповідно).  

Окрім уже аналізованих повідомлень, польська «Rzeczpospolita» відзначає 

технологічність сучасної війни, яка ведеться на території України. Цитуються дані 

української сторони про знищення 12 генералів рф. Така ефективність пояснюється 

польськими журналістами тим, що США надають українцям розвіддані про російські 

підрозділи, які дозволяють ЗСУ атакувати та знищувати російських генералів. За 

свідченням оглядача А. Барткевича, зазначена співпраця американської та української 

розвідок є частиною секретних зусиль адміністрації Д. Байдена з надання українській 

стороні найсучасніших розвідувальних даних. В іншій статті журналіст 

Я. Мікульський пише про турботу українців про власних солдат. У цьому контексті 

інформується про операцію з порятунку захисників Маріуполя, зокрема наголошено 

на словах Президента України В. Зеленського про те, що «Україні потрібні живі 

герої». 

Про символізм і героїзм оборонців Маріуполя пише й американська «New York 

Post». Інформуючи своїх читачів про перемогу українського гурту Kalush Orchestra на 
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пісенному конкурсі Євробачення, дописувач видання П. Рейлі звертає увагу на 

обіцянку Глави Української держави зробити все для того, щоб у наступному році 

європейський пісенний конкурс пройшов в українському Маріуполі. В інших статтях 

«New York Post» пише, що захоплення росіянами Маріуполя стало їхньою 

«найбільшою перемогою», натомість у загальному контексті «досягення» росіян на 

українському фронті є незначними. 

Скромні воєнні досягнення росіян відзначають і оглядачі британьскої «The 

Guardiаn». Експерти видання стверджують, що російська війна в Україні перебуває у 

«глухому куті», і президент росії Путін, схоже, готується до тривалого конфлікту. 

Джерело «The Guardiаn» із військової розвідки вважає, що лідер кремля Путін 

особисто приймає тактичні рішення та керує переміщенням російських військ в 

Україні. Путін веде війну на рівні полковника чи «бригадира» разом із 

головнокомандувачем збройними силами росії генералом Герасимовим. При цьому 

журналісти звертають увагу на розбіжності в цьому плані з даними української 

розвідки, яка заявляє про відстронення Герасимова від управління російськими 

військами. 

Упродовж аналізованого періоду переважна більшість зарубіжних оглядачів у 

висвітленні української проблематики займала нейтральну позицію (70 %). 27,87 % 

повідомлень мали виражене позитивне спрямування, а лише 2,13 % – 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 377 статтях 

і повідомленнях. 154 повідомлення носять чітко виражений позитивний контент, а 13 

– негативний. Що стосується висвітлення безпосередньо російського вторгнення в 

Україну, то тут теж істотно переважали нейтральні повідомлення (50 статей і 

публікацій). 16 статей мали виражену позитивну тональність, а негативних не було 

взагалі (див. діаграму 12). 

Лише нейтральна тональність статей прослідковується в матеріалах ЗМІ Швеції 

(«Aftonbladet»), Румунії («Evenimentul zilei») та Словаччини («Nový Čas») (див. 
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діаграму 13). Так, оглядач шведської «Aftonbladet» інформує про категоричне 

засудження Україною рішення росії спростити для українців в окупованих регіонах, 

таких як Херсон та Запоріжжя, подання заяв на отримання російського громадянства. 

Видання наводить повідомлення МЗС України про те, що примусова паспортизація 

українців у Херсонській та Запорізькій областях є черговим свідченням злочинної 

мети війни росії проти України – загарбання українських територій для їхньої 

подальшої окупації та інтеграції в російське правове, політичне та економічне поле. 

Значна увага шведськими журналістами приділяється проблемі біженців. У 

нейтральному тоні подаються відомості про реєстрацією Шведською міграційною 

службою 35 192 біженців з України. За даними на 2 травня, до Швеції прибула 631 

дитина без супроводу дорослих, з них 55 % – дівчата. Однак в іншій статті 

наголошується вже на тому, що дедалі більше українців повертається зі Швеції в 

Україну. Перед Шведською міграційною агенцією тепер поставлено завдання 

підтримувати українців у Швеції, які хочуть повернутися додому. Румунська 

«Evenimentul zilei» у нейтральному тоні подає інформацію про підтримку України, у 

тому числі про рішення уряду Румунії вийти з двох контрольованих росією 

банківських фінансових установ – Міжнародного інвестиційного банку і 

Міжнародного банку економічного співробітництва. Таке рішення прийняте на тлі 

агресії росії в Україні, але воно серйозно вплине на недержавні пенсійні фонди 

Румунії, які зазнають великих збитків, зокрема втрачено 200 млн євро. В інших 

статтях румунські журналісти переважно розкривають питання, пов’язані з 

облаштуванням біженців з України. Із посиланням на прикордонну поліцію Румунії 

повідомляється, що кількість біженців з України перетнула межу в мільйон. Уряд 

Румунії прийняв декілька урядових розпоряджень і рішень для надання їм фінансової 

підтримки. Словацьке видання «Nový Čas» переважно пише про допомогу Україні. 

Так, міністр оборони Словаччини Я. Надь після виступу Президента України 

В. Зеленського в Національній раді Словацької Республіки наголосив, що Україна 

отримає будь-яку допомогу від Словаччини. Це, наприклад, словацькі танки Т-72 або 

БМП, гаубиці Zuzana-2 тощо. Водночас глава Міноборони веде переговори з 

Україною про різні альтернативи військовій допомозі. Серед іншого, словацькі 

експерти допомагають задокументувати підозри у воєнних злочинах та злочинах 
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проти людяності в Україні, вони передали 72 описані справи до Генеральної 

прокуратури України. За словами журналістів, Президентка Словацької Республіки 

З. Чапутова запропонувала цю допомогу Президенту України В. Зеленському після 

публікації кадрів з Бучі та інших міст України. 

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

Боснія і Герцеговина («Dnevni avaz»), Австралія («Herald Sun»), Канада («Toronto 

Star»). Так, на шпальтах «Dnevni avaz» докладно висвітлюються візити в Україну 

лідерів балканських країн. Особливу увагу приділено візиту Прем’єр-міністра 

Хорватії А. Пленковича. Зазначається, що сторони обговорили посилення санкцій та 

співпрацю в безпековій сфері, а В. Зеленський назвав цей візит дуже важливим з 

точки зору того, що Хорватія підтримує Україну. В іншій статті йдеться про відвідини 

України міністром закордонних справ Північної Македонії Б. Османі, який заявив, що 

Північна Македонія рішуче засуджує російську агресію в Україні та пропонує 

допомогу у подоланні викликів цієї жорстокої війни. Так само у позитивному тоні 

коментується заява Міністерства оборони Чорногорії про направлення дружній 

Україні військової та гуманітарної допомоги в розмірі 400 тис. євро. Вказано, що 

Чорногорія в координації з іншими європейськими партнерами та союзниками по 

НАТО продовжуватиме підтримувати Україну в її зусиллях успішного реагування на 

всі виклики, з якими вона стикається через російську військову агресію. 

Австралійська «Herald Sun» стверджує про негативні наслідки російської агресії 

проти України, які відчув «весь світ». Констатується, що хоча статус Австралії як 

заможної країни може дозволити їй певний ступінь захисту від зростання витрат, вона 

не застрахована, і деякі австралійці можуть відчувати тягар зростання глобальної 

вартості основних продуктів набагато більше, ніж інші. Водночас для Австралії є й 

економічні вигоди. Так, згідно зі звітом міжнародної мережі компаній, що надають 

послуги у галузі консалтингу та аудиту Deloitte Access Economics, вторгнення росії в 

Україну призвело до прибутків для австралійських гірничодобувних компаній. В 

рамках Investment Monitor, який аналізує великі інженерні та комерційні будівельні 

проєкти, зроблено висновки, що росія є ключовим експортером енергоносіїв, а санкції 

через її війну в Україні призвели до різкого зростання цін на залізну руду, вугілля, газ 

та недорогоцінні метали з Австралії. Канадська «Toronto Star» наголошує, що Канада 
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для допомоги Україні використала свій власний стратегічний запас невідкладної 

медичної допомоги, пожертвувавши нашій державі понад 375 тис. одиниць медичного 

обладнання та ліків. Також міністр охорони здоров’я Канади Ж.-І. Дукло провів 

двосторонні переговори, щоб допомогти отримати голоси, необхідні для ухвалення 

міжнародної резолюції щодо відновлення системи охорони здоров’я України, яку 

Канада спільно з Україною підтримала на засіданні Всесвітньої асамблеї охорони 

здоров’я.  

Негативна тональність інформаційних повідомлень прослідковувалася 

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

Presse»).  

Так, угорська «Magyar Nemzet» цитує заяву міністра закордонних справ і 

зовнішньої торгівлі Угорщини П. Сіярто, згідно з якою «ціна війни в Україні не 

повинна бути оплачена угорським народом». Міністр наголосив, що початок війни в 

жодному разі не є провиною угорського народу, а тому, якщо Європейська комісія 

хоче прийняти пропозицію щодо нафтового ембарго, вона повинна гарантувати, що це 

не зашкодить угорському народу чи завдасть шкоди енергетичній безпеці Угорщини. 

В іншій статті оглядач А. Бано проводить історичні паралелі між російським 

вторгненням в Україну та угорськими революціями 1848 і 1956 років, порівнює 

умови, в яких знаходиться Україна в 2022 році з умовами, в яких перебувала 

Угорщина в 1848 і 1956 роках. Автор критикує Україну і, зокрема, Президента 

В. Зеленського за те, що той «покладається на допомогу інших країн, а не вирішує 

свої проблеми самостійно». 

Сербська «Политика» уже традиційно послуговується російськими джерелами 

інформації про події в Україні без їх критичного аналізу. Зокрема, подається коментар 

посла росії в Белграді О. Бокан-Харченка, який заявив, що Захід чинить неймовірний 

тиск на Сербію, намагаючись задушити країну та її волю, повністю ігноруючи її 

інтереси. Про Україну посол зазначив, що російське керівництво буде й надалі 

проводити «спеціальну військову операцію із захисту Донбасу», бо «цілі були 

поставлені Путіним на самому початку операції, і вони будуть досягнуті». В іншій 

статті наводиться повідомлення губернатора Курської області Р. Старовойта про 
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обстріл прикордонного пункту пропуску «Теткіно» на російсько-українському 

кордоні з мінометів. За його словами, міни були випущені з «території України».  

Австрійська «Die Presse» коментує опитування Інституту демоскопії та аналізу 

даних (IFDD) з нагоди Дня Європи, згідно з яким більшість австрійців скептично 

ставиться до вступу України до Європейського Союзу. «За» – 38 %, проти – 46 %, 

решта ще не визначилися. Підтримка членства України в ЄС особливо висока серед 

виборців Соціал-демократичної партії, Партії зелених та партії Нова Австрія і 

Ліберальний форум. З іншого боку, більшість прихильників Австрійської народної 

партії і особливо Австрійська партія свободи не хочуть бачити Україну в ЄС. «Die 

Presse» також пише, що війна в Україні посилює економічну невизначеність, обмежує 

споживчі та інвестиційні витрати і, перш за все, робить енергію дорожчою. Інститут 

економічних досліджень (Wifo) у своєму оновленні середньострокового прогнозу 

повідомляє, що через більшу залежність Австрії від російського природного газу 

зростання внутрішнього ВВП буде меншим у середньому на 0,1 відсоткового пункту 

на рік.  

Незважаючи на наведені критичні повідомлення, в інформаційних публікаціях, 

авторських статтях, тематичних оглядах, експертних оцінках, аналітичних коментарях 

проаналізованих зарубіжних видань за період з 1 до 31 травня 2022 року 

простежується чітко виражений нейтральний та позитивний контекст у висвітленні 

«українського питання». Аналіз інформаційного контенту дає підстави для висновку 

про підтримку України владою та громадськістю більшості зарубіжних держав. 

Розуміння і співчуття викликають дії української влади і Збройних Сил України щодо 

захисту територіальної цілісності та суверенітету держави. Світова спільнота й надалі 

готова надавати Україні допомогу та підтримку, проте найбільшу тривогу у 

зарубіжних оглядачів викликають потенційні негативні економічні наслідки війни, 

зокрема продовольча криза, а також підвищення цін у більшості держав через 

прогнози затягування збройного конфлікту.  
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ВІЗУАЛЬНА АНАЛІТИКА (висвітлення в зарубіжній пресі подій в Україні за 1–31 

травня 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 1–31 травня 2022 року)  
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Діаграма 2. Активність країн у висвітленні України (доля публікацій ЗМІ країни за період 1–

31 травня 2022 року)  

 
Діаграма 3. Активність видань світу у висвітленні України (доля публікацій за період 1–31 

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

публікацій за період 1–31 травня 2022 року) 
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Діаграма 4А. Доля найбільш активних видань найбільш активних у висвітленні України 

країн світу (за період 1–31 травня 2022 року) 

 

 
Діаграма 5. Співвідношення сфер огляду України світовими ЗМІ (доля публікацій за період 

1–31 травня 2022 року)  
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Діаграма 6. Розподіл тематики публікацій про Україну в найбільш інформативних іноземних 

ресурсах (1–31 травня 2022 року)  
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РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ 

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

(за період 1–31 травня 2022 року)  

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

(доля публікацій 10 найбільш інформативних видань за період 1–31 травня 2022 року)  
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РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ В 

УКРАЇНУ 

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

ЗМІ: структура висвітлених питань (за період 1–31 травня 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 1–31 травня 2022 року) 
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ТОНАЛЬНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО УКРАЇНУ 

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

публікацій за період 1–31 травня 2022 року)  

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

рубрик (питома вага публікацій за період 1–31 травня 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 1–31 травня 2022 року) 
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ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 

РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ  

ВІЙСЬКОВІ ДІЇ ЗСУ, ТРО, ДОБРОБАТІВ  

Beaumont, Peter. US intelligence helping Ukraine kill russian generals, report says 

[Американська розвідка допомагає Україні вбивати російських генералів, йдеться в 

повідомленні] / Р. Beaumont // The Guardian. – London, 2022. – 05.05. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/05/us-intelligence-helping-ukraine-kill-russian-

generals-report. 

США надали розвідувальні дані про російські підрозділи, які дозволили ЗСУ 

атакувати та вбити багатьох російських генералів під час війни в Україні, зокрема було 

повідомлено, що вбито близько 12 генералів на передовій. Ця допомога є частиною 

секретних зусиль адміністрації Д. Байдена щодо надання Україні розвідувальних даних 

на полі бою в режимі реального часу. Ці розвідувальні дані також включають 

передбачувані переміщення російських військ, отримані з нещодавніх американських 

оцінок секретного плану росії для бойових дій на Донбасі. Обмін розвідувальними 

даними є частиною посиленого потоку допомоги Україні США. 

*** 

US intel helped Ukraine target russian generals: NYT [Розвідка США допомогла 

Україні атакувати російських генералів: NYT] // The News. – Islamabad, 2022. – 05.05. – 

Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/latest/955397-us-intel-helped-ukraine-target-

russian-generals-nyt. 

ЗСУ знищили батальйонну тактичну групу російських окупантів на Харківщині, 

в тому числі командний пункт управління супротивника. Повідомляється, що це 

вдалося зробити завдяки розвідувальним даним, які надають США. Адміністрація 

президента Д. Байдена заперечує допомогу військової розвідки, яку вона надає Україні, 

через побоювання, що може скомпрометувати джерела, а також бути сприйнята росією 

як ознака прямої ворожості. 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Wywiad USA pomaga Ukraińcom zabijać rosyjskich generałów 

[Американська розвідка допомагає українцям знищувати російських генералів] / A. 

Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 05.05. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36233281-wywiad-usa-pomaga-ukraincom-zabijac-

rosyjskich-generalow. 

Українські офіційні особи заявили, що знищено близько 12 генералів рф. 

Американські чиновники стверджують, що США надають українцям розвіддані про 

російські підрозділи, які дозволяють ЗСУ атакувати та знищувати російських 

генералів, що є частиною секретних зусиль адміністрації Д. Байдена з надання 

українській стороні найсучасніших розвідувальних даних про російські сили в Україні. 

У рамках цієї співпраці розвідка США надає українській стороні, зокрема прогнозовані 

переміщення російських підрозділів на основі висновків США щодо планів росії. 

*** 

O’Neill, Jesse. US intel helped Ukraine sink massive russian warship [Розвідка США 

допомогла Україні потопити величезний російський військовий корабель] / J. O’Neill // 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/05/us-intelligence-helping-ukraine-kill-russian-generals-report
https://www.theguardian.com/world/2022/may/05/us-intelligence-helping-ukraine-kill-russian-generals-report
https://www.thenews.com.pk/latest/955397-us-intel-helped-ukraine-target-russian-generals-nyt
https://www.thenews.com.pk/latest/955397-us-intel-helped-ukraine-target-russian-generals-nyt
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36233281-wywiad-usa-pomaga-ukraincom-zabijac-rosyjskich-generalow
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36233281-wywiad-usa-pomaga-ukraincom-zabijac-rosyjskich-generalow
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New York Post. – New York, 2022. – 05.05. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/05/05/us-intel-helped-ukraine-sink-massive-russian-warship/. 

ЗСУ атакували російський крейсер москва» після того, як отримали дані про 

його точне розміщення від американської розвідки, які включали місцезнаходження 

корабля в Чорному морі. США дізнались про атаку України лише після її завершення. 

Резонансне затоплення москви» стало ударом для російських військових, які 

поширюють інформацію про затоплення корабля нібито через пожежу. 

*** 

Лакић, Марко. Настављају се борбе за Змијско острво [Бої за Зміїний острів 

тривають] / М. Лакић // Политика. – Belgrad, 2022. – 11.05. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/506920/. 

ЗСУ все ще намагаються повернути стратегічно важливий Зміїний острів. 

Незважаючи на кілька невдалих спроб закріпитися на острові, українці зараз 

намагаються перерізати лінії постачання російських військ на острів. У цій частині 

Чорного моря Україна навіть відновила контроль над небом, який росіяни мали раніше, 

завдяки затопленому крейсеру москва». Зараз українці за допомогою безпілотників 

атакують російські патрульні та десантні кораблі за підтримки винищувачів, які 

прибувають з баз у Криму. Обидві сторони стверджують, що завдали втрат своїм 

супротивникам, але поки росіяни тримаються на острові Зміїний, а їх присутність у цій 

частині Чорного моря блокує порти, що залишилися під контролем України. 

*** 

Woods, Allan. From poisoned pie to oiled-up train tracks: How ‘partisans’ are fighting a 

war of sabotage for Ukraine [Від отруєного пирога до замаслених залізничних колій: Як 

партизани» ведуть диверсійну війну за Україну] / A. Woods // The Toronto Star. – Toronto, 

2022. – 12.05. – Режим доступу : https://www.thestar.com/news/world/2022/05/12/from-

poisoned-pie-to-oiled-up-train-tracks-how-partisans-are-fighting-a-war-of-sabotage-for-

ukraine.html. 

Автор пише, що війна в Україні відродила тактику та міфологію партизанів. 

Хоча командування сил спеціального призначення Канади займається навчанням 

українських військових з 2020 р., професор та експерт щодо боротьби з повстанцями та 

нерегулярними бойовими діями у Королівському військовому коледжі в Кінгстоні Е. 

Велле сказав, що основна увага приділяється використанню спеціалізованої зброї, а не 

методам ведення партизанської війни. Автор наголошує, що наразі ці знання активно 

застосовуються українцями у війні проти росії. Начальник Головного управління 

розвідки Міністерства оборони України генерал-майор К. Буданов вважає, що завдяки 

діям партизан виконано чимало ефективних робіт зі знищення противника на 

окупованих територіях, починаючи від операцій з наведення та коригування артилерії 

й авіації, закінчуючи спецопераціями з ліквідації противника. 

*** 

Brown, Lee. Ukrainians blow up dozens of tanks in a single attack on invading russians 

[Українці підірвали десятки танків за одну атаку проти росіян] / L. Brown // New York 

Post. – New York, 2022. – 12.05. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/05/12/ukraine-

satellite-pictures-show-blown-up-russian-tanks/. 

https://nypost.com/2022/05/05/us-intel-helped-ukraine-sink-massive-russian-warship/
https://www.politika.rs/scc/clanak/506920/
https://www.thestar.com/news/world/2022/05/12/from-poisoned-pie-to-oiled-up-train-tracks-how-partisans-are-fighting-a-war-of-sabotage-for-ukraine.html
https://www.thestar.com/news/world/2022/05/12/from-poisoned-pie-to-oiled-up-train-tracks-how-partisans-are-fighting-a-war-of-sabotage-for-ukraine.html
https://www.thestar.com/news/world/2022/05/12/from-poisoned-pie-to-oiled-up-train-tracks-how-partisans-are-fighting-a-war-of-sabotage-for-ukraine.html
https://nypost.com/2022/05/12/ukraine-satellite-pictures-show-blown-up-russian-tanks/
https://nypost.com/2022/05/12/ukraine-satellite-pictures-show-blown-up-russian-tanks/
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Міністерство оборони Великобританії у своєму останньому оновленні 

розвідувальних даних зазначило зміни у регіоні біля річки Сіверський Донець, району, 

який раніше контролювала росія приблизно в 25 милях на схід від Харкова. Виведення 

російських військ з Харківської області є мовчазним визнанням нездатності росії 

захопити ключові українські міста, де вони очікували обмеженого опору населення. 

російські військові зазнали чергової нищівної поразки: супутникові знімки показують, 

як горіли десятків танків, які не змогли наблизитися до Харкова. 

*** 

Fierce fighting in Ukraine’s east slowing russian advance [Запеклі бої на сході України 

сповільнюють просування росії] // The News. – Islamabad, 2022. – 15.05. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/957912-fierce-fighting-in-ukraine-s-east-slowing-russian-

advance. 

Україна заявила, що стримує російський наступ на східному Донбасі і пообіцяла 

повернути останніх бійців, що залишилися в заблокованому металургійному заводі 

Азовсталь». Західні аналітики вважають, що президент путін планує анексувати 

південну та східну Україну в найближчі місяці, але його війська, схоже, 

наштовхнулися на жорсткий опір. Глава української військової розвідки передбачив 

поворотний момент у наступні місяці й заявив, що один із найбільших конфліктів у 

Європі з часів Другої світової війни може навіть завершитися до кінця року. 

*** 

Simko-Bednarski, Evan. Ukrainian forces push russians out of Kharkiv region, back 

over border [Українські війська витіснили росіян із Харківської області назад до 

кордону] / Е. Simko-Bednarski // New York Post. – New York, 2022. – 17.05. – Режим доступу 

: https://nypost.com/2022/05/16/ukrainian-forces-push-russians-out-of-kharkiv-oblast/. 

Кконтрнаступ ЗСУ навколо північно-східного міста Харкова витіснив російські 

війська з України назад до кордону. Минулого тижня ЗСУ вдалося витіснити російську 

артилерію із зони досяжності міста, відібравши при цьому низку північних околиць. 

Харків розташований на північному сході України, приблизно за 25 миль від 

північного кордону з росією.  

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

Teng Ruiqi, Rachel. Eco crimes [Екологічні злочини] / R. Teng Ruiqi // The News. – 

Islamabad, 2022. – 11.05. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/956796-eco-

crimes. 

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) заявило, що 

станом на кінець квітня було вбито майже 2900 мирних жителів в Україні, але 

фактична цифра, ймовірно, набагато вища. З країни виїхали понад 5,3 мільйонів людей. 

На думку О. Маслюківської, доцента кафедри екологічних досліджень Київського 

національного університету, наслідки російсько-українського конфлікту щодо впливу 

на довкілля є серйозними, далекосяжними і, ймовірно, вплинуть на майбутні покоління 

українців, хоча повний розмір екологічної шкоди можна буде розрахувати лише після 

війни. Державна екологічна інспекція України оголосила попередню оцінку – 

щонайменше 77 млн дол. потрібно лише на порятунок забруднених земельних 

ресурсів. 

https://www.thenews.com.pk/print/957912-fierce-fighting-in-ukraine-s-east-slowing-russian-advance
https://www.thenews.com.pk/print/957912-fierce-fighting-in-ukraine-s-east-slowing-russian-advance
https://nypost.com/2022/05/16/ukrainian-forces-push-russians-out-of-kharkiv-oblast/
https://www.thenews.com.pk/print/956796-eco-crimes
https://www.thenews.com.pk/print/956796-eco-crimes
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*** 

Коприщенова, Симона. Украйна ще поиска обезщетение от русия заради 

огромните екологични щети [Україна буде домагатися від росії компенсації за величезну 

екологічну шкоду] / С. Коприщенова // Факти. – Sofia, 2022. – 19.05. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/world/680352-ukraina-shte-poiska-obezshtetenie-ot-rusia-zaradi-ogromnite-

ekologichni-shteti. 

Як заявив міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Р. 

Стрілець, Україна буде домагатися від росії компенсації за величезну екологічну 

шкоду. Він сказав, що війна знищила екосистеми, позбавила дику природу її 

природного середовища існування та заразила землі одного з найбільших світових 

виробників зерна. Р. Стрілець наголосив, що це перший військовий конфлікт у світі за 

20 років, який завдав такої масштабної екологічної шкоди.  

ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА  

Скотнікова, Ольга. Мрію» відбудують коштами великої аерокосмічної коаліції / 

О. Скотнікова // Гомін України. – Торонто, 2022. – 03.05. – Режим доступу : 

http://www.homin.ca/news.php/news/25148/group/7. 

Точні терміни проведення робіт і конкретний бюджет для створення нової 

української Мрії», будуть оприлюднені відразу після отримання підсумкових висновків 

від фахівців. Фахівці ДП Укроборонпром» зберегли конструкторську та науково-

технічну документацію й кажуть, що кілька вцілілих двигунів та хвостову частину 

можна використати при створенні нового літака. Генеральний директор ДП 

Укроборонпром». Юрій Гусєв заявив, що концерн проводить переговори з 

міжнародними партнерами, аби залучити кошти. 

*** 

In Ucraina persi 4,8 milioni di posti di lavoro dall’inizio della guerra [В Україні з 

початку війни втрачено 4,8 мільйонів робочих місць] // Avvenire. – Milano, 2022. – 11.05. – 

Режим доступу : https://www.avvenire.it/economia/pagine/ucraina-4-8-milioni-di-posti-di-

lavoro-persi-oil-analisi. 

Українська економіка дуже постраждала від війни: 50 % компаній не працюють, 

експорт скоротився вдвічі, а пікові значення для найважливіших продуктів таких, як 

пшениця скоротилися на 90 %. ВВП України зазнало різкого зниження у 2022 р. 

Міжнародний валютний фонд прогнозує втрати близько 25-35 %, Світовий банк – 

45 %. За даними Міжнародної організації праці (МОП), з початку вторгнення було 

втрачено 4,8 мільйонів робочих місць. Згідно з аналізом МОП, подальша ескалація 

бойових дій може призвести до подальшого збільшення втрати робочих місць до 7 

мільйонів. 

*** 

Украина определила приоритетные сферы для восстановления экономики 

[Україна визначила пріоритетні галузі для відновлення економіки] // Жэньминь жибао. – 

Пекін, 2022. – 26.05. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0526/c31519-

10102010.html. 

Перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки України Ю. Свириденко 

під час дискусії в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі окреслила 

https://fakti.bg/world/680352-ukraina-shte-poiska-obezshtetenie-ot-rusia-zaradi-ogromnite-ekologichni-shteti
https://fakti.bg/world/680352-ukraina-shte-poiska-obezshtetenie-ot-rusia-zaradi-ogromnite-ekologichni-shteti
http://www.homin.ca/news.php/news/25148/group/7
https://www.avvenire.it/economia/pagine/ucraina-4-8-milioni-di-posti-di-lavoro-persi-oil-analisi
https://www.avvenire.it/economia/pagine/ucraina-4-8-milioni-di-posti-di-lavoro-persi-oil-analisi
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0526/c31519-10102010.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0526/c31519-10102010.html
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пріоритетні сфери для відновлення української економіки. Вона назвала такими 

пріоритетами: IT, оскільки навіть під час війни IT-сектор зберіг 95 % контрактів, 

сільське господарство, військово-промисловий комплекс та металургію, яку належить 

відновити з урахуванням зелених» технологій. 

ЗАЯВИ ТА ЗВЕРНЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ  

Heavy fighting in Ukraine’s east as Mariupol evacuation delayed [Запеклі бої на сході 

України через затримку евакуації з Маріуполя] // The News. – Istamabad, 2022. – 03.05. – 

Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/955191-heavy-fighting-in-ukraine-s-east-

as-mariupol-evacuation-delayed. 

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

І. Верещук повідомила, що 100 мирних жителів були евакуйовані з заводу Азовсталь» 

у Маріуполі, який перебуває в оточенні російських військ з моменту вторгнення в 

Україну росії. Маріуполь є важливим стратегічним вузлом, що з’єднує південну та 

східну частини України, які контролюються росією. Оскільки російська облога 

залишила жителів у жахливих умовах, без доступу до їжі, води та ліків, місто стало 

символом війни, яка змусила залишити домівки понад 13 мільйонів людей і вбила 

тисячі українців. 

*** 

Megfenyegette Magyarországot Zelenszkij jobbkeze [Права рука В. Зеленського 

погрожував Угорщині] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 03.05. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/05/megfenyegette-magyarorszagot-zelenszkij-jobbkeze. 

Секретар РНБО України в своїй заяві О. Данілов різко розкритикував позицію 

Угорщини щодо війни росії проти України. О. Данілов вважає, що угорська влада 

знала про підготовку росії до агресії проти України. Секретар РНБО переконаний, що 

Угорщина також мала свій територіальний інтерес. 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Zełenski chce, by Bułgarzy naprawiali sprzęt ukraińskiej armii 

[В. Зеленський хоче, щоб болгари ремонтували техніку української армії] / A. Bartkiewicz 

// Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 04.05. – Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-

zbrojne/art36228161-zelenski-chce-by-bulgarzy-naprawiali-sprzet-ukrainskiej-armii. 

Президент України В. Зеленський звернувся до Болгарії з проханням 

відремонтувати українську військову техніку, пошкоджену під час бойових дій в 

Україні. Посол України в Софії В. Москаленко мав передати листа В. Зеленського до 

болгарського парламенту. У цьому листі В. Зеленський висловив сподівання, що 

Болгарія погодиться допомогти Україні ремонтувати військову техніку, яка була 

пошкоджена під час бойових дій, та сподівається, що Болгарія й надалі буде 

допомагати українцям, які тікають від війни і надалі надаватиме Україні гуманітарну 

допомогу. В. Зеленський також пише про надію на розвиток співпраці України та 

Болгарії в енергетичній сфері та про те, що Болгарія продовжить імпортувати 

електроенергію та газ з України. 

*** 

https://www.thenews.com.pk/print/955191-heavy-fighting-in-ukraine-s-east-as-mariupol-evacuation-delayed
https://www.thenews.com.pk/print/955191-heavy-fighting-in-ukraine-s-east-as-mariupol-evacuation-delayed
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/05/megfenyegette-magyarorszagot-zelenszkij-jobbkeze
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36228161-zelenski-chce-by-bulgarzy-naprawiali-sprzet-ukrainskiej-armii
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36228161-zelenski-chce-by-bulgarzy-naprawiali-sprzet-ukrainskiej-armii
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Клімкін, Павло. Війна з росією: п’ять важливих висновків після Рамштайна / П. 

Клімкін // Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 05.05. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/svit/110730.html. 

Колишній міністр закордонних справ України П. Клімкін зробив висновки після 

зустрічі світових лідері в Рамштайні», зазначивши, що тепер і на Заході починають 

розуміти, що вибудовувана впродовж тридцяти років концепція взаємозалежності для 

росії працювала лише як джерело коштів і не має реальних важелів впливу на 

російський режим. 

*** 

Gijs, Camille. Zelenskyy tells Putin not to ‘appropriate’ victory against Nazis 

[В. Зеленський порадив путіну не привласнювати» перемогу над нацизмом] / C. Gijs // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 09.05. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/zelenskyy-tells-putin-not-to-appropriate-victory-against-nazis/. 

Президент України В. Зеленський закликав путіна не використовувати свою 

промову до Дня Перемоги, щоб привласнити» перемогу над нацизмом у Другій 

світовій війні, конфлікті, в якому загинули мільйони українців. В. Зеленський 

підкреслив, що українці не дозволять нікому привласнити цю перемогу, попередивши, 

що Україна нікому не віддасть жодної частинки своєї історії. В. Зеленський жорстко 

відповів на твердження путіна про те, що він денацифікує Україну» і провів чіткі 

паралелі між вторгненням росії та нацистським геноцидом. 

*** 

Zelenski otvorio dušu: Ne mogu više ni plakati, mrzim rusiju, a jedan državnik me 

zgrozio [В. Зеленський розкрив душу: я більше не можу плакати, я ненавиджу росію і 

один державний діяч мене жахає] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 09.05. – Режим доступу : 

https://www.vecernji.hr/vijesti/zelenski-otvorio-dusu-njemackom-novinaru-ne-mogu-vise-ni-

plakati-mrzim-rusiju-a-jedan-drzavnik-me-zgrozio-1577522. 

Президент України В. Зеленський заявив, що жодна держава не може зупинити 

війну росії проти Ураїни. На думку В. Зеленського, путін єдиний вирішує, коли 

закінчиться ця війна. Президент сказав, що відчуває ненависть до росії, до російських 

солдатів після сотень і сотень загиблих в Бучі, Краматорську та інших українських 

містах. 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Zełenski: Po raz pierwszy od dekad nie ma statków handlowych w 

Odessie [В. Зеленський: Вперше за десятиліття в Одесі немає торговельних суден] / A. 

Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 10.05. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36259651-zelenski-po-raz-pierwszy-od-dekad-nie-ma-

statkow-handlowych-w-odessie. 

У своїй промові Президент України В. Зеленський закликав міжнародну 

спільноту вжити негайних заходів для розблокування чорноморських портів України, 

щоб дозволити Україні експортувати зерно та уникнути глобальної продовольчої 

кризи. За словами президента, країни, які імпортують сільськогосподарську продукцію, 

особливо з Близького Сходу та Африки, не зможуть обійтися без імпорту 

сільськогосподарської продукції з України, оскільки цей експорт фізично неможливо 

замінити поставками з країни-агресора росії чи будь-якої іншої країни. 

https://www.ukrslovo.net/svit/110730.html
https://www.politico.eu/article/zelenskyy-tells-putin-not-to-appropriate-victory-against-nazis/
https://www.vecernji.hr/vijesti/zelenski-otvorio-dusu-njemackom-novinaru-ne-mogu-vise-ni-plakati-mrzim-rusiju-a-jedan-drzavnik-me-zgrozio-1577522
https://www.vecernji.hr/vijesti/zelenski-otvorio-dusu-njemackom-novinaru-ne-mogu-vise-ni-plakati-mrzim-rusiju-a-jedan-drzavnik-me-zgrozio-1577522
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36259651-zelenski-po-raz-pierwszy-od-dekad-nie-ma-statkow-handlowych-w-odessie
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36259651-zelenski-po-raz-pierwszy-od-dekad-nie-ma-statkow-handlowych-w-odessie
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*** 

Bobok, Sergey. Guerre en Ukraine : 44 corps retrouvés sous les décombres d’un 

immeuble détruit en mars [Війна в Україні: під завалами зруйнованої у березні будівлі 

знайшли 44 тіла] / S. Bobok // L`Obs. – Paris, 2022. – 11.05. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220510.OBS58259/guerre-en-ukraine-44-

corps-retrouves-sous-les-decombres-d-un-immeuble-detruit-en-mars.html. 

Губернатор Харківської області О. Синєгубов повідомив, що в тимчасово 

окупованому Ізюмі Харківської області під завалами п’ятиповерхового житлового 

будинку, знищеного окупантами ще на початку березня, знайдено тіла 44 загиблих 

мирних громадян. 

*** 

Le Nevé, Soazig. Volodymyr Zelensky salue l’énergie» de la jeunesse d’Ukraine devant 

des étudiants français [Володимир Зеленський вітає енергію» української молоді у виступі 

перед французькими студентами] / S. Le Nevé // Le Monde. – Paris, 2022. – 11.05. – Режим 

доступу : https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/11/devant-des-etudiants-francais-

volodymyr-zelensky-salue-l-energie-de-la-jeunesse-d-ukraine_6125690_3224.html. 

Для свого першого виступу перед студентською аудиторією Президент України 

В. Зеленський обрав Францію. За ініціативи Посольства України у Франції Глава 

держави під час відеоконференції відповідав на запитання студентів різних 

університетів Франції. За спілкуванням, яке тривало більше години, в прямому етері 

стежили майже 8 тис. студентів у численних лекційних залах по всій Франції та на 

YouTube. 

*** 

Официальный Киев обвинил РФ в приостановке поставок газа на восток 

Украины и сокращении транзита в Европу, россия заявила о намерении выполнять 

контрактные обязательства [Офіційний Київ звинуватив рф у призупиненні постачання 

газу на схід України та скорочення транзиту до Європи, росія заявила про намір 

виконувати контрактні зобов’язання] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 12.05. – Режим 

доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0512/c31519-10095860.html. 

Генеральний директор ТОВ Оператор ГТС України» С. Макогон заявив, що 

росія перекрила газопровід Шебелинка-Новопсков», яким блакитне паливо 

поставлялося в Луганську та Донецьку області України. Він підкреслив, що влада рф 

несе повну відповідальність за гуманітарні наслідки таких дій. Компанія заявила, що 

змушена призупинити транспортування російського газу через Луганську область у 

зв’язку із втратою контролю над точкою входу Збереження» та компресорною 

станцією Новопсков», через яку йшла майже третина транзиту до Європи. 

*** 

Jiménez, Toni. Un SOS por la educación en Ucrania: Necesitamos formar a los 

profesores para que den apoyo psicológico a los niños» [SOS для освіти в Україні: Нам 

потрібно навчити вчителів надавати психологічну підтримку дітям»] / T. Jiménez // ABC. 

– Madrid, 2022. – 13.05. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/comunidad-

valenciana/abci-educacion-ucrania-necesitamos-formar-profesores-para-apoyo-psicologico-

ninos-202205131737_noticia.html. 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220510.OBS58259/guerre-en-ukraine-44-corps-retrouves-sous-les-decombres-d-un-immeuble-detruit-en-mars.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220510.OBS58259/guerre-en-ukraine-44-corps-retrouves-sous-les-decombres-d-un-immeuble-detruit-en-mars.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/11/devant-des-etudiants-francais-volodymyr-zelensky-salue-l-energie-de-la-jeunesse-d-ukraine_6125690_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/11/devant-des-etudiants-francais-volodymyr-zelensky-salue-l-energie-de-la-jeunesse-d-ukraine_6125690_3224.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0512/c31519-10095860.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-educacion-ucrania-necesitamos-formar-profesores-para-apoyo-psicologico-ninos-202205131737_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-educacion-ucrania-necesitamos-formar-profesores-para-apoyo-psicologico-ninos-202205131737_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-educacion-ucrania-necesitamos-formar-profesores-para-apoyo-psicologico-ninos-202205131737_noticia.html
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Міністр освіти і науки України А. Вітренко взяв участь в режимі 

відеоконференції в заключному засіданні 12-го Міжнародного саміту з професійної 

діяльності викладача, який відбувся у Палаці мистецтв у Валенсії. Під час свого 

виступу, який завершився оваціями присутніх, А. Вітренко поскаржився, що багато 

українських шкіл розбомбили та закрили. Крім того міністр попросив ресурси, за 

допомогою яких можна підготувати вчителів, щоб вони могли надавати психологічну 

підтримку дітям», які потерпають від російського вторгнення в Україну. Він також 

подякував за підтримку під час війни міжнародній спільноті та таким організаціям, як 

ЮНІСЕФ. 

*** 

Ricard, Philippe. L’Ukraine se méfie du projet de la communauté politique européenne» 

[Україна насторожено ставиться до проєкту Європейської політичної спільноти»] / P. 

Ricard // Le Monde. – Paris, 2022. – 13.05. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/13/l-ukraine-se-mefie-du-projet-de-la-

communaute-politique-europeenne_6125943_3210.html. 

Міністр закордонних справ України Д. Кулеба прокоментувати ідею 

французького президента про альтернативу для України, наголосивши, що Україні не 

потрібні жодні замінники ЄС»: якщо Європа не надасть країні статус кандидата в 

члени Євросоюзу, це буде обманом». Д. Кулеба наголосив, що жодна альтернатива 

європейській інтеграції України не буде прийнятною і якби проєкт політичної 

спільноти» назавжди відсторонив Україну від ЄС, це було б дискримінаційним, 

нелояльним і суперечило б публічним заявам Франції та інших країн про те, що 

Україна належить до європейської сім’ї. 

*** 

Boffe, Daniel. Moscow set to call referendum on Mariupol joining russia, says Ukraine 

[москва має намір провести референдум про приєднання Маріуполя до росії] / D. Boffe // 

The Guardian. – London, 2022. – 14.05. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/14/moscow-referendum-mariupol-joining-

russia-ukraine-war. 

Як заявив радник мера Маріуполя П. Андрющенко, росія вже 15 травня може 

провести референдум» у Маріуполі. Він зазначив, що про намір росії інтегрувати 

Маріуполь може свідчити перехід міста на російський код мобільного зв’язку і те, що в 

зошити в школах в Маріупольському районі та самому місті підписують Маріуполь. 

Ростовська область». Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші 

кілька діб широкомасштабного вторгнення росії, яке розпочалося 24 лютого. 

*** 

Reilly, Patrick. Ukrainian band Kalush Orchestra wins Eurovision as war with russia 

rages on [Український гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні, оскільки триває 

війна з росією] / Р. Reilly // New York Post. – New York, 2022. – 14.05. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/05/14/ukrainian-band-kalush-orchestra-wins-eurovision-amid-war/. 

Президент України В. Зеленський привітав гурт Kalush Orchestra з отриманням 

титула переможця пісенного конкурсу Євробачення. Це третя перемога країни з 

моменту приєднання до конкурсу в 2003 р. Президент України В. Зеленський, який 

пообіцяв, що його країна спробує провести конкурс наступного року в портовому місті 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/13/l-ukraine-se-mefie-du-projet-de-la-communaute-politique-europeenne_6125943_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/13/l-ukraine-se-mefie-du-projet-de-la-communaute-politique-europeenne_6125943_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2022/may/14/moscow-referendum-mariupol-joining-russia-ukraine-war
https://www.theguardian.com/world/2022/may/14/moscow-referendum-mariupol-joining-russia-ukraine-war
https://nypost.com/2022/05/14/ukrainian-band-kalush-orchestra-wins-eurovision-amid-war/


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

41 

Маріуполь, яке зруйноване війною з росією. В. Зеленський зазначив, що не за горами 

наш переможний акорд у битві з російським ворогом». 

*** 

AJ Connelly, Eileen. Zelensky asks US to designate russia a ‘terrorist state’ after 

McConnell visit [В. Зеленський просить США визнати росію терористичною державою» 

після візиту М. Макконнела] / E. AJ Connelly // New York Post. – New York, 2022. – 14.05. – 

Режим доступу : https://nypost.com/2022/05/14/mitch-mcconnell-republicans-visit-kyiv-as-

russia-threatens-nato/. 

Президент України В. Зеленський на зустрічі з американськими сенаторами-

республіканцями у Києві закликав США офіційно визнати росію державою-спонсором 

тероризму. Президент відзначив особливу роль США у посиленні санкційного тиску на 

росію. Зокрема, він наголосив на ухваленні Конгресом законів про заборону імпорту 

російської нафти та призупинення торговельних відносин з росією та Білоруссю. 

Також, за його словами, особливо важливим є посилення санкційного тиску на 

банківський сектор країни-агресора. 

*** 

L’Ukraine espère un tournant de la guerre en août et une victoire» avant la fin de 

l’année» [Україна сподівається на перелом» у війні в серпні і перемогу до кінця року»] // 

L`Obs. – Paris, 2022. – 14.05. – Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/guerre-en-

ukraine/20220514.OBS58469/l-ukraine-espere-un-tournant-de-la-guerre-en-aout-et-une-

victoire-avant-la-fin-de-l-annee.html. 

Глава української військової розвідки К. Буданов заявив, що перемога України 

буде нелегкою», але вона станеться», росія буде розгромлена до кінця року». Він 

запевняє, що після закінчення війни українська влада буде відновлена на всіх 

територіях, які ми втратили, включаючи Донбас і Крим». За словами К. Буданова, 

російська армія зазнає великих втрат у людях і зброї» тому, що Україна знає про свої 

військові плани росії.  

*** 

Стайков, Анатоли. Завръщане! 37 държави са отворили отново посолствата си в 

Украйна [Повернулись! 37 країн відкрили свої посольства в Україні] / А. Стайков // 

Факти. – Sofia, 2022. – 15.05. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/678770-zavrashtane-

37-darjavi-sa-otvorili-otnovo-posolstvata-si-v-ukraina. 

Президент України В. Зеленський заявив, що в Києві відновили роботу 37 

дипломатичних представництв іноземних держав. За словами Президента України, всі 

українські підприємства, які ще не відновили свою діяльність, хоча і можуть зробити 

це в безпечній зоні, повинні повернутися до роботи. 

*** 

Kazimierczuk, Agnieszka. Kułeba: Niech Putin sam znajdzie sposób na zachowanie 

twarzy [Д. Кулеба: Нехай путін сам знайде спосіб зберегти обличчя] / A. Kazimierczuk // 

Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 16.05. – Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-

zbrojne/art36305051-kuleba-niech-putin-sam-znajdzie-sposob-na-zachowanie-twarzy. 

Згідно зі словами міністра закордонних справ України Д. Кулеби, ні Україна, ні 

Європа, ні НАТО, ні США не провокували путіна на те, що він робить, і тому він 

https://nypost.com/2022/05/14/mitch-mcconnell-republicans-visit-kyiv-as-russia-threatens-nato/
https://nypost.com/2022/05/14/mitch-mcconnell-republicans-visit-kyiv-as-russia-threatens-nato/
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220514.OBS58469/l-ukraine-espere-un-tournant-de-la-guerre-en-aout-et-une-victoire-avant-la-fin-de-l-annee.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220514.OBS58469/l-ukraine-espere-un-tournant-de-la-guerre-en-aout-et-une-victoire-avant-la-fin-de-l-annee.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220514.OBS58469/l-ukraine-espere-un-tournant-de-la-guerre-en-aout-et-une-victoire-avant-la-fin-de-l-annee.html
https://fakti.bg/world/678770-zavrashtane-37-darjavi-sa-otvorili-otnovo-posolstvata-si-v-ukraina
https://fakti.bg/world/678770-zavrashtane-37-darjavi-sa-otvorili-otnovo-posolstvata-si-v-ukraina
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36305051-kuleba-niech-putin-sam-znajdzie-sposob-na-zachowanie-twarzy
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36305051-kuleba-niech-putin-sam-znajdzie-sposob-na-zachowanie-twarzy
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повинен нести за це повну відповідальність. Міністр наголосив, що Україна воює з 

росією за своє існування і не розглядає жодних поступок росії, які б уможливили 

припинення вогню, тому в України немає іншого вибору, крім як виграти війну та 

зупинити російські сили. Глава української дипломатії відкинув варіант, 

запропонований президентом Франції Е. Макроном, який в одній зі своїх розмов з 

В. Зеленським намагався переконати його піти на поступки росії, щоб допомогти 

путіну зберегти своє обличчя». 

*** 

Mikulski, Jakub. Zełenski: Ukraina potrzebuje żywych bohaterów [В. Зеленський: 

Україні потрібні живі герої] / J. Mikulski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 16.05. – 

Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36309251-zelenski-ukraina-

potrzebuje-zywych-bohaterow. 

Президент України В. Зеленський заявив, що військові розпочали операцію з 

порятунку захисників Маріуполя та наголосив, що Україні потрібні живі герої. 

В. Зеленський повідомив, що завдяки діям ЗСУ, розвідки, переговорної групи, 

Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН Україна зможе врятувати життя 

людей. Президент України підкреслив, що дії, спрямовані на порятунок українських 

захисників, потребують делікатності та часу». 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Zełenski: Trwają negocjacje ws. Mariupola i zakładów Azowstal 

[В. Зеленський: ведуться переговори щодо Маріуполя та заводу Азовсталь»] / A. 

Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 16.05. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36298991-zelenski-trwaja-negocjacje-ws-mariupola-i-

zakladow-azowstal. 

Президент України В. Зеленський у своїй промові наголосив, що головне – це 

зброя та фінансова підтримка України, адже гроші потрібні не лише для підтримки 

стабільності зараз, а й для відновлення того, що зруйнувала росія. Президент 

наголосив, що зараз пріоритет – нафтове ембарго і як би москва не намагалася 

перешкодити цьому рішенню, час залежності Європи від енергоресурсів росії майже 

закінчився. 

*** 

Harrison, Virginia. Hundreds of Ukrainian troops evacuated from Mariupol steelworks 

after 82-day assault [Сотні українських військових евакуювали з Маріупольського 

металургійного заводу після 82-х денного штурму] / V. Harrison // The Guardian. – 

London, 2022. – 17.05. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/16/hundreds-of-ukrainian-troops-evacuated-

from-azovstal-steelworks-after-82-day-assault. 

Заступниця міністра оборони України А. Маляр повідомила, що 53 поранених із 

металургійного заводу були доставлені до лікарні в підконтрольному росії місті 

Новоазовськ. За її словами, ще 211 осіб були доставлені до міста Оленівка, що 

знаходиться під контролем підтримуваних росією сепаратистів. За її словами, всі 

евакуйовані підлягатимуть потенційному обміну полоненими з росією. Вважається, що 

на металургійному заводі перебувало близько 600 військовослужбовців. Військове 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36309251-zelenski-ukraina-potrzebuje-zywych-bohaterow
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36309251-zelenski-ukraina-potrzebuje-zywych-bohaterow
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36298991-zelenski-trwaja-negocjacje-ws-mariupola-i-zakladow-azowstal
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36298991-zelenski-trwaja-negocjacje-ws-mariupola-i-zakladow-azowstal
https://www.theguardian.com/world/2022/may/16/hundreds-of-ukrainian-troops-evacuated-from-azovstal-steelworks-after-82-day-assault
https://www.theguardian.com/world/2022/may/16/hundreds-of-ukrainian-troops-evacuated-from-azovstal-steelworks-after-82-day-assault


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

43 

командування наказало командирам підрозділів, які дислокувалися на Азовсталі», 

врятувати життя особового складу. 

*** 

Ukraine mounts effort to rescue last fighters at steel mill [Україна докладає зусиль, 

щоб врятувати останніх бійців на металургійному комбінаті] // New York Post. – New 

York, 2022. – 17.05. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/05/17/ukraine-mounts-effort-

to-rescue-last-fighters-at-steel-mill/. 

Заступниця міністра оборони України Г. Маляр повідомила, що понад 260 

бійців, у тому числі важко поранених, були евакуйовані з заводу Азовсталь» 16.05 і 

доставлені до районів, що знаходяться під контролем росії. Президент України 

В. Зеленський заявив, що робота з повернення військових додому триває, і це вимагає 

делікатності та часу. За його словами, евакуація на територію, контрольовану 

сепаратистами, була здійснена, щоб врятувати воїнів, які тижнями протистояли 

російським солдатам у лабіринті підземних ходів під заводом. 

*** 

Ukraine: la difficile reprise de la vie quotidienne à Kharkiv [Україна: важке 

відновлення повсякденного життя в Харкові] // L`Obs. – Paris, 2022. – 17.05. – Режим 

доступу : https://www.nouvelobs.com/monde/20220517.AFP0689/ukraine-la-difficile-reprise-

de-la-vie-quotidienne-a-kharkiv.html. 

Харківський міський голова І. Терехов заявив, що відновлення Харкова можливе 

за два-три роки після перемоги України у війні з росією. Він також повідомив, що 

терміни відновлення міста Харкова залежатимуть від фінансової підтримки 

міжнародних партнерів – банків та інвестфондів. Жителі міста Харкова намагаються 

відновити звичайне повсякденне життя. Столиця області була одним з найбільш 

постраждалих від війни міст України. Обстріли міста майже припинились, але війна 

триває. Значної шкоди завдано всій інфраструктурі, багато жителів досі не 

повернулися. У місті зруйновано близько 25 % житлового фонду, багато 

адмінбудівель, шкіл, лікарень, дитячих садків, об’єктів інфраструктури. 

*** 

Rašović, Renata. Kijev: Branitelji Mariupolja ispunili su zadaću, radimo na razmjeni 

svojih heroja [Київ: Захисники Маріуполя виконали своє завдання, ми працюємо над 

обміном наших героїв] / R. Rašović // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 18.05. – Режим доступу 

: https://www.vecernji.hr/vijesti/kijev-branitelji-mariupolja-ispunili-su-zadacu-radimo-na-

razmjeni-svojih-heroja-1587366. 

Заступниця міністра оборони України Г. Маляр повідомила, що захисники 

Маріуполя повністю виконали своє завдання. Президент України В. Зеленський 

підтвердив евакуацію поранених українських бійців з Азовсталі». Після 82-х днів 

героїчних боїв було евакуйовано вцілілих захисників із металургійного заводу 

Азовсталь». Судячи з шокуючих фотографій з російських джерел, українські воїни, 

серед яких багато поранених, прибули автобусами на підконтрольну російським 

військам територію. 

*** 

https://nypost.com/2022/05/17/ukraine-mounts-effort-to-rescue-last-fighters-at-steel-mill/
https://nypost.com/2022/05/17/ukraine-mounts-effort-to-rescue-last-fighters-at-steel-mill/
https://www.nouvelobs.com/monde/20220517.AFP0689/ukraine-la-difficile-reprise-de-la-vie-quotidienne-a-kharkiv.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220517.AFP0689/ukraine-la-difficile-reprise-de-la-vie-quotidienne-a-kharkiv.html
https://www.vecernji.hr/vijesti/kijev-branitelji-mariupolja-ispunili-su-zadacu-radimo-na-razmjeni-svojih-heroja-1587366
https://www.vecernji.hr/vijesti/kijev-branitelji-mariupolja-ispunili-su-zadacu-radimo-na-razmjeni-svojih-heroja-1587366
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Міністр закордонних справ України назвав чотири елементи перемоги для 

України // Українська газета. – Рим, 2022. – 19.05. – Режим доступу : 

https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/міністр-закордонних-справ-україни-на/. 

Міністр закордонних справ України Д. Кулеба назвав чотири елементи перемоги 

у війні з рф. За словами Д. Кулеби – це перемога, тобто визволення окупованих 

територій, включно з Кримом і Донбасом; виплата репарацій; засудження воєнних 

злочинців і тих, хто вчинив злочини проти людяності; закріплення місця України в 

європейській інтеграції. 

*** 

Mikulski, Jakub. Zełenski: W Donbasie jest piekło. To nie przesada [В. Зеленський: На 

Донбасі пекло. Це не перебільшення] / J. Mikulski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 

19.05. – Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36334921-zelenski-w-

donbasie-jest-pieklo-to-nie-przesada. 

Президент України В. Зеленський у вечірній промові оцінив, що напади росії на 

Донбасі на населення та цивільні об’єкти не мають сенсу, а є лише свідомою та 

злочинною спробою вбити якомога більше українців». В. Зеленський згадав жорстоке і 

абсолютно безглузде бомбардування Сєвєродонецька», де за один день було вбито 12 

людей і десятки поранено». Президент розповів про напади росії в Чернігівській 

області, зокрема, страшний удар по Десні» (там загинуло вісім мирних жителів), 

постійні атаки в Одеській області, на міста центральної України». 

*** 

Зеленски: руска инвазија је катастрофална грешка москве [В. Зеленський: 

російське вторгнення – це катастрофічна помилка москви] // Политика. – Belgrad, 2022. – 

19.05. – Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/507560/. 

Президент України В. Зеленський після того, як росія оголосила про стратегічну 

перемогу в Маріуполі заявив, що вторгнення росії в його країну є катастрофічною 

помилкою». Він розкритикував російських лідерів, які, за його словами, боялися 

визнати, що катастрофічні помилки були допущені на найвищому військовому та 

державному рівні». В. Зеленський звинуватив москву в тому, що вона штовхає 

молодих, недосвідчених бійців на передову як гарматне м’ясо». 

*** 

Walt, Vivienne. The Ukrainian Musicians Fighting russia Through Song [Українські 

музиканти борються із росією піснею] / V. Walt // Time. – New York, 2022. – 19.05. – Режим 

доступу : https://time.com/6176080/ukraine-concerts-dakhabrakha-war-russia/. 

Президент України В. Зеленський виступив із відеозверненням до учасників та 

глядачів церемонії вручення музичної нагороди Grammy, закликавши підтримати 

Україну у війні проти росії у будь-який спосіб», наповнивши тишу музикою. 

Кореспондент журналу Time» В. Уолт зазначає, що українські артисти так і роблять, 

їхня музика» відображає жахи війни проникливо і зухвало». 

*** 

Beaumon, Peter. Up to 100 Ukraine troops could be dying in Donbas each day, says 

Zelenskiy [За словами В. Зеленського, на Донбасі щодня гинуть до 100 українських 

військових] / Р. Beaumon // The Guardian. – London, 2022. – 23.05. – Режим доступу : 

https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/міністр-закордонних-справ-україни-на/
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36334921-zelenski-w-donbasie-jest-pieklo-to-nie-przesada
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36334921-zelenski-w-donbasie-jest-pieklo-to-nie-przesada
https://www.politika.rs/scc/clanak/507560/
https://time.com/6176080/ukraine-concerts-dakhabrakha-war-russia/
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https://www.theguardian.com/world/2022/may/23/up-to-100-ukraine-troops-could-be-dying-

donbas-each-day-zelenskiy. 

За словами голови Луганської обласної державної адміністрації С. Гайдая, росія 

використовує в регіоні тактику випаленої землі». С. Гайдай зазначив, що російські 

окупанти кинули всі сили на Луганську область, де населені пункти просто стирають з 

лиця землі. Він повідомив, що в регіон стягнули військових з різних частин рф, які 

застосовують весь спектр зброї. 

*** 

Rai, Arpan. Ukraine news – live: рutin survived assassination attempt, Kyiv claims 

[Новини України – в прямому ефірі: путін пережив замах, стверджує Київ] / А. Rai // The 

Independent. – London, 2022. – 23.05. – Режим доступу : 

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

weapons-latest-b2084920.html. 

Президент України В. Зеленський виступаючи перед делегатами Всесвітнього 

економічного форуму в Давосі, звернувся до світових лідерів із закликом про 

економічну підтримку у війні, а також попередив про глобальні небезпеки російської 

агресії. Президент у своєму зверненні наголосив, що якщо агресори втратять все, 

країни втратять мотивацію розпочинати війни». 

*** 

Кијев продужио ратно стање, русија спремна за наставак разговора [Київ 

продовжив воєнний стан, росія готова відновити переговори] // Политика. – Belgrad, 

2022. – 23.05. – Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/507840/. 

Президент України В. Зеленський заявив, що ситуація на сході Донбасу вкрай 

складна, російська армія намагається просуватися в бік Слов’янська та 

Сєвєродонецька, додавши, що бої ведуться на різних фронтах. Президент пояснив, що 

саме тому Верховна Рада України продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію, до 

23 серпня, а загальну мобілізацію продовжили на три місяці. 

*** 

Kaval, Allan. Volodymyr Zelensky : son tour du monde virtuel [Володимир 

Зеленський: його віртуальна подорож світом] / A. Kaval // Le Monde. – Paris, 2022. – 23.05. 

– Режим доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/23/devant-les-

parlementaires-francais-volodymyr-zelensky-evoque-la-devise-de-la-republique-et-jean-paul-

belmondo_6118854_3210.html. 

Майже щодня Президент України Володимир Зеленський говорить у режимі 

відеоконференції з іноземними парламентарями, щоб підтримувати мобілізацію 

міжнародної спільноти навколо України під час вторгнення російської армії 24 лютого. 

Кожного разу він з’являється у своєму військовому костюмі – футболці кольору хакі, 

адаптує свою промову до аудиторії. Після США, Японії, Канади, Швейцарії, Ізраїлю, 

Італії та ЄС 23 березня настала черга Франції. У виступі перед французькими 

парламентаріями В. Зеленський згадав девіз Французької Республіки та Ж.-П. 

Бельмондо, перш ніж закликати французькі компанії покинути російський ринок». 

Глава Української держави також згадав про переговори, які протягом восьми років 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/23/up-to-100-ukraine-troops-could-be-dying-donbas-each-day-zelenskiy
https://www.theguardian.com/world/2022/may/23/up-to-100-ukraine-troops-could-be-dying-donbas-each-day-zelenskiy
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-ukraine-war-putin-generals-nuclear-weapons-latest-b2084920.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-ukraine-war-putin-generals-nuclear-weapons-latest-b2084920.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/507840/
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/23/devant-les-parlementaires-francais-volodymyr-zelensky-evoque-la-devise-de-la-republique-et-jean-paul-belmondo_6118854_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/23/devant-les-parlementaires-francais-volodymyr-zelensky-evoque-la-devise-de-la-republique-et-jean-paul-belmondo_6118854_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/23/devant-les-parlementaires-francais-volodymyr-zelensky-evoque-la-devise-de-la-republique-et-jean-paul-belmondo_6118854_3210.html
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вели Німеччина та Франція проти росії в рамках нормандського формату», 

намагаючись досягти миру на Донбасі. 

*** 

Президент Украины предложил создать международную организацию 

экспортеров продовольствия [Президент України запропонував створити міжнародну 

організацію експортерів продовольства] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 24.05. – 

Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0524/c31519-10100888.html. 

Президент України В. Зеленський, виступаючи по відеозв’язку на Всесвітньому 

економічному форумі в Давосі, запропонував створити міжнародну організацію 

відповідальних експортерів продовольства, щоб уникнути голоду в багатьох країнах 

світу. Міністр аграрної політики та продовольства України М. Сольський заявив, що 

через українсько-російський збройний конфлікт вже в середині липня світ почне 

гостро відчувати продовольчу кризу. 

*** 

Beaumont, Peter. Russian forces have ‘upper hand’ in Donbas fighting, Ukrainian 

officials say [Українські чиновники кажуть, що російські сили мають перевагу» в боях на 

Донбасі] / Р. Beaumont // The Guardian. – London, 2022. – 26.05. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/26/ukraine-burying-civilians-mass-graves-

russia-advances. 

Заступниця міністра оборони України Г. Маляр заявила, що росіяни штурмують 

українські позиції в кількох районах Донбасу одночасно з тактичними ракетними 

системами, авіацією та артилерією». Г. Маляр наголосила, що ситуація на 

підконтрольній Україні частині Луганської області суттєво погіршилась в останні 

тижні й росіяни наблизились і почали штурм обласного центру – Сєвєродонецька і вже 

майже оточили його.  

*** 

Ukraine: les russes cherchent à s’emparer d’une ville de l’est, Kiev réclame des armes 

lourdes [Україна: росіяни прагнуть захопити східне місто, Київ вимагає важкої зброї] // 

L`Obs. – Paris, 2022. – 26.05. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/monde/20220526.AFP0962/ukraine-les-russes-cherchent-a-s-

emparer-d-une-ville-de-l-est-kiev-reclame-des-armes-lourdes.html. 

Президент України В. Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що у деяких 

регіонах сходу України, де триває російський наступ, ворог явно перевершує в техніці, 

за кількістю солдатів», прагнучи захопити місто Сєвєродонецьк на сході України. 

В. Зеленський наголосив, що Україні потрібне більш важке озброєння, щоб відповідати 

російській вогневій потужності. Міністр закордонних справ Д. Кулеба також закликав 

партнерів до поставок важкого озброєння. 

*** 

Forsberg, Emil. Рutin utfärdar ryska pass i Ukraina – möter stor ilska [путін видає 

російські паспорти в Україні – стикається з великим гнівом] / E. Forsberg // Aftonbladet. – 

Stockholm, 2022. – 26.05. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/474yza/ukrainas-rasar-mot-putins-plan-utfardar-ryska-

pass. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0524/c31519-10100888.html
https://www.theguardian.com/world/2022/may/26/ukraine-burying-civilians-mass-graves-russia-advances
https://www.theguardian.com/world/2022/may/26/ukraine-burying-civilians-mass-graves-russia-advances
https://www.nouvelobs.com/monde/20220526.AFP0962/ukraine-les-russes-cherchent-a-s-emparer-d-une-ville-de-l-est-kiev-reclame-des-armes-lourdes.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220526.AFP0962/ukraine-les-russes-cherchent-a-s-emparer-d-une-ville-de-l-est-kiev-reclame-des-armes-lourdes.html
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/474yza/ukrainas-rasar-mot-putins-plan-utfardar-ryska-pass
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/474yza/ukrainas-rasar-mot-putins-plan-utfardar-ryska-pass
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У Міністерстві закордонних справ України засудили рішення росії спростити 

для українців в окупованих регіонах таких, як Херсон та Запоріжжя подання заяв на 

отримання російського громадянства. МЗС України наголосило, що примусова 

паспортизація українців у Херсонській та Запорізькій областях є черговим свідченням 

злочинної мети війни росії проти України – загарбання українських територій для 

їхньої подальшої окупації та інтеграції в російське правове, політичне та економічне 

поле. 

*** 

Walker, Shaun. Kharkiv hit by fresh strikes amid fears city is still on russian agenda 

[Харків, який постраждав від нових вибухів, місто все ще залишається на порядку 

денному росії] / S. Walker // The Guardian. – London, 2022. – 27.05. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/26/kharkiv-hit-by-fresh-strikes-amid-fears-city-

is-still-on-russian-agenda. 

Голова Харьківської ОДА О. Синєгубов заявив, що щонайменше сім осіб були 

вбиті та 17 постраждали в результаті нападів на північну частину міста 26.05. 

Протягом останніх шести днів росіян відкинули до російського кордону, а ЗСУ 

відновили контроль над кількома містами та селами області. 

*** 

В. Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов ход вооруженного 

конфликта Украины с РФ [В. Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Нідерландів 

перебіг збройного конфлікту України з рф] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 27.05. – 

Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0527/c31519-10102557.html. 

Президент України В. Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-

міністром Нідерландів М. Рютте, щоб обговорити перебіг українсько-російського 

збройного конфлікту. Президент України закликав Нідерланди посилити воєнну 

підтримку країни так, як українсько-російський збройний конфлікт досяг максимальної 

інтенсивності. 

*** 

Embajador de Ucrania en España: Seguimos luchando por nuestros valores europeos» 

[Посол України в Іспанії: Ми продовжуємо боротися за наші європейські цінності»] // 

ABC. – Madrid, 2022. – 28.05. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/abci-embajador-

ucrania-espana-seguimos-luchando-nuestros-valores-europeos-202205281318_video.html. 

Посол України в Іспанії С. Погорельцев подякував Іспанії за підтримку 

українського народу та запевнив, що Україні продовжує боротьбу проти російського 

агресора і має бажання стати частиною Європейського Союзу. 

*** 

Kazimierczuk, Agnieszka. Zełenski: Ukraina odbierze Rosji wszystkie swoje ziemie 

[В. Зеленський: Україна відбере у росії всі свої землі] / A. Kazimierczuk // Rzeczpospolita. – 

Warsaw, 2022. – 29.05. – Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36393351-

zelenski-ukraina-odbierze-rosji-wszystkie-swoje-ziemie. 

Президент України В. Зеленський у своєму виступі зазначив, що час визволення 

країни близько і Україна забере у росії все, що вона загарбала». В. Зеленський 

наголосив, що ситуація на Донбасі залишається складною, особливо в районах 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/26/kharkiv-hit-by-fresh-strikes-amid-fears-city-is-still-on-russian-agenda
https://www.theguardian.com/world/2022/may/26/kharkiv-hit-by-fresh-strikes-amid-fears-city-is-still-on-russian-agenda
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0527/c31519-10102557.html
https://www.abc.es/espana/abci-embajador-ucrania-espana-seguimos-luchando-nuestros-valores-europeos-202205281318_video.html
https://www.abc.es/espana/abci-embajador-ucrania-espana-seguimos-luchando-nuestros-valores-europeos-202205281318_video.html
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36393351-zelenski-ukraina-odbierze-rosji-wszystkie-swoje-ziemie
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36393351-zelenski-ukraina-odbierze-rosji-wszystkie-swoje-ziemie
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Сєвєродонецька, Лисичанська, Бахмута та Попасної. Разом з тим він додав, що Україна 

з кожним днем наближається до паритету з ворогом в плані зброї. За словами 

В. Зеленського, партнери готові забезпечити Україну всім необхідним для захисту 

свободи. 

*** 

Kesslen, Ben. Ukraine’s Zelensky says putin ‘does not fully understand’ his own war [В. 

Зеленський каже, що путін не до кінця розуміє» свою власну війну] / В. Kesslen // New 

York Post. – New York, 2022. – 29.05. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/05/29/zelensky-says-putin-does-not-fully-understand-his-own-war/. 

Президент України В. Зеленський заявив, що кремль не серйозно» ставиться до 

переговорів щодо припинення війни. За його словами, путіна потрібно вштовхнути в 

реальність сьогодення, вилучити з альтернативної реальності, яку він будував протягом 

досить тривалого часу». За словами В. Зеленського, лідер кремля не повністю розуміє, 

що відбувається», і війна не закінчиться, поки путін не побачить правду і не вийде зі 

свого світу пропаганди». 

*** 

Beaumont, Peter. What’s next for Ukraine after russia’s Donbas offensive? [Що буде 

далі для України після наступу росії на Донбас?] / Р. Beaumont // The Guardian. – London, 

2022. – 31.05. – Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/may/31/whats-

next-for-ukraine-after-russias-donbas-offensive. 

Президент України В. Зеленський пообіцяв, що військові боротимуться за кожен 

сантиметр нашої землі». В. Зеленський наголосив, що, після невдачі із захопленням 

столиці Києва та Харкова, путін тепер шукає військової перемоги на переважно 

російськомовному сході, де він брехливо звинувачує Україну у скоєнні геноциду. 

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА 

Abend, Lisa. Olga Rudenko and the Kyiv Independent Are Giving the World a Window 

Into a Devastating War [Ольга Руденко та Kyiv Independent відкривають світові вікно у 

руйнівну війну] / L. Abend // Time. – New York, 2022. – 11.05. – Режим доступу : 

https://time.com/6174883/olga-rudenko-kyiv-independent/. 

Один із травневих номерів американського щотижневого журналу Time» 

вийшов із портретом головного редактора українського видання «The Kyiv 

Independent» О. Руденко на обкладинці. У статті Time» О. Руденко розповідає про свою 

кар’єру, про конфлікт колективу «Kyiv Post» із власником, що призвів до створення 

The Kyiv Independent», який став основним світовим джерелом надійної англомовної 

журналістики про війну. За словами О. Руденко, за три дні кількість передплатників у 

Твіттері зросла з 30 тис. до 1 мільйона, зараз їх понад 2 мільйони. 

*** 

Cintra Torres, Eduardo. Vitórias militares e na comunicação [Військові та 

комунікаційні перемоги] / E. Cintra Torres // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 15.05. – 

Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/opiniao/colunistas/eduardo-cintra-

torres/detalhe/vitorias-militares-e-na-comunicacao. 

За словами автора, Україна виграє комунікаційно-пропагандистську війну, 

почавши з того, що перемогла її на прихильному до неї Заході, оскільки це також війна 

https://nypost.com/2022/05/29/zelensky-says-putin-does-not-fully-understand-his-own-war/
https://www.theguardian.com/world/2022/may/31/whats-next-for-ukraine-after-russias-donbas-offensive
https://www.theguardian.com/world/2022/may/31/whats-next-for-ukraine-after-russias-donbas-offensive
https://time.com/6174883/olga-rudenko-kyiv-independent/
https://www.cmjornal.pt/opiniao/colunistas/eduardo-cintra-torres/detalhe/vitorias-militares-e-na-comunicacao
https://www.cmjornal.pt/opiniao/colunistas/eduardo-cintra-torres/detalhe/vitorias-militares-e-na-comunicacao
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демократії проти автократії, диктатури та вторгнення у вільну країну. Частково 

відкриваючи шлях міжнародним журналістам, українці дозволяють їм побачити 

дикість російських військових злочинів і руйнувань. Португальське телебачення, зі 

свого боку, також докладає значних зусиль, щоб стежити за війною в Україні. 

РЕАКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  

Favier, Sandra. Quatre femmes en Ukraine racontent leur quotidien hors du Donbass: 

On ne sait pas de quoi demain sera fait alors nous économisons» [Чотири жінки в Україні 

розповідають про своє повсякденне життя за межами Донбасу: Ми не знаємо, що принесе 

завтра, тому ми економимо»] / S. Favier // Le Monde. – Paris, 2022. – 01.05. – Режим 

доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/01/quatre-femmes-en-ukraine-

racontent-leur-quotidien-hors-du-donbass-j-ai-repris-conscience-qu-on-pouvait-dormir-sans-

son-jean-et-cuisiner-sans-guetter-les-fenetres_6124342_3210.html. 

На сході України точаться бої, а в Києві, Львові, Кам’янці-Подільському триває 

життя. Le Monde» зв’язався з чотирма українками, які розповіли про, здавалося б, 

спокійне повсякденне життя, але порушене війною та її наслідками. Наприклад, 27-

річна Дарина Сакал досі живе у своїй львівській квартирі. Вона зберегла свою роботу, 

має доступ до Інтернету, водопостачання та опалення. Однак, незважаючи на це, її 

повсякденне життя перевернулося з ніг на голову». Наразі її життя наповнене дуже 

короткими моментами нормальності, які швидко змінюються іншими моментами, з 

більш гірким і постійним смаком війни. 

*** 

Aubenas, Florence. Le 9 mai à Kiev, une journée presque ordinaire [9 травня в Києві, 

майже звичайний день] / F. Aubenas // Le Monde. – Paris, 2022. – 10.05. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/10/le-9-mai-a-kiev-une-journee-presque-

ordinaire_6125466_3210.html. 

У парку Вічної Слави в Києві 9 травня невелика кількість людей поклали квіти 

до меморіалу. В цей день кремль офіційно відзначає День Перемоги у Другій світовій 

війні тоді, як решта світу відзначає день візволення від фаштзму 8 травня. Як і інші 

країни колишнього СРСР, Україна зберегла це свято, незважаючи на незалежність. Але 

цього року, коли в повномасштабній війні, розпочатій 24 лютого росією, загинули вже 

тисячі українців, усі церемонії скасували, щоб уникнути провокацій», а дозволено було 

лише покладання квітів та вінків. 

*** 

«Une chance de survie» dans les aciéries d’Ukraine, véritables forteresses [«Шанс на 

виживання» на металургійному заводі України, яий є справжньою фортецею] // L`Obs. – 

Paris, 2022. – 11.05. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/monde/20220511.AFP0507/une-chance-de-survie-dans-les-acieries-

d-ukraine-veritables-forteresses.html. 

Завод Запоріжсталь» подібний до заводу Азовсталь» і теж має бункер, який 

знаходиться кілька метрів під землею. Бункер має запаси води та їжі. Цей 

металургійний комплекс, розташований у Запоріжжі не був завойований російськими 

військами. Але завод був змушений припинити свою діяльність і мав функцію укриття 

тисяч робітників. Обидва заводи належать ТОВ Метінвест Холдинг», який контролює 

найбагатша людина України Р. Ахметов. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/01/quatre-femmes-en-ukraine-racontent-leur-quotidien-hors-du-donbass-j-ai-repris-conscience-qu-on-pouvait-dormir-sans-son-jean-et-cuisiner-sans-guetter-les-fenetres_6124342_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/01/quatre-femmes-en-ukraine-racontent-leur-quotidien-hors-du-donbass-j-ai-repris-conscience-qu-on-pouvait-dormir-sans-son-jean-et-cuisiner-sans-guetter-les-fenetres_6124342_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/01/quatre-femmes-en-ukraine-racontent-leur-quotidien-hors-du-donbass-j-ai-repris-conscience-qu-on-pouvait-dormir-sans-son-jean-et-cuisiner-sans-guetter-les-fenetres_6124342_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/10/le-9-mai-a-kiev-une-journee-presque-ordinaire_6125466_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/10/le-9-mai-a-kiev-une-journee-presque-ordinaire_6125466_3210.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220511.AFP0507/une-chance-de-survie-dans-les-acieries-d-ukraine-veritables-forteresses.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220511.AFP0507/une-chance-de-survie-dans-les-acieries-d-ukraine-veritables-forteresses.html
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*** 

Maurello, María Eugenia. La prenda tradicional que se convirtió en símbolo de la 

resistencia de Ucrania [Традиційний одяг, що став символом опору України] / M. E. 

Maurello // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 15.05. – Режим доступу : 

https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-prenda-tradicional-que-se-convirtio-en-simbolo-de-la-

resistencia-ucraniana-nid15052022/. 

Автор пише про вишиванку, що стала українською національною гордістю, є 

одним один із способів висловлювання, вираження емоцій. Третій четвер травня – 

День вишиванки в Україні, але цього року пам’ять забарвлена трагедією війни. У мирні 

часи з нагоди цього свята влаштовували флешмоби, ярмарки, конкурси та концерти, а 

зараз, під час війни, влада рекомендує не влаштовувати масові заходи. Однак в цей 

день кожен українець може одягнути вишиванку вдома та святкувати з родиною, що 

стане символом незламного українського духу, декларацією всьому світу, що українці 

– вільний народ. За словами аташе з питань культури Посольства України в Аргентині, 

головне – пам’ятати про єдність України, показати, що це генетичний код кожного 

нащадка. 

*** 

Gomes, Aureliana. É um inferno a família estar longe»: Ucraniano viu família partir 

após ataques a Makarov [«Сім’я у від’їзді – пекло»: українець побачив, як сім’я їде після 

нападів на Макарів] / A. Gomes // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 15.05. – Режим 

доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/e-um-inferno-

a-familia-estar-longe-ucraniano-viu-familia-partir-apos-ataques-a-makarov. 

Португальське видання розповідає історію жителя міста Макарова, що на 

Київщині, Сергія Рибачка, який відправив родину до Німеччини після нападів на місто 

російських окупантів. День прощання був нелегким, але вибухи та обстріли змусили 

дружину та двох дітей – 12-и річного хлопчика та 6-и дівчинку – виїхати в безпечне 

місце. Зараз С. Рибачок наодинці намагається вижити і заробити гроші, щоб допомогти 

своїй родині, працюючи продавцем та допомагаючи роздавати їжу нужденним. 

*** 

Kurkov, Andrey. In Ukraine, Fiction Has Lost Its Meaning- But Recording the Truth Is 

More Important Than Ever [В Україні художня література втратила сенс, але фіксувати 

правду важливо, ніж будь-коли] / A. Kurkov // Time. – New York, 2022. – 23.05. – Режим 

доступу : https://time.com/6180666/ukraine-war-andrey-kurkov-writers/. 

Український письменник, журналіст, кіносценарист А. Курков у статті на 

шпальтах журналу Time» пише, що сьогодні завдання України полягає в тому, щоб 

відстояти свою незалежність, свою свободу та завершити реформи, які давно мали 

бути повністю реалізовані. За словами А. Куркова, путін не залишив Україні іншого 

вибору, як боротися за свою незалежність до переможного кінця, не залишив вибору 

цивілізованому світу і світ справді допомагає Україні захищати свою свободу. 

*** 

Rojas, Alberto. La guerra de los judíos de Ucrania contra Rusia [Війна українських 

євреїв проти росії] / Á. Rojas // El Mundo. – Madrid, 2022. – 28.05. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/05/28/629256c521efa0f33f8b45ce.html. 

https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-prenda-tradicional-que-se-convirtio-en-simbolo-de-la-resistencia-ucraniana-nid15052022/
https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-prenda-tradicional-que-se-convirtio-en-simbolo-de-la-resistencia-ucraniana-nid15052022/
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/e-um-inferno-a-familia-estar-longe-ucraniano-viu-familia-partir-apos-ataques-a-makarov
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/e-um-inferno-a-familia-estar-longe-ucraniano-viu-familia-partir-apos-ataques-a-makarov
https://time.com/6180666/ukraine-war-andrey-kurkov-writers/
https://www.elmundo.es/internacional/2022/05/28/629256c521efa0f33f8b45ce.html
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Єврейська громада Дніпра об’єдналася, щоб протистояти російському 

вторгненню в Україну та засуджує її пропаганду. 

РОБОТА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання чиновниками гуманітарки» // 

Українська газета. – Рим, 2022. – 19.05. – Режим доступу : 

https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/сбу-ліквідувала-масштабну-схему-розк/. 

Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему розкрадання гуманітарної 

допомоги: чиновники намагались продати понад 1 тис. бронежилетів, які мали 

безкоштовно передати захисникам на суму більше 12 млн грн. Ці засоби захисту були 

виготовлені в Україні однією з громадських організацій і через Черкаську обласну 

військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони. Втім замість 

безкоштовної передачі українським захисникам, причетні чиновники намагались 

продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу 

супермаркетів. 

  

https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/сбу-ліквідувала-масштабну-схему-розк/
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РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ В 

УКРАЇНУ  

ВІЗИТИ ІНОЗЕМНИХ ВИСОКОПОСАДОВЦІВ ДО УКРАЇНИ  

Krasny, Ros. Worldspeaker Nancy Pelosi meets with ukraine’s Zelensky in Kyiv 

[Спікерка Конгресу США Ненсі Пілосі зустрілася з Зеленським у Києві] / R. Krasny // 

Time. – New York, 2022. – 01.05. – Режим доступу : https://time.com/6172456/pelosi-meets-

zelensky-in-ukraine/. 

Спікерка Палати представників Конгресу США Н. Пелосі прибула з візитом до 

Києва. Президент України В. Зеленський провів зустріч з найвищою американською 

чиновницею. Н. Пелосі передала Главі Української держави вітання від Конгресу та 

народу США, зазначивши, що Україна героїчно бореться за свободу і США готові 

допомагати, доки ця боротьба не завершиться. 

*** 

Moore, Mark. Pelosi vows US support for Ukraine ‘until the fight is done’ after 

Zelensky meeting [Після зустрічі з В. Зеленським Н. Пелосі пообіцяла підтримувати 

Україну поки боротьба не буде завершена»] / М. Moore // New York Post. – New York, 

2022. – 01.05. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/05/01/pelosi-vows-us-support-for-

ukraine-after-zelensky-meeting/. 

Делегація Конгресу США провели неоголошену зустріч з Президентом 

Україним В. Зеленським у Києві. Спікерка Палати представників Н. Пелосі пообіцяла 

непохитну підтримку США Україні поки боротьба не буде завершена». В. Зеленський 

напередодні привітав делегацію і висловив свою вдячність за цей сигнал» сильної 

підтримки з боку США, народу та Конгресу.  

*** 

Istanbul talks can play ‘key role’ to end war in Ukraine: Kalın [Переговори у 

Стамбулі можуть відіграти ключову роль» у припиненні війни в Україні – Калін] // Daily 

Sabah. – Istanbul, 2022. – 01.05. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/istanbul-talks-can-play-key-role-to-end-war-in-

ukraine-kalin. 

Прессекретар президента Туреччини І. Калін відвідав Київ, де зустрівся з 

Президентом України В. Зеленським та провів перемовини з керівником Офісу 

Президента України А. Єрмаком. Співрозмовники обговорили широке коло питань 

двосторонньої співпраці. Особливу увагу було приділено розбудові системи дієвих 

міжнародних гарантій безпеки для нашої держави. В. Зеленський зазначив, що Україна 

зацікавлена в тому, щоб Туреччина була однією з її сторін. І. Калін заявив, що 

продовження стамбульського мирного процесу може відіграти ключову роль у 

припиненні російсько-української війни. 

*** 

Митрополит Епіфаній зустрівся з членами Конгресу США // Гомін України. – 

Торонто, 2022. – 03.05. – Режим доступу : 

http://www.homin.ca/news.php/news/25149/group/10. 

Предстоятель помісної Української Православної Церкви 24 квітня 2022 року 

зустрівся у своїй резиденції – Митрополичому домі з членкою Конгресу США 

https://time.com/6172456/pelosi-meets-zelensky-in-ukraine/
https://time.com/6172456/pelosi-meets-zelensky-in-ukraine/
https://nypost.com/2022/05/01/pelosi-vows-us-support-for-ukraine-after-zelensky-meeting/
https://nypost.com/2022/05/01/pelosi-vows-us-support-for-ukraine-after-zelensky-meeting/
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/istanbul-talks-can-play-key-role-to-end-war-in-ukraine-kalin
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/istanbul-talks-can-play-key-role-to-end-war-in-ukraine-kalin
http://www.homin.ca/news.php/news/25149/group/10
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Вікторією Спарц (штат Індіана) і конгресменом США Тімом Волбергом (штат 

Мічиган). У зустрічі також взяли участь радник міністра внутрішніх справ Антон 

Геращенко та український політик і громадський діяч Павло Унгурян. Сторони 

обговорили підтримку України у відновленні зруйнованої внаслідок російських 

обстрілів цивільної інфраструктури. 

*** 

Haneke, Alexander. Friedrich Merz in Kiew angekommen [Фрідріх Мерц прибув до 

Києва] / A. Haneke // Frankfurter Allgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 03.05. – Режим 

доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/friedrich-merz-in-kiew-angekommen-

reise-hat-kritik-hervorgerufen-18001618.html. 

Лідер німецької опозиції Ф. Мерц прибув з візитом до столиці України Києва. 

Він хоче скласти враження про руйнування, викликані вторгненням росії, і ситуацію в 

країні. Очікується, що Ф. Мерц проведе переговори з предстваниками українського 

парламенту. Поїздка лідера викликала критику в Берліні після того, як федеральному 

президенту Німеччини Ф.-В. Штайнмаєру український уряд відмовив у візиті до Києва. 

З цієї причини канцлер О. Шольц поки утримується від поїздок в Україну. Міністерка 

закордонних справ Німеччини А. Бербок планує стати першим членом уряду, який 

відвідає Україну з початку російського вторгнення, лівий політик Г. Гізі також хоче 

приїхати в Україну. 

*** 

Božinović: Plenkovićeva posjeta Ukrajini je državnički gest [Божинович: Візит 

Пленковича до України – це державний жест] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 08.05. – 

Режим доступу : https://avaz.ba/region/hrvatska/740683/bozinovic-plenkoviceva-posjeta-

ukrajini-je-drzavnicki-gest. 

Міністр внутрішніх справ Хорватії Д. Божиинович проінформував, що прем’єр-

міністр А. Пленкович та міністр закордонних і внутрішніх справ Г. Радман знаходяться 

в Україні, де проводять зустрічі з керівництвом України. Візит – це знак підтримки 

України, яка триває з першого дня російської агресії. Д. Божинович нагадав, що 

Хорватія направила в Україну різну допомогу, пообіцяла виділити 5 млн євро і зараз в 

країні перебуває понад 17 тис. українських біженців. 

*** 

Plenković poručio Zelenskom: Vi se borite za slobodu svih nas [Пленкович сказав 

Зеленському: Ви боретесь за свободу всіх нас] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 08.05. – 

Режим доступу : https://avaz.ba/region/hrvatska/740666/plenkovic-porucio-zelenskom-vi-se-

borite-za-slobodu-svih-nas. 

Прем’єр-міністр Хорватії А. Пленкович прибув з візитом в Україну, де зустрівся 

з Президентом України В. Зеленським. Сторони обговорили посилення санкцій та 

співпрацю в безпековій сфері. На спільній пресконференції В. Зеленський сказав, що 

це був надзвичайно важливий візит, який показав, що Хорватія підтримує Україну.  

*** 

Plenković podigao hrvatsku zastavu u Kijevu: Hajde sa mnom, Gordane [Плевкович 

підняв хорватський прапор у Києві: Ходімо зі мною, Гордан] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/friedrich-merz-in-kiew-angekommen-reise-hat-kritik-hervorgerufen-18001618.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/friedrich-merz-in-kiew-angekommen-reise-hat-kritik-hervorgerufen-18001618.html
https://avaz.ba/region/hrvatska/740683/bozinovic-plenkoviceva-posjeta-ukrajini-je-drzavnicki-gest
https://avaz.ba/region/hrvatska/740683/bozinovic-plenkoviceva-posjeta-ukrajini-je-drzavnicki-gest
https://avaz.ba/region/hrvatska/740666/plenkovic-porucio-zelenskom-vi-se-borite-za-slobodu-svih-nas
https://avaz.ba/region/hrvatska/740666/plenkovic-porucio-zelenskom-vi-se-borite-za-slobodu-svih-nas
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2022. – 08.05. – Режим доступу : https://avaz.ba/region/hrvatska/740751/plenkovic-podigao-

hrvatsku-zastavu-u-kijevu-hajde-sa-mnom-gordane. 

Прем’єр-міністр Хорватії А. Пленкович відвідав Київ, де зустрівся з 

Президентом України В. Зеленським, прем’єр-міністром Д. Шмигалем та спікером 

Верховної Ради Р. Стефанчуком. Крім того прем’єр-міністр повідомив про повернення 

посла Хорватії у Київ, що також є потужним сигналом підтримки українців. Перед 

посольством Хорватії у Києві А. Пленкович підняв хорватський прапор, запросивши 

міністра закордонних та європейських справ Г. Г. Радмана приєднатись до нього. 

*** 

Dusso, Lila. Visite de Justin Trudeau en Ukraine Un symbole très fort» [Візит 

Джастіна Трюдо в Україну Дуже сильний символ»] / L. Dusso // La Presse. – Montréal, 

2022. – 08.05. – Режим доступу : https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2022-05-08/visite-

de-justin-trudeau-en-ukraine/un-symbole-tres-fort.php. 

Прем’єр-міністр Канади Д. Трюдо вперше особисто зустрівся з Президентом 

В. Зеленським з початку війни у Києві. Д. Трюдо та В. Зеленський брали участь пліч-о-

пліч, у режимі відеоконференції, у третій щорічній зустрічі G7. Прем’єр-міністр 

Канади скористався можливістю оголосити про нову військову допомогу Україні, 

зокрема 18 камер безпілотників, стрілецьку зброю та боєприпаси на суму 50 млн дол. 

*** 

Superville, Darlene. Jill Biden Makes Unannounced Visit to Ukraine on Mother’s Day 

[Джилл Байден здійснила несподіваний візит в Україну на День матері] / D. Superville // 

Time. – New York, 2022. – 08.05. – Режим доступу : https://time.com/6174685/jill-biden-visits-

ukraine/. 

Дружина президента США Джилл Байден здійснила неоголошений візит до 

західної України в День матері, де зустрілася з першою леді Оленою Зеленською, щоб 

продемонструвати підтримку США Україні. Дружини президентів провели 

двосторонню зустріч за зачиненими дверима, яка тривала близько години. До цього 

перша леді США зустрілася з українськими біженцями у Словаччині та Румунії. 

*** 

Raskin, Sam. Jill Biden makes surprise Mother’s Day visit to Ukraine, meets with 

Zelensky’s wife [Джилл Байден здійснила несподіваний візит на День матері в Україну, 

зустрілася з дружиною В. Зеленського] / S. Raskin // New York Post. – New York, 2022. – 

08.05. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/05/08/jill-biden-makes-surprise-mothers-

day-visit-to-ukraine/. 

Перша леді США Джилл Байден здійснила несподіваний візит до України, де 

провела зустріч до Дня матері з дружиною Президента України В. Зеленського Оленою 

та висловила підтримку зруйнованій війною країні. В Ужгороді дружини президентів 

сиділи за столом у маленькій аудиторії та виступали перед журналістами, перш ніж 

зустрітися наодинці. О. Зеленська подякувала своїй американській колезі за її мужній 

вчинок». Перша леді США стала останньою високопоставленою американкою, яка 

при’їхала в Україну під час більш ніж двомісячної війни з росією – що президенту 

США Д. Байдену ще належить зробити. 

*** 

https://avaz.ba/region/hrvatska/740751/plenkovic-podigao-hrvatsku-zastavu-u-kijevu-hajde-sa-mnom-gordane
https://avaz.ba/region/hrvatska/740751/plenkovic-podigao-hrvatsku-zastavu-u-kijevu-hajde-sa-mnom-gordane
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2022-05-08/visite-de-justin-trudeau-en-ukraine/un-symbole-tres-fort.php
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2022-05-08/visite-de-justin-trudeau-en-ukraine/un-symbole-tres-fort.php
https://time.com/6174685/jill-biden-visits-ukraine/
https://time.com/6174685/jill-biden-visits-ukraine/
https://nypost.com/2022/05/08/jill-biden-makes-surprise-mothers-day-visit-to-ukraine/
https://nypost.com/2022/05/08/jill-biden-makes-surprise-mothers-day-visit-to-ukraine/
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Canadian PM Trudeau visits Ukraine for Zelensky meeting [Прем’єр-міністр Канади 

Д. Трюдо відвідав Україну для зустрічі з В. Зеленським] // The Independent. – London, 

2022. – 09.05. – Режим доступу : https://www.independent.co.uk/news/world/europe/justin-

trudeau-zelensky-ukraine-biden-b2074159.html. 

Прем’єр-міністр Канади Д. Трюдо відвідав Україну та зустрівся з Президентом 

України В. Зеленським. Він відвідав Ірпінь під Києвом, щоб на власні очі побачити 

весь жах, який спричинили російські окупанти». Д. Трюдо є останнім західним 

лідером, який відвідав Україну після того, як Б. Джонсон здійснив візит у Київ 

минулого місяця на знак солідарності в боротьбі проти російського вторгнення. 

Україну також відвідала перша леді США Джилл Байден, провівши зустріч до Дня 

матері з першою леді Оленою Зеленською. 

*** 

Patel, Raisa. Canada made a point of reopening its embassy in Ukraine. Why? [Канада 

вирішила знову відкрити своє посольство в Україні. Чому?] / R. Patel // The Toronto Star. 

– Toronto, 2022. – 09.05. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/politics/federal/2022/05/09/canada-made-a-point-of-reopening-its-

embassy-in-ukraine-why.html. 

Під час візиту до Києва прем’єр-міністр Канади Д. Трюдо підняв прапор своєї 

країни над її дипломатичним представництвом у столиці України. Федеральний уряд 

заявляє, що рішення прем’єр-міністра Д. Трюдо знову відкрити посольство Канади у 

Києві надсилає росії сигнал про те, що Канада неухильно підтримує Україну. 

*** 

MacCharles, Tonda. The inside story of Justin Trudeau’s secret trip to Ukraine 

[Підноготна таємної поїздки Джастіна Трюдо в Україну] / T. MacCharles // The Toronto 

Star. – Toronto, 2022. – 10.05. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/politics/federal/2022/05/10/the-inside-story-of-justin-trudeaus-secret-

trip-to-ukraine.html. 

Прем’єр-міністр Канади Д. Трюдо та канадська делегація здійснили 

неоголошений візит до столиці України на тлі цілком реальних побоювань, що росія 

посилить війну з Україною. Саме призначення зустрічі лідерів Великої сімки» на 8 

травня остаточно визначило час для Д. Трюдо, щоб висловити солідарність із урядом 

В. Зеленського. Делегацію Д. Трюдо супроводжував елітний персонал спеціальних 

операцій Канадських збройних сил – офіцери JTF2, але саме українці мали відповідати 

за безпеку під час візиту прем’єр-міністра і, згідно з джерелами, наполягали на 

дотриманні найсуворішої таємності. Канадці оголосили про додаткову військову 

допомогу у розмірі 50 млн дол. плюс ще мільйони у вигляді гуманітарної та фінансової 

допомоги і пообіцяли повну підтримку Україні. 

*** 

Woolf, Marie. Russian troops planted mines in playgrounds and parks in Ukrainian 

town [російські військові встановили міни на дитячих майданчиках та в парках 

українського міста] / M. Woolf // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 10.05. – Режим 

доступу : https://www.thestar.com/politics/2022/05/10/russian-troops-planted-mines-in-

playgrounds-and-parks-in-ukrainian-town-joly.html. 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/justin-trudeau-zelensky-ukraine-biden-b2074159.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/justin-trudeau-zelensky-ukraine-biden-b2074159.html
https://www.thestar.com/politics/federal/2022/05/09/canada-made-a-point-of-reopening-its-embassy-in-ukraine-why.html
https://www.thestar.com/politics/federal/2022/05/09/canada-made-a-point-of-reopening-its-embassy-in-ukraine-why.html
https://www.thestar.com/politics/federal/2022/05/10/the-inside-story-of-justin-trudeaus-secret-trip-to-ukraine.html
https://www.thestar.com/politics/federal/2022/05/10/the-inside-story-of-justin-trudeaus-secret-trip-to-ukraine.html
https://www.thestar.com/politics/2022/05/10/russian-troops-planted-mines-in-playgrounds-and-parks-in-ukrainian-town-joly.html
https://www.thestar.com/politics/2022/05/10/russian-troops-planted-mines-in-playgrounds-and-parks-in-ukrainian-town-joly.html
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Міністерка закордонних справ Канади М. Жолі разом із прем’єр-міністром Д. 

Трюдо відвідала Київ та Ірпінь під час неоголошеного візиту до України, щоб знову 

відкрити посольство Канади. М. Жолі заявила, що Ірпінь був стратегічно важливим для 

росіян у їхньому прагненні захопити Київ. Місто знаходиться поруч із Бучею, де 

звірства росіян щодо мирних жителів розслідуються як злочини проти людяності. 

*** 

Minister Hoekstra brengt onverwacht bezoek aan Oekraïne [Міністр Гукстра здійснив 

несподіваний візит в Україну] // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 10.05. – Режим доступу 

: https://www.telegraaf.nl/nieuws/5192778/minister-hoekstra-brengt-onverwacht-bezoek-aan-

oekraine. 

Міністр закордонних справ Нідерландів В. Гукстра здійснив неоголошений візит 

в Україну. В. Гукстра знову відкрив посольство Нідерландів у Києві. Він має побувати 

в Ірпені, зруйнованому російськими окупантами. Також В. Гукстра зустрівся з 

міністром закордонних справ України Д. Колебою та має зустрітися з Президентом 

України В. Зеленським. 

*** 

Reitz, Ulrich. In der Ukraine zeigt Baerbock ihr einfühlsames Gesicht – doch einmal 

geht sie zu weit [В Україні Бербок демонструє своє чутливе обличчя – але одного разу 

заходить занадто далеко] / U. Reitz // Focus. – Berlin, 2022. – 11.05. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/analyse-von-ulrich-reitz-in-ukraine-

offenbart-baerbock-ihr-zweites-gesicht-doch-einmal-geht-sie-zu-weit_id_97101589.html. 

Глава МЗС Німеччини А. Бербок здійснила візит до України. За словами автора, 

це перший візит члена німецького уряду в Україну і це буде урок сили символічної 

політики». А. Бербок під час відвідин Ірпеня та Бучі була вражена злочинами 

російський військових. 

*** 

Галицький, Станіслав. Перша леді США відвідала Україну / С. Галицький // 

Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 12.05. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/swa/110861.html. 

Перша леді США Джилл Байден відвідала Україну та зустрілася з першою леді 

України Оленою Зеленською в Ужгороді. Візит дружини президента США відбувся в 

межах її турне Східною Європою. Д. Байден уже відвідала Словаччину та Румунію. З 

міркувань безпеки її приїзд до Ужгорода тримали в максимальній таємниці. 

*** 

Stolton, Samuel. Portugal’s Costa in Kyiv for talks on aid, EU accession 

[Португальський лідер А. Коста у Києві для переговорів про допомогу та вступ до ЄС] / 

S. Stolton // POLITICO. – Brussels, 2022. – 21.05. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/ukraine-war-g7-raises-20-billion/. 

Прем’єр-міністр Португалії А. Кошта прибув до Києва, де зустрінеться з 

Президентом України В. Зеленським, щоб обговорити заявку розореної війною країни 

на вступ до ЄС, а також пакет підтримки Португалії для України. Виступаючи 

напередодні свого візиту, А. Кошта сказав, що хоче сформулювати прагматичний» 

підхід до заявки України на членство в ЄС, запропонувавши, щоб Україна спочатку 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/5192778/minister-hoekstra-brengt-onverwacht-bezoek-aan-oekraine
https://www.telegraaf.nl/nieuws/5192778/minister-hoekstra-brengt-onverwacht-bezoek-aan-oekraine
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/analyse-von-ulrich-reitz-in-ukraine-offenbart-baerbock-ihr-zweites-gesicht-doch-einmal-geht-sie-zu-weit_id_97101589.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/analyse-von-ulrich-reitz-in-ukraine-offenbart-baerbock-ihr-zweites-gesicht-doch-einmal-geht-sie-zu-weit_id_97101589.html
https://www.ukrslovo.net/swa/110861.html
https://www.politico.eu/article/ukraine-war-g7-raises-20-billion/


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

57 

була економічно інтегрована в блок. А. Кошта має намір визначити конкретні потреби, 

яких вимагає українська влада. Він вважає, що дуже важливою буде інтеграція України 

у спільний ринок із пом’якшенням митних правил. 

*** 

Kazimierczuk, Agnieszka. Zełenski: Sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w UE 

wspiera interesy Rosji [В. Зеленський: Опозиція щодо членства України в ЄС підтримує 

інтереси росії] / A. Kazimierczuk // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 21.05. – Режим доступу 

: https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36343381-zelenski-sprzeciw-wobec-czlonkostwa-

ukrainy-w-ue-wspiera-interesy-rosji. 

Прем’єр-міністр Португалії А. Кошта відвідав Київ та зустрівся з Президентом 

України В. Зеленським. Як повідомив В. Зеленський під час спільної пресконференції, 

переговори вели, в тому числі, і про членство України в Європейському Союзі. За 

словами В. Зеленського, статус кандидата в ЄС буде важливим сигналом, а 

альтернативні пропозиції Президент України вважає неправильними. 

*** 

Bacelar Begonha, Ana. Portugal disponibiliza apoio técnico para candidatura da 

Ucrânia à UE e para reconstruir escolas e jardins de infância [Португалія надає технічну 

підтримку для вступу України до ЄС та відновлення шкіл і дитячих садків] / A. Bacelar 

Begonha // Público. – Lisboa, 2022. – 21.05. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/05/21/politica/noticia/portugal-disponibiliza-apoio-tecnico-

candidatura-ucrania-ue-reconstruir-escolas-jardins-infancia-2007142. 

Прем’єр-міністр Португалії А. Кошта відвідав Київ. Після зустрічі з 

Президентом України В. Зеленським в українській столиці з метою укладання 

двосторонньої фінансової угоди та обговорення відносин України з ЄС А. Кошта 

сказав, що вітає бажання країни приєднатися до ЄС. Лідер португальської виконавчої 

влади наголосив, що з нетерпінням чекає звіту ЄС про європейську перспективу 

України та інтеграцію в ЄС», який буде обговорюватися на Європейській раді в червні, 

але вже надав технічну підтримку» та обмін досвідів» для підтримки цієї амбіції 

України», починаючи з візиту глави апарату В. Зеленського до Португалії у червні. 

*** 

Haszczyński, Jerzy. Wizyta Andrzeja Dudy w kluczowym momencie [Візит Анджея 

Дуди в ключовий момент] / J. Haszczyński // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 22.05. – 

Режим доступу : https://www.rp.pl/komentarze/art36345941-jerzy-haszczynski-wizyta-

andrzeja-dudy-w-kluczowym-momencie. 

Президент Польщі Анджей Дуда відвідав Київ з важливим посланням у той час, 

коли втома від війни очевидна на Заході. У Франції, Німеччині та Італії лідери готові 

йти на поступки за рахунок України. Візит А. Дуди має шанс надовго запам’ятатися 

українцям та полякам і не лише тому, що А. Дуда – перший іноземний лідер, якого 

запросили виступити перед Верховною Радою України від початку війни, розпочатої 

росією 24 лютого. Важливими є слова, які були сказані під час його виступу та виступу 

у відповідь Президента України Володимира Зеленського. Важливі жести, які зробили 

українці та поляки один до одного. Надзвичайно важливим є момент, коли польський 

президент сказав українцям: Тільки Україна має право вирішувати своє майбутнє». 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36343381-zelenski-sprzeciw-wobec-czlonkostwa-ukrainy-w-ue-wspiera-interesy-rosji
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36343381-zelenski-sprzeciw-wobec-czlonkostwa-ukrainy-w-ue-wspiera-interesy-rosji
https://www.publico.pt/2022/05/21/politica/noticia/portugal-disponibiliza-apoio-tecnico-candidatura-ucrania-ue-reconstruir-escolas-jardins-infancia-2007142
https://www.publico.pt/2022/05/21/politica/noticia/portugal-disponibiliza-apoio-tecnico-candidatura-ucrania-ue-reconstruir-escolas-jardins-infancia-2007142
https://www.rp.pl/komentarze/art36345941-jerzy-haszczynski-wizyta-andrzeja-dudy-w-kluczowym-momencie
https://www.rp.pl/komentarze/art36345941-jerzy-haszczynski-wizyta-andrzeja-dudy-w-kluczowym-momencie
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*** 

Czermiński, Jakub. Prezydent Duda w Kijowie: Ta wojna jest porażką Rosji 

[Президент А. Дуда в Києві: Ця війна – поразка росії] / J. Czermiński // Rzeczpospolita. – 

Warsaw, 2022. – 22.05. – Режим доступу : https://www.rp.pl/dyplomacja/art36344781-

prezydent-duda-w-kijowie-ta-wojna-jest-porazka-rosji. 

Президент Польщі Анджей Дуда відвідав Україну з візитом, виступивши із 

посланням до Верховної Ради та провівши віч-на-віч розмову з Президентом України 

Володимиром Зеленським. Делегації обох країн також провели переговори під 

керівництвом президентів у Києві. А. Дуда і В. Зеленський також з’явилися на 

пресконференції, під час якої президент Польщі А. Дуда заявив, що практично за три 

місяці війни росія не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей повністю. Проте він 

зазначив, що росія дуже сильна, багатолюдна» і що війна росії з Україною 

продовжиться, якщо міжнародна спільнота не сприятиме її завершенню». 

*** 

Osmani posjetio Irpin, sastao se i sa Kulebom [Османі відвідав Ірпінь та зустрівся з 

Кулебою] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 27.05. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/745901/osmani-posjetio-irpin-sastao-se-i-sa-kulebom. 

Міністр закордонних справ Північної Македонії Б. Османі у складі закордонної 

делегації приїхав в Україну і відвідав Ірпінь. Б. Османі заявив, що Північна Македонія 

рішуче засуджує російську агресію в Україні та пропонує допомогу у подоланні 

викликів цієї жорстокої війни. Міністр закордонних справ України Д. Кулеба зазначив, 

що Україна та Північна Македонія тісно співпрацюють на спільному шляху інтеграції 

до ЄС. 

*** 

Ukraine : la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna se rend à Kiev et 

Boutcha [Україна: міністерка закордонних справ Катерина Колонна відвідала Київ і 

Бучу] // L`Obs. – Paris, 2022. – 30.05. – Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/guerre-

en-ukraine/20220530.OBS59066/ukraine-la-ministre-des-affaires-etrangeres-catherine-colonna-

se-rend-a-kiev-et-boutcha.html. 

Міністерка закордонних справ Франції К. Колонна приїхала з візитом до Києва 

та відвідала Бучу. Вона зустрінеться з Президентом України В. Зеленським та її 

українським колегою Д. Кулебою, щоб обговорити, зокрема блокування експорту 

зернових та олійних культур з України, що створює реальні ризики продовольчої 

безпеки. К. Колонна є найвищим французьким чиновником, який відвідав Україну з 

моменту початку російської атаки 24 лютого, щоб продемонструвати солідарність 

Франції з українським народом перед обличчям російської агресії. 

*** 

Ricard, Philippe. Catherine Colonna, la nouvelle ministre française des affaires 

étrangères, fait une visite surprise à Kiev [Нова міністерка закордонних справ Франції 

Катрін Колонна прибула до Києва з несподіваним візитом] / P. Ricard // Le Monde. – Paris, 

2022. – 30.05. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/30/visite-surprise-de-catherine-colonna-a-

kiev_6128177_3210.html. 

https://www.rp.pl/dyplomacja/art36344781-prezydent-duda-w-kijowie-ta-wojna-jest-porazka-rosji
https://www.rp.pl/dyplomacja/art36344781-prezydent-duda-w-kijowie-ta-wojna-jest-porazka-rosji
https://avaz.ba/globus/svijet/745901/osmani-posjetio-irpin-sastao-se-i-sa-kulebom
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220530.OBS59066/ukraine-la-ministre-des-affaires-etrangeres-catherine-colonna-se-rend-a-kiev-et-boutcha.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220530.OBS59066/ukraine-la-ministre-des-affaires-etrangeres-catherine-colonna-se-rend-a-kiev-et-boutcha.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220530.OBS59066/ukraine-la-ministre-des-affaires-etrangeres-catherine-colonna-se-rend-a-kiev-et-boutcha.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/30/visite-surprise-de-catherine-colonna-a-kiev_6128177_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/30/visite-surprise-de-catherine-colonna-a-kiev_6128177_3210.html
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Міністерка закордонних справ Франції К. Колонна 30 травня приїхала до Києва, 

здійснивши перший візит до столиці України французького керівництва після початку 

російського вторгнення. Ні Емманюель Макрон, якого ще очікують з нетерпінням, ні 

попередник К. Колонни Жан-Ів Ле Дріан не здійснювали поїздок до України з початку 

військових дій 24 лютого, на відміну від багатьох їхніх європейських колег. Трохи 

більше ніж через тиждень після вступу на посаду глава дипломатії побажала 

продемонструвати солідарність Франції з українським народом та її повну рішучість 

посилити підтримку України перед обличчям російської агресії» як у гуманітарній, так 

і в фінансовій та військовій сферах. 

ВІЙСЬКОВІ ВТРАТИ ОКУПАНТІВ 

Zapart, Magdalena. Zełenski: w najbliższych tygodniach zginą kolejne tysiące 

rosyjskich żołnierzy [В. Зеленський: ще тисячі російських солдат загинуть найближчими 

тижнями] / M. Zapart // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 01.05. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36214581-zelenski-w-najblizszych-tygodniach-zgina-

kolejne-tysiace-rosyjskich-zolnierzy. 

Президент України В. Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що 

російські окупанти зазнають значних втрат. За словами В. Зеленського, українські 

захисники знищили вже понад 1 тис. російських танків, майже 200 російських літаків, 

майже 2,5 тис. броньованих бойових машин. В. Зеленський додав, що у війні в Україні 

росія втратила вже понад 23 тис. своїх військових. 

*** 

Malinowski, Przemysław. Rosyjskie ofiary wojny. Młodzi, ubodzy, z mniejszości 

etnicznych [російські жертви війни. Молоді, убогі, з етнічних меншин] / P. Malinowski // 

Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 17.05. – Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-

zbrojne/art36310991-rosyjskie-ofiary-wojny-mlodzi-ubodzy-z-mniejszosci-etnicznych. 

За словами автора статті, вторгнення в Україну, розпочате путіним 24 лютого, 

виявилося набагато дорожчим, ніж припускав кремль. Він наголосив, що нищівними є 

втрати серед російських рядових, а росія приховує інформацію про кількість загиблих 

вояків. Україна оцінює кількість загиблих російських військових у 27 тис. і хоча 

більшість західних джерел вважають ці цифри завищеними. російськомовний сайт 

Медіазона» повідомив, що підтвердити загибель 2099 російських військових до 6 

травня можна було лише на основі відкритих джерел. Регіональна розбивка показала, 

що більшість загиблих прибули з півдня росії, включаючи переважно мусульманські 

регіони північного Кавказу, а також з центрального Сибіру. 

*** 

Rai, Arpan. Ukraine news – live: рutin ‘loses two more colonels including top 

paratrooper’ [Новини України – в прямому ефірі: путін втратив ще двох полковників, у 

тому числі провідного десантника»] / А. Rai // The Independent. – London, 2022. – 30.05. – 

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

war-latest-b2090276.html. 

російські війська втратили в українській війні ще двох полковників, у тому числі 

кращого» командира десантників. Загалом в Україні було вбито щонайменше 40 

російських полковників, хоча офіційна їх кількість вважається більшою. 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36214581-zelenski-w-najblizszych-tygodniach-zgina-kolejne-tysiace-rosyjskich-zolnierzy
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36214581-zelenski-w-najblizszych-tygodniach-zgina-kolejne-tysiace-rosyjskich-zolnierzy
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36310991-rosyjskie-ofiary-wojny-mlodzi-ubodzy-z-mniejszosci-etnicznych
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36310991-rosyjskie-ofiary-wojny-mlodzi-ubodzy-z-mniejszosci-etnicznych
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/putin-russia-ukraine-war-latest-b2090276.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/putin-russia-ukraine-war-latest-b2090276.html
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ВПЛИВ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ  

Ragot, Xavier. Quels objectifs et conséquences de l’économie de guerre ?», par Xavier 

Ragot [«Які цілі та наслідки воєнної економіки? Ксав’є Раго»] / Х. Ragot // Frankfurter 

Allgemeine. – Paris, 2022. – 02.05. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/idees/20220502.OBS57925/quels-objectifs-et-consequences-de-l-

economie-de-guerre-par-xavier-ragot.html. 

Очільник Французької обсерваторії К. Раго аналізує ситуацію, спричинену 

війною в Україні, наголошуючи на економічних наслідках війни в Україні та для 

економіки інших країн. За його словами, ефект війни в Україні полягає у зниженні 

глобального економічного зростання до 3,6 % тоді, як початкові прогнози МВФ 

становили 4,4 %, зростання в єврозоні знизиться на 1,1 %, з 3,9 % до 2,8 %, причому в 

Німеччині зниження буде більшим, ніж у Франції, зростання якої складе менше 3 %. К. 

Раго вважає, що треба очікувати стагнації у французькій економіці протягом року. 

*** 

Brooker, Tarric. Russia Ukraine war could lead to 77 per cent increase in oil prices 

[Війна між росією і Україною може призвести до зростання цін на нафту на 77 %] / Т. 

Brooker // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 02.05. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/business/economy/russia-ukraine-war-could-lead-to-77-per-

cent-increase-in-oil-prices/news-story/58b1e3bda3565ad43d4ffd0c9e4a688e. 

З початку вторгнення росії в Україну наслідки конфлікту охопили весь світ. В 

Австралії зростання вартості палива та їжі позначилося на тому, що країна зафіксувала 

найвищий рівень інфляції з моменту введення податку на товари та послуги більше 20 

років тому, при цьому річний показник становив 5,1 %. Хоча багато інфляційних 

тенденцій, що спричиняли цей результат, були присутні ще до війни, триваючий 

конфлікт фактично погіршив і без того складну проблему. У нещодавній записці 

американський інвестиційний банк JP Morgan попередив, що ціна на нафту може 

піднятися до 185 дол. за барель, якщо ембарго ЄС на російську нафту та природний газ 

буде швидко запроваджене. Це означає зростання приблизно на 77 % вище поточних 

цін на нафту і поставить Австралію та світ у складне економічне становище. Хоча 

статус Австралії як заможної країни може дозволити їй певний ступінь захисту від 

зростання витрат, вона не застрахована, і деякі австралійці можуть відчувати тягар 

зростання глобальної вартості основних продуктів набагато більше, ніж інші. 

*** 

Steingart, Gabor. Die großen Wirtschaftsmächte schrauben der Welt gerade ihre 

Hauptsicherung heraus [Найбільші економіки відкручують головний запобіжник світу] / 

G. Steingart // Focus. – Berlin, 2022. – 04.05. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/gastbeitrag-von-gabor-steingart-die-

grossen-wirtschaftsmaechte-schrauben-der-welt-gerade-ihre-hauptsicherung-

heraus_id_93327285.html. 

Автор пише, що у світлі війни в Україні великі держави перебудовуються в 

економічному плані та зменшують свою залежність одна від одної. Без економічного 

розмежування силових та військових блоків ефективна війна неможлива, як вже видно 

із залежності Німеччини від російського природного газу. За словами автора, 

https://www.nouvelobs.com/idees/20220502.OBS57925/quels-objectifs-et-consequences-de-l-economie-de-guerre-par-xavier-ragot.html
https://www.nouvelobs.com/idees/20220502.OBS57925/quels-objectifs-et-consequences-de-l-economie-de-guerre-par-xavier-ragot.html
https://www.heraldsun.com.au/business/economy/russia-ukraine-war-could-lead-to-77-per-cent-increase-in-oil-prices/news-story/58b1e3bda3565ad43d4ffd0c9e4a688e
https://www.heraldsun.com.au/business/economy/russia-ukraine-war-could-lead-to-77-per-cent-increase-in-oil-prices/news-story/58b1e3bda3565ad43d4ffd0c9e4a688e
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/gastbeitrag-von-gabor-steingart-die-grossen-wirtschaftsmaechte-schrauben-der-welt-gerade-ihre-hauptsicherung-heraus_id_93327285.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/gastbeitrag-von-gabor-steingart-die-grossen-wirtschaftsmaechte-schrauben-der-welt-gerade-ihre-hauptsicherung-heraus_id_93327285.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/gastbeitrag-von-gabor-steingart-die-grossen-wirtschaftsmaechte-schrauben-der-welt-gerade-ihre-hauptsicherung-heraus_id_93327285.html
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енергетична політика тепер стала політикою безпеки і навпаки, і це новий німецький 

консенсус після принизливого досвіду залежності. 

*** 

Durisin, Megan. World Hunger to Worsen After Spiking 25 % Before Ukraine War 

[Голод у світі посилиться після того, як підскочив на 25 % перед війною в Україні] / M. 

Durisin // Time. – New York, 2022. – 04.05. – Режим доступу : 

https://time.com/6173422/world-hunger-ukraine/. 

Генеральний секретар ООН А. Гутерреш заявив, що війна в Україні посилює 

тривимірну кризу – продовольчу, енергетичну та фінансову – мільйони українців 

змушені залишити свої будинки, а багато країн, що залежать від імпорту, не можуть 

отримувати основних сільськогосподарських культур чи добрив з України та росії. За 

словами А. Гутерреша, війна також перешкоджає відновленню світової економіки 

після пандемії. 

*** 

Кризис в Украине негативно сказывается на продовольственной безопасности 

Восточной Африки [Криза в Україні негативно позначається на продовольчій безпеці 

Східної Африки] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 06.05. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0506/c31520-10093130.html. 

Всесвітня продовольча програма ООН попередила, що триваюча криза в Україні 

негативно позначається на продовольчій безпеці Східної Африки через скорочення 

постачання продовольства, зниження доступності продовольства, палива, добрив та 

підвищення цін на них. Відзначивши високу залежність регіону від імпорту 

продовольства та добрив, криза в Україні може ще більше посилити і так важку 

ситуацію з продовольчою безпекою в усіх країнах Східної Африки. 

*** 

Hein, Christoph. Auch Indien könnte Weizenexporte stoppen [Індія також може 

зупинити експорт пшениці] / C. Hein // Frankfurter Allgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. 

– 06.05. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/indien-koennte-

weizenexporte-auch-stoppen-18007934.html. 

З початком війни в Україні все більше країн припинили своє 

сільськогосподарське виробництво. На конференції міністрів сільського господарства 

G7 міністри закликали залишати сільськогосподарські ринки відкритими. Міністр 

сільського господарства Німеччини Д. Оздемір заявив, що якщо в цій ситуації кожен 

думатиме лише про себе, це лише посилить кризу та призведе до того, що ціни будуть 

зашкалювати». Інститут аграрного розвитку в Центральній та Східній Європі ім. 

Лейбниця застерігає від закликів до планових економічних перетворень, ізоляції чи 

навіть регіональної самодостатності». СОТ повідомила, що уважно стежить за 

ситуацією і має надію, що це буде лише тимчасовим явищем. Індія розглядає питання 

заборони на експорт, що може означати, що Індія більше не буде країною-

постачальником, яка могла компенсувати експорт української пшениці.  

*** 

Harvey, Fiona. Ukraine’s wheat harvest may fall by 35 %, raising fears of global 

shortage [Урожай пшениці в Україні може впасти на 35 %, що викликає побоювання 

https://time.com/6173422/world-hunger-ukraine/
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0506/c31520-10093130.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/indien-koennte-weizenexporte-auch-stoppen-18007934.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/indien-koennte-weizenexporte-auch-stoppen-18007934.html
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глобального дефіциту] / F. Harvey // The Guardian. – London, 2022. – 07.05. – Режим 

доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/may/06/ukraine-wheat-harvest-may-fall-

by-35-percent-satellite-images-suggest. 

Україна є одним із найбільших світових експортерів пшениці, але війна 

негативно впливає на сільське господарство та продовольство, що викликає 

побоювання дефіциту або підвищення цін у всьому світі. В 2021 р. Україна виробляла 

близько 33 мільйонів тон пшениці, з яких експортувала близько 20 мільйонів тон, що 

робить її шостим експортером у світі. Згідно з аналізом, опублікованим компанією 

супутникової аналітики Kayrros, цього року за нинішньої ситуації країна може 

виробляти лише близько 21 мільйонів тон пшениці, що приблизно на 23 % менше, ніж 

у середньому за попередні п’ять років. Україна вже ввела заборону на експорт зерна та 

багатьох інших продуктів харчування, щоб зберегти власні продовольчі запаси. 

Транспортуванню також перешкоджає блокада росією узбережжя Чорного моря. 

*** 

Woziński, Jakub. Wojenny rachunek dla Polski [Воєнний рахунок для Польщі] / J. 

Woziński // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 08.05. – Режим доступу : 

https://dorzeczy.pl/opinie/297538/wojna-na-ukrainie-ile-zaplaci-polska-wojenny-

rachunek.html. 

Польський журналіст Я. Возинський на шпальтах Do Rzeczy пише, що російська 

агресія проти України породжує для Польщі численні витрати, які можуть бути 

значним випробуванням. Хоча поляки мають шанс стати для України торговим вікном 

у світ, енергетична криза та пов’язана з нею висока інфляція можуть спричинити 

величезні проблеми для Польщі. Проблемами, на думку автора, стануть також перебої 

у торгівлі і наплив біженців. Проте на темпи зростання ВВП Польщі поки що війна 

вплинула відносно мало. Прогноз зростання з 3,8 % уряд Польщі зараз переглянув до 

3,2 %. Більшість вітчизняних та міжнародних установ оцінюють втрати як нижчі 

приблизно на 0,6–1,0 %. Автор вважає, що не має сенсу порівнювати ситуацію Польщі 

з величезними втратами України (зниження ВВП приблизно на 45 %). 

*** 

Хаджийски, Васил. Асен Василев прогнозира четири-пет години военна 

икономика, но без драматично обедняване [Асен Васильєв пророкує чотири-п’ять років 

військової економіки, але без різкого зубожіння] / В. Хаджийски // Дневник. – Sofia, 2022. 

– 09.05. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/05/08/4343846_asen_vasilev_prognozira

_chetiri-pet_godini_voenna/. 

Віцепрем’єр-міністр, міністр фінансів Болгарії А. Васильєв переконаний, що 

Україна буде переможцем у війні з росією, але, за його словами, конфлікт триватиме 

щонайменше чотири-п’ять років. Проте, за його словами, різкого зубожіння не буде, 

однак ціни на енергоносії, безумовно, будуть вищими в усьому світі. А. Васильев 

наголосив, що ціни на продукти харчування, безумовно, зростуть, оскільки і Україна, і 

росія є великими виробниками зерна, круп та експортерами на світовий ринок. 

*** 

Chang, Charis. Russia’s invasion of Ukraine has led to ‘windfall gains’ for Australian 

companies [Вторгнення росії в Україну призвело до прибутків для австралійських 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/06/ukraine-wheat-harvest-may-fall-by-35-percent-satellite-images-suggest
https://www.theguardian.com/world/2022/may/06/ukraine-wheat-harvest-may-fall-by-35-percent-satellite-images-suggest
https://dorzeczy.pl/opinie/297538/wojna-na-ukrainie-ile-zaplaci-polska-wojenny-rachunek.html
https://dorzeczy.pl/opinie/297538/wojna-na-ukrainie-ile-zaplaci-polska-wojenny-rachunek.html
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/05/08/4343846_asen_vasilev_prognozira_chetiri-pet_godini_voenna/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/05/08/4343846_asen_vasilev_prognozira_chetiri-pet_godini_voenna/
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компаній] / С. Chang // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 10.05. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/business/companies/russias-invasion-of-ukraine-has-led-to-

windfall-gains-for-australian-companies/news-story/ed015bf652fa6f37525a70aacd261420. 

Згідно зі звітом міжнародної мережі компаній, що надають послуги у галузі 

консалтингу та аудиту Deloitte Access Economics, вторгнення росії в Україну призвело 

до прибутків для австралійських гірничодобувних компаній. В рамках Investment 

Monitor, який аналізує великі інженерні та комерційні будівельні проєкти, зроблено 

висновки, що росія є ключовим експортером енергоносіїв і санкції через її війну в 

Україні призвели до різкого зростання цін на залізну руду, вугілля, газ та 

недорогоцінні метали з Австралії. 

*** 

De Cos: La invasión de Ucrania representa una nueva perturbación para la economía 

mundial» [П. Е. де Кос: Вторгнення в Україну є новим порушенням для світової 

економіки»] // ABC. – Madrid, 2022. – 10.05. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/economia/abci-invasion-ucrania-representa-nueva-perturbacion-para-

economia-mundial-202205101748_video.html. 

Керівник Банку Іспанії Пабло Ернандес де Кос вважає, що вторгнення росії в 

Україну є новим ударом для світової економіки і наполягає на тому, що досі дуже 

важко» зрозуміти, якими будуть довгострокові наслідки. 

*** 

Финансовые рынки испытывают трудности с ликвидностью на фоне российско-

украинского конфликта [Фінансові ринки мають труднощі з ліквідністю на тлі 

російсько-українського конфлікту] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 10.05. – Режим 

доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0510/c31520-10094794.html. 

Фінансові ринки зазнали високої волатильності та деякої напруженості у 

ліквідності ринку в умовах російсько-української війни та зростання інфляції. У своєму 

піврічному звіті про фінансову стабільність Федеральна резервна системи США 

заявила, що у короткостроковій перспективі конфлікт та пов’язані з ним події можуть 

чинити додатковий тиск на інфляцію та знизити економічну активність. 

*** 

Netzbetreiber: Ukraine bereitet Transit-Stopp für russisches Gas vor [Оператор 

мережі: Україна готує зупинку транзиту російського газу] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 

11.05. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6137741/netzbetreiber-ukraine-bereitet-

transit-stopp-fuer-russisches-gas-vor?from=rss. 

Керівник ринку Austrian Gas Grid Management (AGGM) у своєму поточному 

управлінському звіті пише, що потоки газу в напрямі всіх ринкових зон Австрії, 

включаючи імпорт через Україну, наразі стабільні, незважаючи на поточні звіти про 

війну. Україна заявила, що змушена припинити транзит російського газу через війну. У 

результаті було втрачено до 32,6 млн кубометрів газу на добу – це майже третина 

максимальної кількості, яку можна транспортувати через Україну до Європи щодня. 

*** 

Lee, Matthew. US, Western Europe fret over uncertain Ukraine war endgame [США та 

Західна Європа хвилюються через невизначений фінал війни в Україні] / M. Lee // 

https://www.heraldsun.com.au/business/companies/russias-invasion-of-ukraine-has-led-to-windfall-gains-for-australian-companies/news-story/ed015bf652fa6f37525a70aacd261420
https://www.heraldsun.com.au/business/companies/russias-invasion-of-ukraine-has-led-to-windfall-gains-for-australian-companies/news-story/ed015bf652fa6f37525a70aacd261420
https://www.abc.es/economia/abci-invasion-ucrania-representa-nueva-perturbacion-para-economia-mundial-202205101748_video.html
https://www.abc.es/economia/abci-invasion-ucrania-representa-nueva-perturbacion-para-economia-mundial-202205101748_video.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0510/c31520-10094794.html
https://www.diepresse.com/6137741/netzbetreiber-ukraine-bereitet-transit-stopp-fuer-russisches-gas-vor?from=rss
https://www.diepresse.com/6137741/netzbetreiber-ukraine-bereitet-transit-stopp-fuer-russisches-gas-vor?from=rss
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еKathimerini. – Athens, 2022. – 11.05. – Режим доступу : https://www.ekathimerini.com/in-

depth/analysis/1184093/us-western-europe-fret-over-uncertain-ukraine-war-endgame/. 

За словами автора статті, енергетична та продовольча безпека є невідкладними 

турботами, але масивна підтримка Заходом України, у той час як світ все ще 

оговтується від пандемії коронавірусу та намагається впоратися з наслідками зміни 

клімату, може збільшити втрати для світової економіки. Автор наголошує, якщо росія 

вирішить піти на ескалацію, зросте ризик ширшого конфлікту. 

*** 

La inflación y el conflicto en Ucrania cronifican la demanda de ayuda en los Bancos de 

Alimentos [Інфляція та конфлікт в Україні призведуть до попиту на допомогу в 

продовольчих банках] // ABC. – Madrid, 2022. – 11.05. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/sociedad/abci-inflacion-y-conflicto-ucrania-cronifican-demanda-ayuda-

bancos-alimentos-202205111856_noticia.html. 

Інфляція та війна в Україні в найближчі місяці призведуть до 20 % зростання 

кількості людей, які звертатимуться за допомогою до продовольчих банків, згідно з 

прогнозами Іспанської федерації продовольчих банків (Fesbal) на 2022 р. Fesbal 

попереджає, що Іспанія зіткнулася з новим сценарієм соціальної надзвичайної ситуації: 

зростання цін перетинається з пандемією і робить ситуацію продовольчої бідності, від 

якої багато людей в Іспанії вже страждали, хронічною. Крім того нова криза зачіпає не 

лише тисячі громадян, які опинилися у вразливому становищі, а й продовольчі банки 

по всій країні та соціальні структури, які відповідають за розподіл продуктів 

харчування в мікрорайонах. 

*** 

Ukraine-Krieg trübt Österreichs Wirtschaft über Jahre [Війна в Україні затьмарила 

економіку Австрії на роки] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 12.05. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6138222/ukraine-krieg-truebt-oesterreichs-wirtschaft-ueber-

jahre?from=rss. 

Війна в Україні посилює економічну невизначеність, обмежує споживчі та 

інвестиційні витрати і, перш за все, робить енергію дорожчою. Інститут економічних 

досліджень (Wifo) у своєму оновленні середньострокового прогнозу повідомляє, що 

через більшу залежність Австрії від російського природного газу зростання 

внутрішнього ВВП буде слабшим у середньому на 0,1 відсоткового пункту на рік. до 

2026 р., ніж у зоні євро. Wifo очікує, що в 2022 р. зона євро зросте лише на 3,2 % в 

реальному вираженні; останнім часом передбачалося збільшення в 4,7 %; З точки зору 

Wifo, в середньому з 2022 по 2026 рр. зона євро має зростати в середньому на 2,2 % на 

рік. Сильне зростання цін на світовому ринку, яке розпочалося вже в 2021 р., буде 

посилене і подовжене в 2022 р. хвилею штамом Омікрону в Китаї та війною в Україні. 

Зростання цін зумовлене насамперед різким зростанням цін на енергоносії. 

*** 

G7 warn of Ukraine grain crisis, ask China not to aid russia [G7 попереджає про 

зернову кризу в Україні, просить Китай не допомагати росії] // The Independent. – 

London, 2022. – 15.05. – Режим доступу : https://www.independent.co.uk/news/ukraine-ap-

russia-germany-olaf-scholz-b2078987.html. 

https://www.ekathimerini.com/in-depth/analysis/1184093/us-western-europe-fret-over-uncertain-ukraine-war-endgame/
https://www.ekathimerini.com/in-depth/analysis/1184093/us-western-europe-fret-over-uncertain-ukraine-war-endgame/
https://www.abc.es/sociedad/abci-inflacion-y-conflicto-ucrania-cronifican-demanda-ayuda-bancos-alimentos-202205111856_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-inflacion-y-conflicto-ucrania-cronifican-demanda-ayuda-bancos-alimentos-202205111856_noticia.html
https://www.diepresse.com/6138222/ukraine-krieg-truebt-oesterreichs-wirtschaft-ueber-jahre?from=rss
https://www.diepresse.com/6138222/ukraine-krieg-truebt-oesterreichs-wirtschaft-ueber-jahre?from=rss
https://www.independent.co.uk/news/ukraine-ap-russia-germany-olaf-scholz-b2078987.html
https://www.independent.co.uk/news/ukraine-ap-russia-germany-olaf-scholz-b2078987.html
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Країни Великої сімки» попередила, що війна в Україні розпалює глобальну 

продовольчу та енергетичну кризу, яка загрожує бідним країнам, і необхідні термінові 

заходи для розблокування зернових складів та кораблів, яким росія не дає виходити з 

України. Країни G-7 також закликали Китай не допомагати росії, в тому числі шляхом 

підриву міжнародних санкцій або виправдання дій москви в Україні. 

*** 

G. Landsbergis: Ukraina gina ne tik Europos saugumą, bet didelę dalį pasaulio grūdų 

atsargų [Ґ. Ландсбергіс: Україна захищає не лише європейську безпеку, а й велику 

частину світових запасів зерна] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 16.05. – Режим доступу 

: https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/16/news/g-landsbergis-ukraina-gina-ne-

tik-europos-sauguma-bet-didele-dali-pasaulio-grudu-atsargu-23378253. 

Міністр закордонних справ Литви Ґ. Ландсберґіс відвідав Раду ЄС із 

закордонних справ у Брюсселі, де обговорив військову агресію росії проти України, 

подальшу підтримку України ЄС, боротьбу з поширенням фальшивих російських 

наративів та глобальні наслідки російської війни. Міністр закордонних справ 

наголосив, що Україна має отримати стільки допомоги, скільки їй потрібно. За словами 

міністра, говорячи про глобальні наслідки війни, дуже важливо розуміти важливість 

України в контексті продовольчої кризи, яка загрожує світові і від нас залежить, чи 

зможе Україна й надалі постачати світ своїм зерном. 

*** 

Butler, Sarah. Ukraine farming group calls for urgent end to ports blockade 

[Українська фермерська група закликає терміново припинити блокаду портів] / S. Butler 

// The Guardian. – London, 2022. – 17.05. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/business/2022/may/17/ukraine-farming-group-warns-of-cascade-

of-export-bans-without-new-grain-routes. 

ТОВ Українська фермерська група» закликає до термінового вирішення питання 

розблокування чорноморських портів країни, оскільки експорт зерна, соняшнику та 

ріпаку стримує російська морська блокада, що спричиняє інфляцію та дефіцит у 

всьому світі. Міністри G7 провели термінові переговори щодо спроби відкрити 

маршрути через порти Румунії та Балтії, які потенційно забезпечені армією з 10 тис. 

вантажівок, які рухатимуться з України протягом п’яти днів. До війни близько 80 % 

зернових та олійних культур України експортувалися через Чорне море, але тепер цей 

шлях заблокований. Очікується, що виробництво пшениці, соняшникової олії та інших 

сільськогосподарських культур в Україні цього року впаде приблизно на 35 %, 

оскільки війна вплинула на вирощування та збирання врожаю на сході країни. 

*** 

Seiser, Michaela. Krieg belastet Wien [Війна обтяжує Відень] / M. Seiser // Frankfurter 

Allgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 18.05. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/angst-um-atx-krieg-belastet-wien-

18035687.html. 

Війна росії в Україні торкається багатьох ринків капіталу, зокрема Австрія 

втрачає прихильність інвесторів. У центрі уваги Райффайзен Банк Інтернаціональ», 

російські та українські філії якого значною мірою сприяли збільшенню прибутку. Ці 

філії, як і раніше, надзвичайно важливі для ЄС і, звичайно ж, Австрії, оскільки це один 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/16/news/g-landsbergis-ukraina-gina-ne-tik-europos-sauguma-bet-didele-dali-pasaulio-grudu-atsargu-23378253
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/16/news/g-landsbergis-ukraina-gina-ne-tik-europos-sauguma-bet-didele-dali-pasaulio-grudu-atsargu-23378253
https://www.theguardian.com/business/2022/may/17/ukraine-farming-group-warns-of-cascade-of-export-bans-without-new-grain-routes
https://www.theguardian.com/business/2022/may/17/ukraine-farming-group-warns-of-cascade-of-export-bans-without-new-grain-routes
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/angst-um-atx-krieg-belastet-wien-18035687.html
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/angst-um-atx-krieg-belastet-wien-18035687.html
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з небагатьох життєздатних платіжних шляхів, що залишилися, в росію та Україну. 

Віденський керуючий директор Matejka & Partner Asset Management В. Матейка 

вважає, що філії також необхідний зв’язок із частиною постачання енергії та сировини 

до Європи і, можливо, також із фінансуванням України». 

*** 

Gelinsky, Katja. Das Getreide soll auf den Teller [Зерно має бути на тарілці] / K. 

Gelinsky // Frankfurter Allgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 18.05. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wieso-die-umweltministerin-lebensmittel-schuetzen-will-

18038507.html. 

Під час зустрічі міністрів сільського господарства країн G-7 в Штутгарті крім 

продовольчої ситуації, було обговорено і тему біопалива. У Німеччині значні обсяги 

ріпаку, кукурудзи та інших сільськогосподарських продуктів переробляються не на 

їжу, а на біопаливо, і це, з початком війни в Україні, все більше критикується. 

Міністерка навколишнього середовища Ш. Лемке хоче, щоб до 2030 р. їжа не 

перероблялася на біопаливо. Урядовий план: більше не буде ріллі для виробництва 

біопалива. 

*** 

ООН предупреди за приближаващ световен глад [ООН попередила про 

наближення світового голоду] // Дневник. – Sofia, 2022. – 19.05. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/05/19/4348103_oon_predupredi_za_prib

lijavasht_svetoven_glad/. 

Генеральний секретар ООН А. Гутерреш заявив, що війна загострила 

продовольчу безпеку в бідних країнах через зростання цін. За його словами, якщо 

український експорт не буде відновлено, деякі країни можуть зіткнутися з тривалим 

голодом. Конфлікт перервав постачання з українських портів, які колись експортували 

величезну кількість олії, а також зернових таких, як кукурудза та пшениця. Це 

зменшило світову пропозицію та підвищило ціни на альтернативи. За даними ООН, 

світові ціни на продукти харчування майже на 30 % вищі, ніж за аналогічний період 

минулого року. 

*** 

Woolf, Marie. Russian troops planted mines in Ukraine’s fields to ruin harvest: Sajjan 

[російські війська встановили міни на полях України, щоб зіпсувати врожай: Саджан] / 

M. Woolf // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 19.05. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/politics/2022/05/19/russian-troops-planted-mines-in-ukraines-fields-

to-ruin-harvest-sajjan.html. 

Виступаючи після зустрічі міністрів розвитку G7 у Берліні, міністр національної 

оборони Канади Х. Саджан сказав, що прем’єр-міністр України Д. Шмигаль розповів, 

як російські війська мінували поля, щоб завадити фермерам вирощувати продукти 

харчування. російські солдати також грабували українські продовольчі запаси, 

нагадуючи українцям про жахливий голод» 1930-х років. Х. Саджан заявив, що 

блокада росією українського порту Одеса посилить нестачу продовольства у світі, і є 

гостра необхідність відправити зерно». 

*** 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wieso-die-umweltministerin-lebensmittel-schuetzen-will-18038507.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wieso-die-umweltministerin-lebensmittel-schuetzen-will-18038507.html
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/05/19/4348103_oon_predupredi_za_priblijavasht_svetoven_glad/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/05/19/4348103_oon_predupredi_za_priblijavasht_svetoven_glad/
https://www.thestar.com/politics/2022/05/19/russian-troops-planted-mines-in-ukraines-fields-to-ruin-harvest-sajjan.html
https://www.thestar.com/politics/2022/05/19/russian-troops-planted-mines-in-ukraines-fields-to-ruin-harvest-sajjan.html
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World Bank to provide additional $12 bn to address ‘devastating’ global food crisis 

[Світовий банк надасть додаткові 12 млрд дол. для подолання руйнівної» глобальної 

продовольчої кризи] // The News. – Islamabad, 2022. – 19.05. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/958877-world-bank-to-provide-additional-12-bn-to-address-

devastating-global-food-crisis. 

Світовий банк оголосив про додаткові 12 млрд дол. для пом’якшення руйнівних 

наслідків» серйозного зростання глобальної продовольчої безпеки, спричиненої зміною 

клімату та вторгненням росії в Україну. Цей крок дозволить забезпечити загальне 

фінансування проєктів протягом наступних 15 місяців до 30 млрд дол. Експерти 

попереджають, що через війну ситуація лише погіршиться, оскільки лише росія та 

Україна виробляють 30 % світових поставок пшениці. 

*** 

Turkey urges cooperation in face of hunger crisis due to Ukraine war [Туреччина 

закликає до співпраці перед кризою голоду через війну в Україні] // Daily Sabah. – 

Istanbul, 2022. – 19.05. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-urges-cooperation-in-face-of-hunger-

crisis-due-to-ukraine-war. 

Виступаючи на міністерській нараді високого рівня Глобальна продовольча 

безпека – заклик до дії» в ООН, міністр закордонних справ Туреччини М. Чавушоглу 

попередив, що агресія росії в Україні є серйозною проблемою, оскільки обидві країни є 

великими світовими постачальниками продовольства і зменшення виробництво та 

експорт безпосередньо вплине на глобальну продовольчу безпеку. Війна росії в Україні 

негативно вплинула на ціни на енергоносії, продовольство та товари і посилила високу 

інфляцію, внаслідок чого у багатьох країнах вона досягла рекордно високого рівня. 

*** 

Galindo, Gabriela. Experts say Ukraine war shows we need a new way to feed the world 

[Експерти кажуть, що війна в Україні показує, що нам потрібен новий спосіб годувати 

світ] / G. Galindo // POLITICO. – Brussels, 2022. – 20.05. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/expert-ukraine-war-need-new-way-feed-world/. 

Світові лідери намагаються стримати продовольчу кризу, спровоковану 

вторгненням росії в Україну, але експерти кажуть, що їхня реакція має серйозні 

недоліки. Вони вважають, що, оскільки політики прагнуть просто вийти з кризи, вони 

надмірно покладаються на кілька країн і кілька компаній, щоб прогодувати світ, 

залишаючи їх погано підготовленими до майбутніх потрясінь. Більше ніж через 

десятиліття після того, як світ вийшов із світової продовольчої кризи 2008 р. – 

аналогічно спричиненої зростанням цін на нафту, посухою та торговими обмеженнями, 

накладеними панічними урядами, включаючи Україну, – експерти з харчових 

продуктів закликають політиків переосмислити, що ми їмо і що ми вирощуємо». 

*** 

Генсек ООН призвал реинтегрировать сельскохозяйственное производство россии 

и Украины в мировые рынки [Генсек ООН закликав реінтегрувати 

сільськогосподарське виробництво росії та України у світові ринки] // Жэньминь жибао. 

– Пекін, 2022. – 20.05. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0520/c31520-

10099188.html. 

https://www.thenews.com.pk/print/958877-world-bank-to-provide-additional-12-bn-to-address-devastating-global-food-crisis
https://www.thenews.com.pk/print/958877-world-bank-to-provide-additional-12-bn-to-address-devastating-global-food-crisis
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-urges-cooperation-in-face-of-hunger-crisis-due-to-ukraine-war
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-urges-cooperation-in-face-of-hunger-crisis-due-to-ukraine-war
https://www.politico.eu/article/expert-ukraine-war-need-new-way-feed-world/
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0520/c31520-10099188.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0520/c31520-10099188.html
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Генеральний секретар ООН А. Гутерреш закликав реінтегрувати російське та 

українське сільськогосподарське виробництво у світові ринки. Генсек ООН підкреслив, 

що йде робота над пошуком пакетної угоди, яка дозволить Україні експортувати 

продовольство не лише залізницею, а й через Чорне море і без обмежень, виведе на 

світові ринки російське виробництво продовольства та добрив, але для цього буде 

потрібна добра воля всіх зацікавлених країн. 

*** 

Pânzaru, Dumitru. Anunț devastator pentru români: Producția de carne de porc va fi 

redusă. Prețurile nu vor scădea [Нищівне оголошення для румунів: виробництво свинини 

скоротиться. Ціни не впадуть] / D. Pânzaru // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 20.05. – 

Режим доступу : https://evz.ro/anunt-devastator-pentru-romani-productia-de-carne-de-porc-

va-fi-redusa-preturile-nu-vor-scadea.html. 

Розведення худоби стає дорогим через війну в Україні, посуху та хвороби, а 

аналіз показує, що виробництво свинини в ЄС, найбільшого експортера світу, цього 

року впаде на 3 %. Фермери в усьому світі – з понад 40 мільярдами свиней, корів, 

буйволів, овець, кіз і птиці – стикаються з майже рекордними цінами на корми, 

електроенергію та пальне. Вторгнення росії сповільнило український експорт зерна, 

зменшивши поставки кукурудзи, на якій базуються великі виробники свиней. 

*** 

Hussein, Fatima. Inflation, Russia-Ukraine war draw G7 finance leaders’ focus 

[Інфляція та російсько-українська війна привернули увагу фінансових лідерів G7] / F. 

Hussein // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 20.05. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/russia-ukraine-war-impact-draws-focus-of-g7-finance-

leaders. 

Відсутність продовольчої безпеки була головною темою зустрічі фінансових 

лідерів G7. російське вторгнення в Україну призвело до різкого зростання цін на 

продукти харчування та енергоносії, що сприяє уповільненню економічного зростання 

та загрожує глобальною стагфляцією, коли інфляція та безробіття високі, а обсяг 

виробництва низький. Україна та росія є великими експортерами пшениці, ячменю та 

соняшникової олії, а перебої з поставками продовольства та добрив призводять до 

зростання і так високих цін та загрожують продовольчій безпеці в Африці, на 

Близькому Сході та в деяких країнах Азії. 

*** 

Tisdall, Simon. Apocalypse now? The alarming effects of the global food crisis 

[Апокаліпсис зараз? Тривожні наслідки світової продовольчої кризи] / S. Tisdall // The 

Guardian. – London, 2022. – 21.05. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/21/apocalypse-now-the-alarming-effects-of-the-

global-food-crisis. 

За оцінками міжнародних експертів, напад рф на Україну, яка вважається 

європейською житницею для всього світу, спричинив продовольчу кризу, що суттєво 

поглибить наявну гуманітарну кризу у світі, найгіршу від часів Другої світової війни. 

Очевидно, що кожен день війни наближає мільйони найбідніших верств населення до 

голоду і якщо не зупинити війну в Україні, то її наслідки, ймовірно, будуть жахливі. 

Україна та росія зазвичай виробляють близько 30 % світового експорту пшениці. 

https://evz.ro/anunt-devastator-pentru-romani-productia-de-carne-de-porc-va-fi-redusa-preturile-nu-vor-scadea.html
https://evz.ro/anunt-devastator-pentru-romani-productia-de-carne-de-porc-va-fi-redusa-preturile-nu-vor-scadea.html
https://japantoday.com/category/politics/russia-ukraine-war-impact-draws-focus-of-g7-finance-leaders
https://japantoday.com/category/politics/russia-ukraine-war-impact-draws-focus-of-g7-finance-leaders
https://www.theguardian.com/world/2022/may/21/apocalypse-now-the-alarming-effects-of-the-global-food-crisis
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Виробництво пшениці в Україні в цьому році, як правило, скоротиться на 35 %, а 

експорт великої кількості пшениці може бути значним через російську блокаду 

Чорного моря. 

*** 

Wintour, Patrick. Lithuania wants naval coalition to lift russia’s blockade of Ukraine’s 

grain [Литва хоче, щоб військово-морська коаліція зняла блокаду росії в Україні] / Р. 

Wintour // The Guardian. – London, 2022. – 23.05. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/23/lithuania-calls-for-joint-effort-on-russia-

black-sea-blockade. 

Міністр закордонних справ Литви Ґ. Ландсберґіс під час переговорів з 

міністеркою закордонних справ Великобританії Л. Трасс запропонував план, який 

полягає у створенні військово-морської коаліції охочих» для зняття російської 

чорноморської блокади з українського експорту зерна. Він зазначив, що Україні 

потрібно експортувати лише 80 мільйонів тон пшениці цього року і єдиний варіант – 

через Одесу, останній чорноморський порт, який утримує Україна. 

*** 

Grynszpan, Emmanuel. Les pistes de l’Ukraine et ses alliés pour briser le blocus 

maritime russe [Шлях України та її союзників до прориву російської морської блокади] / 

E. Grynszpan // Le Monde. – Paris, 2022. – 23.05. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/23/les-pistes-de-kiev-et-ses-allies-pour-

briser-le-blocus-maritime-russe_6127304_3210.html. 

Військово-морська операція біля Одеси, постачання протикорабельної зброї або 

наземні маневри: Україна та її союзники всіма засобами прагнуть прорвати морську 

блокаду, запроваджену росією в Чорному морі. Одним із викликів є подолання ризику 

глобальної продовольчої кризи чи навіть голоду в країнах таких, як Єгипет чи Ліван, 

найбільш залежних від експорту зерна з української житниці». Українські порти 

повинні запрацювати протягом найближчих шістдесяти днів, щоб уникнути глобальної 

кризи. Сполучені Штати та деякі з їхніх союзників розглядають надання озброєння 

Україні, щоб вона сама прорвала морську блокаду, введену росією за кілька тижнів до 

початку її вторгнення. Обговорюється також маршрут військової операції союзників, 

зокрема ідея розпочати міжнародну морську операцію під егідою Великобританії або 

під опікою НАТО, щоб забезпечити навігаційні коридори, що виходитимуть з Одеси 

для обходу підконтрольних росії вод. 

*** 

Oorlog snijdt diep in Nederlandse export naar Oekraïne en Rusland [Війна зменшила 

нідерландський експорт до України та росії] // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 25.05. – 

Режим доступу : https://www.telegraaf.nl/financieel/812846714/oorlog-snijdt-diep-in-

nederlandse-export-naar-oekraine-en-rusland. 

Нідерландський експорт товарів в Україну різко впав у березні, знизившись на 

84 % порівняно з роком раніше. Через війну в країні також різко впав на 67 % і експорт 

до росії. Що стосується імпорту, то зміни були менш негативними або навіть дуже 

позитивними. Імпорт з України впав на 10 % у вартісному показнику та на 31 % у вазі, 

імпорт із росії, навпаки, різко зріс у вартісному вираженні, на 115 %. 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/23/lithuania-calls-for-joint-effort-on-russia-black-sea-blockade
https://www.theguardian.com/world/2022/may/23/lithuania-calls-for-joint-effort-on-russia-black-sea-blockade
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/23/les-pistes-de-kiev-et-ses-allies-pour-briser-le-blocus-maritime-russe_6127304_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/23/les-pistes-de-kiev-et-ses-allies-pour-briser-le-blocus-maritime-russe_6127304_3210.html
https://www.telegraaf.nl/financieel/812846714/oorlog-snijdt-diep-in-nederlandse-export-naar-oekraine-en-rusland
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*** 

La russie demande la levée des sanctions pour éviter une crise alimentaire mondiale 

[росія закликає зняти санкції, щоб запобігти глобальній продовольчій кризі] // L`Obs. – 

Paris, 2022. – 25.05. – Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/guerre-en-

ukraine/20220525.OBS58922/la-russie-demande-la-levee-des-sanctions-pour-eviter-une-crise-

alimentaire-mondiale.html. 

З початку війни в Україні наприкінці лютого багато західних країн ввели проти 

росії жорсткі економічні санкції. Високопоставлений російський дипломат закликав 

скасувати санкції проти москви, як умову для уникнення глобальної продовольчої 

кризи через блокування українського експорту зерна з початку наступу кремля. Він 

також вимагав розмінування Києвом» чорноморських портів, щоб кораблі могли 

експортувати зерно. З цією метою дипломат підтвердив, що росія готова забезпечити 

гуманітарний коридор» для кораблів. Україна до війни була четвертим за величиною 

експортером кукурудзи і на шляху до того, щоб стати третім усвіті експортером 

пшениці. 

*** 

Talks ongoing with russia, Ukraine over grain-export corridor via Turkey [Тривають 

переговори з росією та Україною щодо коридору експорту зерна через Туреччину] // Daily 

Sabah. – Istanbul, 2022. – 26.05. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/business/economy/talks-ongoing-with-russia-ukraine-over-grain-

export-corridor-via-turkey. 

Анкара веде переговори з москвою та Києвом щодо відкриття коридору через 

Туреччину для експорту зерна з України. Чорноморські порти України були 

заблоковані після вторгнення росії і понад 20 мільйонів тонн зерна застрягли там. З 

відкриттям коридору із Туреччини виник попит на це зерно для доставки на цільові 

ринки. Туреччина має морський кордон з Україною та росією у Чорному морі та 

підтримує добрі відносини з обома країнами. Анкара намагається збалансувати свої 

тісні зв’язки та позиціонує себе як нейтральна сторона, яка намагається стати 

посередником між воюючими сторонами. 

*** 

Harsányi, György. Az oroszok fegyverként használják a gabonát is, óriási a tét [росіяни 

використовують зерно як зброю, ставки величезні] / G. Harsányi // Nepszava. – Budapest, 

2022. – 26.05. – Режим доступу : https://nepszava.hu/3158174_ukrajna-oroszorszag-haboru-

gabona-fekete-tenger. 

На Україну припадає 10 % світового експорту пшениці, а поставки Чорним 

морем, що зупинилися з початку російського вторгнення, не тільки призводять до 

величезних втрат доходів у країні, що роздирається війною, а й загрожують голодом і 

заколотами в багатьох африканських країнах. Захід звинувачує росію у використанні 

блокади експорту українського зерна як зброю. Україна просить своїх міжнародних 

партнерів створити безпечний морський коридор, проте експерти кажуть, що військове 

рішення таїть у собі небезпеку, як і ідея безпольотної зони над Україною. 

*** 

Suciu, Simona. Pierderi uriașe pentru fondurile private de pensii. O mișcare făcută de 

România a provocat haosul [Величезні втрати для недержавних пенсійних фондів. 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220525.OBS58922/la-russie-demande-la-levee-des-sanctions-pour-eviter-une-crise-alimentaire-mondiale.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220525.OBS58922/la-russie-demande-la-levee-des-sanctions-pour-eviter-une-crise-alimentaire-mondiale.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220525.OBS58922/la-russie-demande-la-levee-des-sanctions-pour-eviter-une-crise-alimentaire-mondiale.html
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https://www.dailysabah.com/business/economy/talks-ongoing-with-russia-ukraine-over-grain-export-corridor-via-turkey
https://nepszava.hu/3158174_ukrajna-oroszorszag-haboru-gabona-fekete-tenger
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Рішення Румунії викликало хаос] / S. Suciu // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 28.05. – 

Режим доступу : https://evz.ro/pierderi-uriase-pentru-fondurile-private-de-pensii-o-miscare-

facuta-de-romania-a-provocat-haosul.html. 

Уряд Румунії оголосив, що країна має намір вийти з двох контрольованих 

росією банківських фінансових установ – Міжнародного інвестиційного банку і 

Міжнародного банку економічного співробітництва. Таке рішення прийняте на тлі 

агресії росії в Україні, але воно серйозно вплине на недержавні пенсійні фонди 

Румунії, які зазнають великих збитків, зокрема втрачено 200 млн євро. 

*** 

Gov’t warns of risks to stable food supply amid Ukraine crisis [Уряд попереджає про 

ризики для стабільного постачання продовольства через кризу в Україні] // Japan Today. 

– Tokyo, 2022. – 28.05. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/national/japan-

gov’t-warns-of-risks-to-stable-food-supply-amid-ukraine-crisis. 

Уряд Японії попередив, що країна стикається з ризиками у забезпеченні 

продовольством через поширення коронавірусу та вторгнення росії в Україну, 

закликавши до диверсифікації партнерів з імпорту та скасування норми продовольчої 

самозабезпеченості.В інформаційному звіті з продовольства та сільського господарства 

зазначається, що світові ціни на пшеницю у березні досягли рекордно високого рівня 

через неврожай у США та інших країнах, а також через кризу в Україні. 

*** 

Lubetkin, Mario. Extreme hunger [Сильний голод] / М. Lubetkin // The News. – 

Islamabad, 2022. – 29.05. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/961592-

extreme-hunger. 

На думку автора, якщо війна в Україні, розпочата три місяці тому, не 

закінчиться, голод буде лише посилюватися. Україна є країною, яка найбільше 

постраждала від війни через людські жертви, руйнування постачання продовольства та 

ланцюгів створення вартості. Однак наслідки цього конфлікту відчувають також країни 

з низьким рівнем доходів та імпортерів продовольства, які залежать від росії та 

України в постачанні продуктів харчування, зерна, палива та добрив, особливо в 

Африці та Азії. 

*** 

Gérard, Mathilde. La guerre en Ukraine menace le verdissement de la politique agricole 

européenne [Війна в Україні загрожує екологізації європейської аграрної політики] / М. 

Gérard // Le Monde. – Paris, 2022. – 30.05. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/31/la-guerre-en-ukraine-menace-le-verdissement-

de-la-politique-agricole-europeenne_6128376_3232.html. 

Зупинка експорту сільськогосподарської продукції через конфлікт між Києвом 

та москвою порушує європейську програму, спрямовану на стійкіше виробництво. 

Експерти повідомляють, що може виникнути дефіцит сільськогосподарської продукції. 

*** 

Kostoulas, Vassilis. Europe should brace for Ukraine impact on trade, expert advises 

[Європа повинна підготуватися до впливу України на торгівлю, радить експерт] / V. 

Kostoulas // eKathimerini. – Athens, 2022. – 31.05. – Режим доступу : 

https://evz.ro/pierderi-uriase-pentru-fondurile-private-de-pensii-o-miscare-facuta-de-romania-a-provocat-haosul.html
https://evz.ro/pierderi-uriase-pentru-fondurile-private-de-pensii-o-miscare-facuta-de-romania-a-provocat-haosul.html
https://japantoday.com/category/national/japan-gov't-warns-of-risks-to-stable-food-supply-amid-ukraine-crisis
https://japantoday.com/category/national/japan-gov't-warns-of-risks-to-stable-food-supply-amid-ukraine-crisis
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https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1185634/europe-should-brace-for-ukraine-

impact-on-trade-expert-advises/. 

Експерт в аналітичній записці секретаріату СОТ Криза в Україні: наслідки війни 

для світової торгівлі та розвитку» стверджує, що втрати від скорочення торгівлі та 

виробництва, швидше за все, відчують люди у всьому світі через підвищення цін на 

харчові продукти й енергоносії та скорочення доступності товарів, що експортуються 

росією та Україною. Хоча частка росії та України у світовій торгівлі й виробництві 

відносно невелика, вони є важливими постачальниками основних продуктів, зокрема 

продуктів харчування та електроенергії. 

*** 

Suleri, Abid Qaiyum. The state of the economy [Стан економіки] / A.Q. Suleri // The 

News. – Islamabad, 2022. – 31.05. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/962114-the-state-of-the-economy. 

Війна в Україні та зміна клімату вплинули на ціни на продукти харчування та 

енергоносії в Пакистані. Пакистан імпортував пшеницю з України та росії, наразі 

пшениця з України стала недоступною. Отже на міжнародному ринку не тільки бракує 

пропозиції пшениці, але й вона подорожчає. Так само ціни на харчову олію та добрива 

на світових ринках зросли багаторазово через війну в Україні. Україна та росія 

постачають 75 % соняшникової олії у всьому світі, а росія є найбільшим експортером 

фосфорних і калійних добрив у світі. Імпорт цих товарів для пакистанських споживачів 

буде неможливим протягом наступних кількох років. 

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ  

Monteiro, Rita. Iniciativa do Correio da Manhã garante seis toneladas de bens para a 

Ucrânia [Ініціатива Correio da Manhã гарантує Україні 6 тонн товарів] / R. Monteiro // 

Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 02.05. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-

cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/iniciativa-do-correio-da-manha-garante-seis-toneladas-

de-bens-para-a-ucrania. 

10 % чистого доходу від продажів португальського видання Correio da Manhã» 

від 12 і 19 березня надійшли до організації Associação dos Escoteiros de Portugal (AEP), 

яка допомагає Україні. Загалом Correio da Manhã» передала понад 14 тис. євро на 

підтримку України, зокрема на ці кошти були закуплені засоби гігієни, продукти 

харчування, аптечки та одяг, які будуть доставлені у Польщу, а потім в Україну. 

*** 

Turkish, russian defense ministers discuss prospect of cease-fire in Ukraine [Міністри 

оборони Туреччини та росії обговорили перспективи припинення вогню в Україні] // 

Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 02.05. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkish-russian-defense-ministers-discuss-

prospect-of-cease-fire-in-ukraine. 

Міністри оборони Туреччини та росії у телефонній розмові обговорили 

гуманітарну ситуацію в Україні та перспективи припинення вогню. Міністр оборони 

Туреччини Х. Акар наголосивши, що негайне припинення вогню має вирішальне 

значення для відновлення миру та стабільності в регіоні. Х. Акар заявив, що Туреччина 

продовжить надавати гуманітарну допомогу та працювати над створенням мирної 

обстановки. 

https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1185634/europe-should-brace-for-ukraine-impact-on-trade-expert-advises/
https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1185634/europe-should-brace-for-ukraine-impact-on-trade-expert-advises/
https://www.thenews.com.pk/print/962114-the-state-of-the-economy
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/iniciativa-do-correio-da-manha-garante-seis-toneladas-de-bens-para-a-ucrania
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/iniciativa-do-correio-da-manha-garante-seis-toneladas-de-bens-para-a-ucrania
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/iniciativa-do-correio-da-manha-garante-seis-toneladas-de-bens-para-a-ucrania
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkish-russian-defense-ministers-discuss-prospect-of-cease-fire-in-ukraine
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkish-russian-defense-ministers-discuss-prospect-of-cease-fire-in-ukraine
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*** 

Хмельковський, Лев. Акція Софійки викликала зацікавлення в Америці / Л. 

Хмельковський // Міст. – Торонто, 2022. – 05.05. – Режим доступу : https://meest-

online.com/diaspora/usa-diaspora/aktsiya-sofijky-vyklykala-zatsikavlennya-v-amerytsi/. 

Софійка Муртазин (щойно їй виповнилося дев’ять років) розпочала особисту 

акцію допомоги війську України. Здібна дівчинка виготовила серію малюнків на 

підрамниках і запропонувала придбати їх за добровільні пожертви спершу в 

Українському селі» в Сомерсеті (штат Нью-Джерзі), а потім у своїй школі в Гілсборо. 

До Софійки зверталися охочі придбати її малюнки. Сума пожертв перевищила 1 тис. 

дол. На ці гроші Софійка з мамою придбали речі, потрібні військовим, і все доправили 

на фронт. Тепер надійшли відеоподяки і вітання від українських вояків. Офіційні 

подяки також прислали Генеральна асамблея штату Нью-Джерзі, директор Інституту 

досліджень діаспори Острозької академії Алла Атаманенко й інші. 

*** 

Borges, Liliana. Portugal dará 2,1 milhões de euros em ajuda humanitária à Ucrânia 

[Португалія надасть Україні 2,1 млн євро гуманітарної допомоги] / L. Borges // Público. – 

Lisboa, 2022. – 05.05. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/05/05/politica/noticia/portugal-dara-21-milhoes-euros-ajuda-

humanitaria-ucrania-2005036. 

Під час Міжнародної конференції донорів високого рівня для України, яка 

відбулася у Варшаві, прем’єр-міністр Португалії А. Кошта повідомив, що Португалія 

надасть Україні 2,1 млн євро. Пакет підтримки, який прем’єр оголосив значним», буде 

поділено на два транші: мільйон євро для плану гуманітарної допомоги ООН і 1,1 млн 

євро прямої гуманітарної допомоги Україні. У своїй промові, яка тривала не більше 

трьох хвилин, прем’єр-міністр похвалив прем’єр-міністра Польщі та прем’єр-міністра 

Швеції за ініціативу в організації зустрічі та засудив жорстоке вторгнення в Україну з 

боку рф». Оголошення про фінансовий пакет з’явилося на наступний день після того, 

як А. Кошта погодився поїхати до Києва для підписання двосторонньої фінансової 

угоди в рамках діяльності МВФ. Запрошення португальському прем’єр-міністру надав 

його український колега Д. Шмигаль під час відеоконференції. 

*** 

Serrano, Nacho. La música madrileña se une por Ucrania [Музика з Мадрида 

об’єднується заради України] / N. Serrano // ABC. – Madrid, 2022. – 06.05. – Режим доступу 

: https://www.abc.es/espana/madrid/abci-musica-madrilena-ucrania-

202205052358_noticia.html. 

Світ музики в Мадриді збирається розпочати свій особливий наступ» проти 

війни путіна, організувавши не менше п’яти концертів солідарності з українським 

народом за один тиждень. Усі кошти від цих концертів будуть спрямовані на різні 

проєкти гуманітарної допомоги Україні. 

*** 

Liverani, Luca. La macchina della pace al lavoro. Ecco chi ricuce i disastri della guerra 

[Двигун світу в дії. Ось хто виправляє лихо війни] / L. Liverani // Avvenire. – Milano, 2022. 

– 06.05. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/attualita/pagine/operatori-di-pace-al-

lavoro-per-ricucire-disastri-guerra-ucraina. 

https://meest-online.com/diaspora/usa-diaspora/aktsiya-sofijky-vyklykala-zatsikavlennya-v-amerytsi/
https://meest-online.com/diaspora/usa-diaspora/aktsiya-sofijky-vyklykala-zatsikavlennya-v-amerytsi/
https://www.publico.pt/2022/05/05/politica/noticia/portugal-dara-21-milhoes-euros-ajuda-humanitaria-ucrania-2005036
https://www.publico.pt/2022/05/05/politica/noticia/portugal-dara-21-milhoes-euros-ajuda-humanitaria-ucrania-2005036
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-musica-madrilena-ucrania-202205052358_noticia.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-musica-madrilena-ucrania-202205052358_noticia.html
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/operatori-di-pace-al-lavoro-per-ricucire-disastri-guerra-ucraina
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/operatori-di-pace-al-lavoro-per-ricucire-disastri-guerra-ucraina
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Збір продуктів харчування та ліків для України триває по всій Італії. Організація 

SERMIG» із Турина задіяли свої машини, які доставили в Україну 1300 тонн 

гумдопомоги. Тисячі людей пожертвували для України свої кошти. На зібрані гроші 

встигли купити 4 машини швидкої допомоги, аптечки першої допомоги, ліки. Всі вони 

доставлені до місця призначення італійськими, українськими та румунськими 

волонтерами у понад 15 містах України. 

*** 

Los vídeos de una Ucrania devastada por la invasión rusa que ha grabado una ONG 

española [Іспанська неурядова організація зняла відео про Україну, зруйновану 

вторгненням росії] // ABC. – Madrid, 2022. – 07.05. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-videos-ucrania-devastada-invasion-

rusa-grabado-espanola-202205071145_video.html. 

Група волонтерів іспанської громадської організації Juntos por la vida («Разом 

заради життя») подорожує одними з найбільш зруйнованих і бомбардованих районів 

України, щоб дізнатися про реальність і потреби населення, з метою підготовки заходів 

гумдопомоги. Від початку російського вторгнення валенсійська громадська організація 

перебувала на кордоні з Польщею, допомагаючи біженцям, і тепер вони їздять у 

зруйновані варварством» села та міста України. Це місця, де фонд знає велику 

кількість сімей, які там живуть, зокрема Ірпінь, Буча чи Сукачі, де Разом для життя» 

вже двадцять п’ять років працюють через гуманітарні програми протягом літа з 

неповнолітніми українцями. 

*** 

McGuire, Michael. The Advertiser Foundation raises more than $65k already for 

Ukrainian refugees [Advertiser Foundation вже зібрала понад 65 тисяч доларів для 

українських біженців] / М. McGuire // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 09.05. – Режим 

доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/south-australia/the-advertiser-foundation-

raises-more-than-65k-already-for-ukrainian-refugees/news-

story/cb6961c167e1b2c125e70fb084aa5e0b. 

Понад 65 тис. дол. зібрано для України компанією Advertiser’s Emergency» 

напередодні обіду в Аделаїді на честь українських біженців, які перебувають в 

Південній Австралії. Виконавча директорка Advertiser Foundation» А. Дімос зазначила, 

що метою є допомога українським сім’ям і, зокрема дітям з України, які приїжджають 

до Південної Австралії». Пожертвування надійшли від фізичних і юридичних осіб, 

зворушених картинами страждань, які бачать у ЗМІ щодня після вторгнення 

російських військ в Україну 24 лютого 2022 р. 

*** 

Более 6,4 млн человек получили гуманитарную помощь в Украине – ООН [Понад 

6,4 млн осіб отримали гуманітарну допомогу в Україні – ООН] // Жэньминь жибао. – 

Пекін, 2022. – 14.05. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0514/c31520-

10096728.html. 

Управління ООН з координації гуманітарних питань заявило, що понад 6,4 

мільйонів людей в Україні отримали життєво важливу гуманітарну підтримку з 

початку конфлікту з росією. Незважаючи на значне збільшення масштабів підтримки, 

термінової допомоги потребує набагато більше людей, у тому числі в районах запеклих 

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-videos-ucrania-devastada-invasion-rusa-grabado-espanola-202205071145_video.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-videos-ucrania-devastada-invasion-rusa-grabado-espanola-202205071145_video.html
https://www.heraldsun.com.au/news/south-australia/the-advertiser-foundation-raises-more-than-65k-already-for-ukrainian-refugees/news-story/cb6961c167e1b2c125e70fb084aa5e0b
https://www.heraldsun.com.au/news/south-australia/the-advertiser-foundation-raises-more-than-65k-already-for-ukrainian-refugees/news-story/cb6961c167e1b2c125e70fb084aa5e0b
https://www.heraldsun.com.au/news/south-australia/the-advertiser-foundation-raises-more-than-65k-already-for-ukrainian-refugees/news-story/cb6961c167e1b2c125e70fb084aa5e0b
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0514/c31520-10096728.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0514/c31520-10096728.html
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боїв. ООН закликає сторони конфлікту усунути будь-які бар’єри для пересування 

гуманітарного персоналу, щоби забезпечити безперервну доставку життєво важливої 

допомоги по всій Україні. 

*** 

Endrštová, Michaela. Češi otevřeli svá srdce i peněženky, teď musí mluvit s křiklouny, 

radí prezident ADRA [Чехи відкрили серця і гаманці, тепер треба говорити з крикунами, 

радить президент ADRA] / M. Endrštová // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 14.05. – Режим 

доступу : https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rozhovor-prezident-adra-

kruger/r~fbe1f982d2a811eca06bac1f6b220ee8/. 

За словами президента міжнародної гуманітарної організації ADRA М. Крюгера, 

рівень допомоги, яку чехи надають Україні, є вражаючим, і він пишається цим. Зараз в 

Україні ADRA надає різноманітну гуманітарну допомогу, від надання притулку та 

харчування до інтеграції біженців у нове суспільство. 

*** 

Bytyc, Fatos. Albanian company struggles to deliver ambulances for Ukraine 

[Албанська компанія намагається доставити в Україну машини швидкої допомоги] / F. 

Bytyc // еKathimerini. – Athens, 2022. – 17.05. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/news/1184600/albanian-company-struggles-to-deliver-

ambulances-for-ukraine/. 

Невелика компанія в Албанії намагається задовольнити попит і виготовити 

першу партію з близько 500 автомобілів швидкої допомоги, які уряди та установи 

планують відправити в Україну. Компанії, в якій працюють 14 осіб, у тому числі троє з 

Туреччини, попросили зробити сотні машин швидкої допомоги. Перші 11 машин 

швидкої допомоги були замовлені ООН, які перевезуть до Польщі, а потім в Україну. 

*** 

Oekraïense minister wil ‘Wopke Hoekstra-straat’ en aansluiting bij Europese familie 

[Український міністр хоче вулицю Вопке Гукстра» та зв’язку з європейською сім’єю] // 

De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 17.05. – Режим доступу : 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1267025510/oekraiense-minister-wil-wopke-hoekstra-straat-

en-aansluiting-bij-europese-familie. 

Міністр закордонних справ України Д. Кулеба під час візиту до Нідерландів 

поговорив зі своїм колегою міністром В. Гукстра про відновлення України. За словами 

В. Гукстри, для відновлення України потрібна версія плану Маршалла 21 століття». 

Кабінет міністрів ще не визначив, скільки грошей внесуть Нідерланди у відновлення 

України. 

*** 

Влада Црне Горе упутила Украјини војну и хуманитарну донацију у износу од 

400.000 евра [Уряд Чорногорії направив Україні військові та гуманітарні пожертвування 

на суму 400 тисяч євро] // Политика. – Belgrad, 2022. – 17.05. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/507338/. 

Відповідаючи на прохання України про допомогу в кризовій ситуації, 

викликаній агресією росії, Чорногорія направила гуманітарне пожертвування дружній 

Україні на суму 400 тис. євро. Пожертвування здійснене на підставі рішення уряду 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rozhovor-prezident-adra-kruger/r~fbe1f982d2a811eca06bac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rozhovor-prezident-adra-kruger/r~fbe1f982d2a811eca06bac1f6b220ee8/
https://www.ekathimerini.com/news/1184600/albanian-company-struggles-to-deliver-ambulances-for-ukraine/
https://www.ekathimerini.com/news/1184600/albanian-company-struggles-to-deliver-ambulances-for-ukraine/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1267025510/oekraiense-minister-wil-wopke-hoekstra-straat-en-aansluiting-bij-europese-familie
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1267025510/oekraiense-minister-wil-wopke-hoekstra-straat-en-aansluiting-bij-europese-familie
https://www.politika.rs/scc/clanak/507338/
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Чорногорії та відповідно до висловлених потреб української сторони. Уряд Чорногорії 

та міністерство оборони продовжуватимуть підтримувати Україну в її зусиллях проти 

російської військової агресії разом з європейськими партнерами та союзниками по 

НАТО. 

*** 

Odlučimo sami kakav svijet želimo gledati i zajedno pomozimo Ukrajini [Давайте самі 

визначимося, який світ ми хочемо бачити і разом зможемо допомогти Україні] // Vecernji 

list. – Zagreb, 2022. – 17.05. – Режим доступу : https://www.vecernji.hr/vijesti/odlucimo-sami-

kakav-svijet-zelimo-gledati-i-zajedno-pomozimo-ukrajini-1587030. 

З початку російського вторгнення в Україну понад 4,2 мільйони людей, 

більшість із них жінки та діти, залишили домівки, щоб врятуватись від російської 

агресії. Деякі з них прибули до Хорватії у пошуках безпечнішого притулку і оскільки 

бойові дії тривають, гуманітарні потреби в Україні зростають щохвилини. У Хорватії 

було створене гуманітарне відео Optika Anda, в якому було висловлене співчуття 

українському народу. У рамках гуманітарної акції Optika Anda передала 100 тис. кун та 

640 моделей окулярів для мешканців зруйнованої війною України. 

*** 

Horovitz, Michael. Health minister pledges to fly injured Ukrainians to Israel for 

medical care [Міністр охорони здоров’я пообіцяв відправити поранених українців до 

Ізраїлю для надання медичної допомоги] / M. Horovitz // The Times of Israel. – Jerusalem, 

2022. – 18.05. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/horowitz-pledges-to-fly-

injured-ukrainians-to-israel-for-medical-care/. 

Міністр охорони здоров’я Ізраїлю Н. Горовіц заявив, що мільйони додаткових 

коштів будуть виділені на медичну допомогу Україні на знак зростання підтримки 

Ізраїлем розореної війною країни. Ізраїль заплатить за те, щоб поранені українці 

прилетіли до Ізраїлю на лікування, а також виділить мільйони шекелів на передачу 

ліків Україні. 

*** 

In first, Israel sends 2,000 helmets, 500 flak jackets to Ukraine [Вперше Ізраїль 

відправив в Україну 2000 шоломів і 500 бронежилетів] // The Times of Israel. – Jerusalem, 

2022. – 18.05. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/israel-sends-2000-helmets-500-

flak-jackets-to-ukraine-rescue-organizations/. 

Ізраїль надіслав Україні шоломи та бронежилети, які, за словами Міноборони, 

будуть передані рятувальникам та цивільним організаціям. Допомога є ознакою зміни 

політики Ізраїлю щодо російського вторгнення після початкової спроби зберегти 

нейтралітет. Єрусалим прямо звинуватив росію у військових злочинах, оскільки в 

містах по всій країні були здійснені злочини росіянами. 

*** 

V Bratislave sa bude konať medzinárodná konferencia: Cieľom je vyriešiť 

humanitárnu krízu spôsobenú vojnou na Ukrajine [У Братиславі пройде міжнародна 

конференція: Метою є вирішення гуманітарної кризи, спричиненої війною в Україні] // 

Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 21.05. – Режим доступу : https://www.cas.sk/clanok/2680735/v-

https://www.vecernji.hr/vijesti/odlucimo-sami-kakav-svijet-zelimo-gledati-i-zajedno-pomozimo-ukrajini-1587030
https://www.vecernji.hr/vijesti/odlucimo-sami-kakav-svijet-zelimo-gledati-i-zajedno-pomozimo-ukrajini-1587030
https://www.timesofisrael.com/horowitz-pledges-to-fly-injured-ukrainians-to-israel-for-medical-care/
https://www.timesofisrael.com/horowitz-pledges-to-fly-injured-ukrainians-to-israel-for-medical-care/
https://www.timesofisrael.com/israel-sends-2000-helmets-500-flak-jackets-to-ukraine-rescue-organizations/
https://www.timesofisrael.com/israel-sends-2000-helmets-500-flak-jackets-to-ukraine-rescue-organizations/
https://www.cas.sk/clanok/2680735/v-bratislave-sa-bude-konat-medzinarodna-konferencia-cielom-je-vyriesit-humanitarnu-krizu-sposobenu-vojnou-na-ukrajine/
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bratislave-sa-bude-konat-medzinarodna-konferencia-cielom-je-vyriesit-humanitarnu-krizu-

sposobenu-vojnou-na-ukrajine/. 

На міжнародній конференції Ambrela Development Forum експерти шукатимуть 

інноваційні шляхи вирішення гуманітарної кризи, спричиненої війною в Україні. 

Конференція, організована словацькою платформою Ambrela, пройде в Братиславі. 

Виконавчий секретар платформи Д. Каба сказав, що метою заходу є створити простір 

для діалогу щодо майбутньої гуманітарної допомоги та співробітництва в галузі 

розвитку і таким чином сприяти покращенню архітектури розвитку суб’єктів 

Центральної та Східної Європи – у партнерстві з інституціями ЄС, глобальними 

суб’єктами Півдня та сусідніми регіонами ЄС, включно з Україною». 

*** 

Geinitz, Christian. „Habe den Eindruck, dass Lauterbach manchmal sehr einsam 

entscheidet“ [«У мене таке враження, що Лаутербах іноді приймає рішення самотужки»] / 

C. Geinitz // Frankfurter Allgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 23.05. – Режим доступу : 

https://dailylviv.com/news/medytsyna/1100-nimetskykh-likariv-zholosylysya-yikhaty-v-

ukrayinu-ryatuvaty-poranenykh-98822. 

Голова Федеральної медичної асоціації К. Рейнхардт заявив про неймовірну 

готовність німецьких лікарів допомогти Україні. Наразі зареєстровано 1400 лікарів з 

різних дисциплін, які лікують поранених українських бійців у Німеччині.  

*** 

Хмельковський, Лев. Фестиваль на підтримку України / Л. Хмельковський // 

Міст. – Торонто, 2022. – 24.05. – Режим доступу : https://meest-online.com/diaspora/usa-

diaspora/festyval-na-pidtrymku-ukrajiny/. 

У комунальному арт-центрі м. Іст-Брaнсвік (штат Нью-Джерзі) 14 травня 

відбувся великий благодійний Український фестиваль на підтримку України, яка 

страждає від агресії росії. Фестиваль організував Сentral Jersey Donation Center – гурт 

добровольців, які збирають і надсилають гуманітарну допомогу Україні. 

*** 

Į Vilnių grįžta „gyvos“ konferencijos: dalyviams iš užsienio – kvietimas remti Ukrainą 

[«Живі» конференції повертаються до Вільнюса: запрошують учасників із-за кордону 

підтримати Україну] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 25.05. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/psichologija/2022/05/25/news/i-vilniu-grizta-gyvos-

konferencijos-dalyviams-is-uzsienio-kvietimas-remti-ukraina-23466228. 

Майже 4 тис. професіоналів з усього світу зберуться в столиці Литви для участі 

у понад 30 міжнародних конференціях. З цієї нагоди офіційне агентство з розвитку 

бізнесу та туризму Вільнюса Go Vilnius» нагадає їм про важливість підтримки 

українців у боротьбі за свободу. Учасники конференції зможуть придбати унікальний 

змістовний сувенір – кольоровий український браслет, який запрошує підтримати 

націю, яка бореться за свою свободу, та залучити міжнародне співтовариство до 

ініціативи підтримки людей з обмеженими можливостями. 

*** 

Canada raids emergency stockpile to send medical equipment to Ukraine [Канада 

провела рейд щодо запасів для відправки медичного обладнання в Україну] // The 

https://www.cas.sk/clanok/2680735/v-bratislave-sa-bude-konat-medzinarodna-konferencia-cielom-je-vyriesit-humanitarnu-krizu-sposobenu-vojnou-na-ukrajine/
https://www.cas.sk/clanok/2680735/v-bratislave-sa-bude-konat-medzinarodna-konferencia-cielom-je-vyriesit-humanitarnu-krizu-sposobenu-vojnou-na-ukrajine/
https://dailylviv.com/news/medytsyna/1100-nimetskykh-likariv-zholosylysya-yikhaty-v-ukrayinu-ryatuvaty-poranenykh-98822
https://dailylviv.com/news/medytsyna/1100-nimetskykh-likariv-zholosylysya-yikhaty-v-ukrayinu-ryatuvaty-poranenykh-98822
https://meest-online.com/diaspora/usa-diaspora/festyval-na-pidtrymku-ukrajiny/
https://meest-online.com/diaspora/usa-diaspora/festyval-na-pidtrymku-ukrajiny/
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/psichologija/2022/05/25/news/i-vilniu-grizta-gyvos-konferencijos-dalyviams-is-uzsienio-kvietimas-remti-ukraina-23466228
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/psichologija/2022/05/25/news/i-vilniu-grizta-gyvos-konferencijos-dalyviams-is-uzsienio-kvietimas-remti-ukraina-23466228
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Toronto Star. – Toronto, 2022. – 27.05. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/politics/2022/05/27/canada-raids-emergency-stockpile-to-send-

medical-equipment-to-ukraine.html. 

Канада використала свій власний стратегічний запас невідкладної медичної 

допомоги, щоб допомогти Україні. Канада пожертвувала понад 375 тис. одиниць 

медичного обладнання та ліків із стратегічних запасів. Сюди входять аптечки першої 

допомоги та травматології, ліки та хірургічні інструменти, а також рукавички, маски та 

халати. Міністр охорони здоров’я Канади Ж.-І. Дукло провів двосторонні переговори, 

щоб допомогти отримати голоси, необхідні для ухвалення міжнародної резолюції щодо 

відновлення системи охорони здоров’я України, яку Канада спільно з Україною 

підтримала на засіданні Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я. 

ЗБРОЙНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ  

Клен, Євген. Найновіші взірці західного озброєння допоможуть зламати хребет 

гідрі / Є. Клен // Міст. – Торонто, 2022. – 01.05. – Режим доступу : https://meest-

online.com/ukraine/vijsko/najnovishi-vzirtsi-zahidnoho-ozbrojennya-dopomozhut-zlamaty-

hrebet-hidri/. 

Від самого початку гарячої фази російського вторгнення в Україну Київ просить 

Захід про активніше постачання зброї. Наразі до України нарешті прибули бойові 

літаки та важке озброєння із західних держав, зокрема Великобританії, Румунії, 

Скандинавії, Італії, Нідерландів. За словами експертів, зміна стратегії Заходу сталася 

через віру в здатність України стримати окупантів. Природно, в кремлі налякані таким 

перекиданням зброї Заходу в Україну. Міністр оборони росії шойгу стверджує, що, 

постачаючи Україні зброю, західні країни провокують Київ воювати до останнього 

українця». 

*** 

Sommerlad, Joe. Why is Nato reluctant to enforce a no-fly zone over Ukraine? [Чому 

НАТО неохоче встановлює заборонену для польотів зону над Україною?] / J. Sommerlad 

// The Independent. – London, 2022. – 03.05. – Режим доступу : 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/no-fly-zone-russsia-why-b2070414.html. 

Президент України В. Зеленський неодноразово закликав Захід оголосити та 

запровадити зону заборони для польотів» над своїм повітряним простором, щоб 

блокувати російські ВПС. Такий захід фактично зробить недійсною величезну 

військову перевагу росії в повітрі, але потребуватиме широкого контролю, імовірно, з 

боку літаків, що належать західним союзникам, які представляють НАТО. Прем’єр-

міністр Великобританії Б. Джонсон сказав, що НАТО є оборонним союзом і коли 

йдеться про заборону польотів у небі над Україною, то це дуже великий крок, який не 

стоїть на порядку денному жодної країни НАТО. 

*** 

Nächster offener Brief an Scholz: Intellektuelle fordern Waffen für die Ukraine 

[Наступний відкритий лист Шольцу: Інтелектуали вимагають надання зброї для 

України] // Focus. – Berlin, 2022. – 04.05. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/deutschland/nach-emma-eklat-naechster-offener-brief-an-scholz-

intellektuelle-fordern-waffen-fuer-die-ukraine_id_93897904.html. 

https://www.thestar.com/politics/2022/05/27/canada-raids-emergency-stockpile-to-send-medical-equipment-to-ukraine.html
https://www.thestar.com/politics/2022/05/27/canada-raids-emergency-stockpile-to-send-medical-equipment-to-ukraine.html
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/najnovishi-vzirtsi-zahidnoho-ozbrojennya-dopomozhut-zlamaty-hrebet-hidri/
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/najnovishi-vzirtsi-zahidnoho-ozbrojennya-dopomozhut-zlamaty-hrebet-hidri/
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/najnovishi-vzirtsi-zahidnoho-ozbrojennya-dopomozhut-zlamaty-hrebet-hidri/
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/no-fly-zone-russsia-why-b2070414.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/nach-emma-eklat-naechster-offener-brief-an-scholz-intellektuelle-fordern-waffen-fuer-die-ukraine_id_93897904.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/nach-emma-eklat-naechster-offener-brief-an-scholz-intellektuelle-fordern-waffen-fuer-die-ukraine_id_93897904.html
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У відкритому листі до канцлера Німеччини О. Шольца провідні інтелектуали 

закликали до стабільних поставок зброї в Україну та поширення економічних санкцій 

на енергетичний сектор росії. Заклик підписали публіцист Р. Фюкс, письменники Д. 

Кельманн і М. Біллер та ін. Лист є реакцією на відкритий лист опублікований в 

журналі Emma», в якому різні інтелектуали та митці закликають федерального 

канцлера не постачати Україні важкого озброєння». 

*** 

Ministra da Defesa diz que Portugal já enviou 170 toneladas de ajuda em material bélico 

e não bélico [Міністр оборони каже, що Португалія вже надіслала 170 тонн військових і 

невійськових матеріалів] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 04.05. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/ministra-da-defesa-diz-que-portugal-ja-enviou-170-

toneladas-de-ajuda-em-material-belico-e-nao-belico?ref=Pesquisa_Destaques. 

Міністерка оборони Португалії Е. Каррейрас під час спілкування з журналістами 

на авіабазі Монтіжу» зазначила, що Португалія вже надіслала 170 тонн військових і 

невійськових матеріалів Україні. Крім того вона сказала, що Португалія оцінює 

можливість відправки більшої кількості зброї в Україну, відповідаючи на звернення і 

вимоги українського уряду. 

*** 

Funès, Nathalie. Le en même temps» de Macron face à рoutine [Е. Макрон в той же 

час» проти путіна] / N. Funès // L`Obs. – Paris, 2022. – 04.05. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220504.OBS57996/le-en-meme-temps-de-

macron-face-a-poutine.html. 

Наприкінці квітня президент Франції Е. Макрон розмовляв з Президентом 

України В. Зеленським і пообіцяв йому подальшу гуманітарну та військову допомогу. 

Але стратегія Єлисейського палацу щодо війни в Україні двояка: попри підтримку 

України – підтримувати діалог з господарем кремля, прагнучи об’єднати Європу. Що 

стосується поставок військової техніки, Париж, відстаючи від Берліна, нарешті зробив 

крок до відправки важкого озброєння. На додаток до Milan», протитанкові ракети 

Javelin» і снаряди поставляються артилерійські гармати Caesar». Загалом після 

російського вторгнення 24 лютого Париж надава Києву 100 млн. євро та 615 тонн 

техніки. Роль Франції у війні в Україні може бути ключовою силою поряд з такими 

країнами як Польща чи країни Балтії, та більш боязкими, як Німеччина та Італія. 

*** 

США с 2015 года обучили более 23 тыс. украинских солдат – СМИ [США з 2015 

року навчили понад 23 тис. українських солдат] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 

05.05. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0505/c31519-10092617.html. 

Американський генерал Д. Хілберт на брифінгу в Пентагоні заявив, що військові 

США навчили понад 23 тис. солдатів ЗСУ з 17 батальйонів та 11 бригад. Навчання 

проводяться з метою опанування українськими військовими новітньої американської 

зброї, яка буде поставлятися в Україну. 

*** 

Czermiński, Jakub. Wojna na Ukrainie. Müller: Rosja jest w trudniejszym położeniu 

niż by chciała [Війна в Україні. П. Мюллер: росія знаходиться в більш складному 

https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/ministra-da-defesa-diz-que-portugal-ja-enviou-170-toneladas-de-ajuda-em-material-belico-e-nao-belico?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/ministra-da-defesa-diz-que-portugal-ja-enviou-170-toneladas-de-ajuda-em-material-belico-e-nao-belico?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220504.OBS57996/le-en-meme-temps-de-macron-face-a-poutine.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220504.OBS57996/le-en-meme-temps-de-macron-face-a-poutine.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0505/c31519-10092617.html
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становищі, ніж хотіла б] / J. Czermiński // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 05.05. – Режим 

доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36234151-wojna-na-ukrainie-mueller-rosja-

jest-w-trudniejszym-polozeniu-niz-by-chciala. 

За словами речника польського уряду Пьотра Мюллера, ситуація на сході 

України показує, що росія насправді перебуває у складнішому становищі, ніж їй 

хотілося би, тому що українські війська дуже хоробро захищають територію України, 

маючи на увазі війну між росією та Україною. П. Мюллер нагадав, що у Варшаві 

відбудеться Міжнародна донорська конференція для України, організована Польщею 

та Швецією, на якій будуть присутні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова 

Європейської ради Шарль Мішель та кілька прем’єр-міністрів, у тому числі глава 

українського уряду Денис Шмигаль. Прем’єр-міністри Польщі, Матеуш Моравецький, 

і України, Денис Шмигаль, зустрінуться і, звісно, будуть говорити про допомогу, 

пов’язану з додатковими засобами у сфері озброєння, хоча Польща тут дуже активна 

вже багато тижнів. Речник підкреслив, що польська техніка вже в Україні, щоб 

захистити територію країни, а отже, Польщу та Європу від росії. 

*** 

Клен, Євген. Ленд-ліз допоможе Україні перемогти у війні / Є. Клен // Міст. – 

Торонто, 2022. – 06.05. – Режим доступу : https://meest-online.com/world/usa/lend-liz-

dopomozhe-ukrajini-peremohty-u-vijni/. 

Палата представників Конгресу США підтримала закон про ленд-ліз і захист 

демократії в Україні. Після ухвалення цього закону президент повинен упродовж 60 

днів встановити прискорені процедури для постачання Києву озброєння, транспорту, 

продовольства й іншої допомоги з США Однак закон про ленд-ліз ще повинен 

отримати схвалення Палати представників Конгресу. 

*** 

Carstens, Peter. Sieben Haubitzen für die Ukraine [Сім гаубиць для України] / P. 

Carstens // Frankfurter Allgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 06.05. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/christine-lambrecht-sieben-panzerhaubitzen-fuer-

die-ukraine-18009959.html. 

Міністерка оборони Німеччини К. Ламбрехт повідомила, що Німеччина 

доставить в Україну сім самохідних гаубиць і з метою їх опанування навчатиме 

українських військових в артилерійському училищі Ідар-Оберштайн. За її словами, 

поставка не зменшує можливостей Бундесверу. Підготовка особового складу для 

опанування експлуатації гаубиць, які постачатимуть Нідерланди, відбудеться в 

Німеччині, де нідерландські артилеристи зазвичай також навчаються роботі з 

гаубицями у рамках німецько-нідерландського партнерства.  

*** 

Şimdi komşu düşünsün! ‘‘Türk SİHA’larının bu özelliği denge değiştirir’’ [Тепер нехай 

подумає сусід! Ця особливість турецьких SİHA змінює баланс»] // Star. – Istanbul, 2022. – 

06.05. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/savunma/simdi-komsu-dusunsun-turk-

sihalarinin-bu-ozelligi-denge-degistirir-haber-1709403/. 

Літальні апарати (SİHA), розроблені Туреччиною за рахунок внутрішніх і 

національних ресурсів, успішно вражають різні цілі у складних регіонах України. 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36234151-wojna-na-ukrainie-mueller-rosja-jest-w-trudniejszym-polozeniu-niz-by-chciala
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36234151-wojna-na-ukrainie-mueller-rosja-jest-w-trudniejszym-polozeniu-niz-by-chciala
https://meest-online.com/world/usa/lend-liz-dopomozhe-ukrajini-peremohty-u-vijni/
https://meest-online.com/world/usa/lend-liz-dopomozhe-ukrajini-peremohty-u-vijni/
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/christine-lambrecht-sieben-panzerhaubitzen-fuer-die-ukraine-18009959.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/christine-lambrecht-sieben-panzerhaubitzen-fuer-die-ukraine-18009959.html
https://www.star.com.tr/savunma/simdi-komsu-dusunsun-turk-sihalarinin-bu-ozelligi-denge-degistirir-haber-1709403/
https://www.star.com.tr/savunma/simdi-komsu-dusunsun-turk-sihalarinin-bu-ozelligi-denge-degistirir-haber-1709403/
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Bayraktar TB2, який до сьогодні неодноразово доводив, що він є найкращим у світі у 

своєму класі, продовжує дивувати, зокрема з’явився новий образ, відображений з війни 

в Україні. На кадрах, які також широко висвітлювалися в міжнародних ЗМІ, видно, що 

Bayraktar TB2 прямим попаданням влучили в російські патрульні катери. З червня 2021 

р., коли Україна отримала Bayraktar TB2, виготовлені спеціально для командування 

ВМС, у Чорному морі проводилися інтенсивні навчання для виявлення, відстеження і 

знищення морських цілей. 

*** 

Horváth, Gábor. Magyarország végső soron csak magának árt azzal, hogy nem engedi 

át az Ukrajnának szánt fegyvereket [Угорщина тільки нашкодить собі, не надавши зброю 

для України] / G. Horváth // Nepszava. – Budapest, 2022. – 06.05. – Режим доступу : 

https://nepszava.hu/3155906_olekszij-melnyik-interju-ukrajna-haboru-magyarorszag-fegyver. 

Провідний військовий експерт Центру Разумкова в Києві О. Мельник в інтерв’ю 

Nepszava» заявив, що перевагу західної військової техніки вже можна побачити на полі 

бою в Україні. Він зазначив, що відмова Угорщини дозволити постачання зброї, 

зрештою, вдарить по ній, оскільки це завдасть шкоди відносинам із її союзниками та 

сусідами, які йдуть на такий ризик. О. Мельник додав, що це також може бути 

відображено у їхніх відносинах у сфері економіки та безпекової політики, а Угорщина 

у довгостроковій перспективі зацікавлена в Європейському Союзі та НАТО. 

*** 

Ukraine: US announces $150m military aid package as dozens evacuated from Mariupol 

[Україна: США оголосили про пакет військової допомоги на 150 мільйонів доларів, 

оскільки десятки людей евакуювали з Маріуполя] // The Guardian. – London, 2022. – 

07.05. – Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/may/07/ukraine-us-

announces-150m-military-aid-package-as-dozens-evacuated-from-mariupol. 

Президент США Д. Байден запропонував ще один пакет військової допомоги 

Україні. Він зазначив, що новітня допомога США у сфері безпеки хоробрим людям 

України» вартістю 150 млн дол. буде надаватися у якості артилерійських боєприпасів 

та радарів. Д. Байден та лідери різних країн G7 проведуть цифровий саміт із 

Президентом України В. Зеленським 08.05. Очікуються дебати щодо допомоги Заходу 

Україні в її боротьбі проти вторгнення росії. 

*** 

Schuller, Konrad. Frieden mit dem Todfeind [Мир зі смертельним ворогом] / K. 

Schuller // Frankfurter Allgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 07.05. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/schwarzer-und-habermas-zum-ukraine-krieg-frieden-mit-

dem-todfeind-18010760.html. 

Допомога в озброєнні Україні зустрічає опір опозиції в Німеччині. За словами 

автора, критики допомоги Україні зброєю не змогли зрозуміти абсолютну природу 

ворожості путіна, тому вони покладають помилкові надії на компроміси. Відкриті 

листи від груп навколо Ю. Хабермаса, К. Векера та А. Фольмер знаходять найсильнішу 

реакцію. У їхніх листах основні аргументи: війну потрібно закінчити компромісом, 

щоб уникнути ядерної війни, треба припинити або обмежити допомогу зброєю Україні, 

а перемогу над росією не може бути й мови». 

https://nepszava.hu/3155906_olekszij-melnyik-interju-ukrajna-haboru-magyarorszag-fegyver
https://www.theguardian.com/world/2022/may/07/ukraine-us-announces-150m-military-aid-package-as-dozens-evacuated-from-mariupol
https://www.theguardian.com/world/2022/may/07/ukraine-us-announces-150m-military-aid-package-as-dozens-evacuated-from-mariupol
https://www.faz.net/aktuell/politik/schwarzer-und-habermas-zum-ukraine-krieg-frieden-mit-dem-todfeind-18010760.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/schwarzer-und-habermas-zum-ukraine-krieg-frieden-mit-dem-todfeind-18010760.html
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*** 

Grlić Radman: Gledam u kojem opsegu ćemo protjerati ruske diplomate, to je odgovor 

na brutalnu rusku agresiju [Грліч Радман: Я бачу, що вислання нами російських 

дипломатів – це відповідь на жорстоку російську агресію] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 

07.05. – Режим доступу : https://www.vecernji.hr/vijesti/grlic-radman-gledam-u-kojem-

opsegu-cemo-protjerati-ruske-diplomate-to-je-odgovor-na-brutalnu-rusku-agresiju-1577113. 

Міністр закордонних справ України Д. Кулеба перебував у штаб-квартирі НАТО 

в Брюсселі, де, за його словами, у всіх його переговорах з міністрами НАТО були лише 

три теми»: зброя, зброя та зброя». Міністр закордонних справ Хорватії Г. Радман, який 

також був присутнім на зустрічі НАТО, чітко не відповів на запитання журналіста, чи 

Хорватія надішле зброю Україні. 

*** 

Etheridge, Michelle. Advertiser Foundation raising money to help refugees settling in 

Australia from Ukraine [Advertiser Foundation збирає гроші для допомоги біженцям з 

України, які оселяються в Австралії] / М. Etheridge // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 

08.05. – Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/south-australia/advertiser-

foundation-raising-money-to-help-refugees-settling-in-australia-from-ukraine/news-

story/3b455c803526be2201332af3f9d76cd8. 

За словами посла України в Австралії В. Мирошниченка, Україна потребує 

однієї важливої речі – більше військової допомоги. Австралія надала 225 млн дол. 

військової допомоги та 65 млн дол. гуманітарної допомоги для України. В. 

Мирошниченко наголосив, що зараз головним пріоритетом є отримання додаткової 

зброї та військової допомоги. 

*** 

Nedos, Vassilis. Tank dispatch to Ukraine conditional [Відправка танків в Україну 

умовна] / V. Nedos // еKathimerini. – Athens, 2022. – 08.05. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/news/1183797/tank-dispatch-to-ukraine-

conditional/?utm_source=projectagora&utm_medium=contentdiscovery. 

Греція готова відправити в Україну БМП-1, якщо забезпечать їх негайну заміну. 

Окрім БМП-1 є також запити або безпосередньо від України, або від посередників 

таких, як США та Німеччина, щодо інших систем, таких, як протикорабельні ракети 

Harpoon, які є у ВМС Греції. Тиск щодо надання Україні БМП-1 йде насамперед з 

Берліна. Компетентні джерела стверджують, що німецька армія має рішення, які можна 

використовувати як посередників, поки не стане можливим постійно посилювати 

грецьку армію надійними підрозділами транспорту особового складу. 

*** 

João Santos, Paulo. Portugal envia blindados para a Ucrânia [Португалія відправляє в 

Україну бронетехніку] / P. João Santos // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 08.05. – Режим 

доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-

envia-blindados-para-a-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques. 

Після звернення Президента України В. Зеленського до португальских депутатів 

з проханням про збройну допомогу Україні, вони вирішили надати її. Зокрема, уряд А. 

https://www.vecernji.hr/vijesti/grlic-radman-gledam-u-kojem-opsegu-cemo-protjerati-ruske-diplomate-to-je-odgovor-na-brutalnu-rusku-agresiju-1577113
https://www.vecernji.hr/vijesti/grlic-radman-gledam-u-kojem-opsegu-cemo-protjerati-ruske-diplomate-to-je-odgovor-na-brutalnu-rusku-agresiju-1577113
https://www.heraldsun.com.au/news/south-australia/advertiser-foundation-raising-money-to-help-refugees-settling-in-australia-from-ukraine/news-story/3b455c803526be2201332af3f9d76cd8
https://www.heraldsun.com.au/news/south-australia/advertiser-foundation-raising-money-to-help-refugees-settling-in-australia-from-ukraine/news-story/3b455c803526be2201332af3f9d76cd8
https://www.heraldsun.com.au/news/south-australia/advertiser-foundation-raising-money-to-help-refugees-settling-in-australia-from-ukraine/news-story/3b455c803526be2201332af3f9d76cd8
https://www.ekathimerini.com/news/1183797/tank-dispatch-to-ukraine-conditional/?utm_source=projectagora&utm_medium=contentdiscovery
https://www.ekathimerini.com/news/1183797/tank-dispatch-to-ukraine-conditional/?utm_source=projectagora&utm_medium=contentdiscovery
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-envia-blindados-para-a-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-envia-blindados-para-a-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
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Кошти та португальські парламентарі вирішили відправити українській армії 15 танків 

M113A. 

*** 

Raskin, Sam. UK to supply $1.6B in military aide to Ukraine as Europe marks WWII 

anniversary [Велика Британія надасть Україні 1,6 млрд дол. військової допомоги, коли 

Європа відзначає річницю Другої світової війни] / S. Raskin // New York Post. – New York, 

2022. – 08.05. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/05/08/uk-to-supply-1-6-billion-in-

military-aide-to-ukraine/. 

Сполучене Королівство пообіцяло надати 1,6 млрд дол. додаткової військової 

допомоги Україні для захиститу від атак росії. Резервне фінансування британського 

уряду включає понад 370 млн дол. на військове обладнання. Уряд Великобританії 

заявив, що цей пакет є найбільшою фінансовою допомогою Великобританії. Прем’єр-

міністр Великобританії Б. Джонсон проведе переговори з британськими збройовими 

компаніями, щоб обговорити збільшення виробництва через збільшення попиту, 

викликаного вторгненням росії в Україну. 

*** 

Атанасова, Мария. Ангел Найденов: Нереалистично е да се ремонтира украинска 

военна техника в България [Ангел Найдьонов: Ремонтувати українську військову 

техніку в Болгарії нереально] / М. Атанасова // Факти. – Sofia, 2022. – 09.05. – Режим 

доступу : https://fakti.bg/bulgaria/677021-angel-naidenov-nerealistichno-e-da-se-remontira-

ukrainska-voenna-tehnika-v-balgaria-. 

Колишній міністр оборони Болгарії А. Найдьонов заявив, що формально 

можливість ремонту військової техніки на заводах Терем» є, але питання в тому, на 

який термін, якими частинами та матеріально-технічним забезпеченням. Він 

підкреслив, що Болгарія не буде дарувати зброю, а продовжить опосередковано 

продавати. За словами А. Найдьонова, війна в Україні перебуває на другій стадії – 

захоплення Донбасу та забезпечення коридору до Криму. 

*** 

Naď sa solidaritou voči Ukrajine netají: Veľavravné slová! Ako plánuje Slovensko 

pomôcť [Надь не приховує солідарності з Україною: красномовні слова! Як Словаччина 

планує допомогти] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 10.05. – Режим доступу : 

https://www.cas.sk/clanok/2676609/nad-sa-solidaritou-voci-ukrajine-netaji-velavravne-slova-

ako-planuje-slovensko-pomoct/. 

Міністр оборони Словаччини Я. Надь після виступу Президента України 

В. Зеленського в Національній раді Словацької Республіки наголосив, що Україна 

отримає будь-яку допомогу від Словаччини. Глава Міноборони веде переговори з 

Україною про різні альтернативи військовій допомозі. Це, наприклад, словацькі танки 

Т-72 або БМП, гаубиці Zuzana-2». Також у Словаччині ремонтується пошкоджена 

українська техніка. За словами міністра, дискусія про можливий продаж винищувачів 

МіГ-29 Україні не ведеться. 

*** 

House approves $40B in Ukraine aid, beefing up Biden request [Палата представників 

схвалила 40 млрд. дол. допомоги Україні, посиливши запит Д. Байдена] // New York Post. 

https://nypost.com/2022/05/08/uk-to-supply-1-6-billion-in-military-aide-to-ukraine/
https://nypost.com/2022/05/08/uk-to-supply-1-6-billion-in-military-aide-to-ukraine/
https://fakti.bg/bulgaria/677021-angel-naidenov-nerealistichno-e-da-se-remontira-ukrainska-voenna-tehnika-v-balgaria-
https://fakti.bg/bulgaria/677021-angel-naidenov-nerealistichno-e-da-se-remontira-ukrainska-voenna-tehnika-v-balgaria-
https://www.cas.sk/clanok/2676609/nad-sa-solidaritou-voci-ukrajine-netaji-velavravne-slova-ako-planuje-slovensko-pomoct/
https://www.cas.sk/clanok/2676609/nad-sa-solidaritou-voci-ukrajine-netaji-velavravne-slova-ako-planuje-slovensko-pomoct/
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– New York, 2022. – 10.05. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/05/10/house-approves-

40b-in-ukraine-aid-beefing-up-biden-request/. 

Палата представників США рішуче схвалила новий пакет допомоги Україні в 

розмірі 40 млрд дол. для того, щоб зупинити вторгнення росії. Законопроєкт надасть 

Україні військову та економічну допомогу, допоможе регіональним союзникам, 

поповнить озброєння, яке Пентагон відправляє за кордон, і надасть 5 млрд дол. для 

вирішення глобального дефіциту продовольства, спричиненого війною. 

*** 

Михайлов, Венцислав. Надежда Нейнски: Правителството ни е нерешително 

срещу руската агресия в Украйна [Надія Неїнскі: Наша влада нерішуча проти російської 

агресії в Україні] / В, Михайлов // Факти. – Sofia, 2022. – 11.05. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/bulgaria/677688-nadejda-neinski-pravitelstvoto-ni-e-nereshitelno-sreshtu-

ruskata-agresia-v-ukraina. 

Як заявила ексміністерка закордонних справ Болгарії Н. Неїнскі, рішення не 

надсилати військову допомогу Україні викликає розчарування. За її словами, уряд не 

повинен втрачати довіру через нерішучість, а повинен діяти сміливо і рухатися вперед. 

Ексміністерка також зазначила, що прийнятий у США закон про ленд-ліз полегшить 

адміністративні процедури надання військової техніки Україні. 

*** 

Nederland stuurde voor 102 miljoen euro aan wapens naar Oekraïne [Нідерланди 

відправили Україні зброю на 102 млн євро] // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 12.05. – 

Режим доступу : https://www.telegraaf.nl/nieuws/361981197/nederland-stuurde-voor-102-

miljoen-euro-aan-wapens-naar-oekraine. 

Міністерка оборони Нідерландів К. Оллонґрен повідомила, що Нідерланди 

надали 102 млн євро військової підтримки Україні, включаючи 5 броньованих гаубиць. 

Кабмін також оголосив, що відправить в Україну 12 броньованих гаубиць у співпраці з 

Німеччиною. 

*** 

ЕУ шаље још 500 милиона евра војне помоћи за Украјину [ЄС надсилає Україні 

ще 500 млн євро військової допомоги] // Политика. – Belgrad, 2022. – 13.05. – Режим 

доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/507086. 

Глава дипломатії ЄС Ж. Боррель заявив, що європейський блок надасть Україні 

ще 500 млн євро військової допомоги. Він висловив упевненість, що найближчими 

днями між членами ЄС буде досягнуто домовленості щодо угоди про ембарго на 

імпорт російської нафти. 

*** 

Tisdall, Simon. Boris Johnson is using Ukraine crisis to launch a British comeback in 

Europe [Борис Джонсон використовує українську кризу, щоб почати повернення 

Британії в Європу] / S. Tisdall // The Guardian. – London, 2022. – 15.05. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/15/boris-johnson-ukraine-crisis-

british-comeback-europe. 

Як пише автор статті, Б. Джонсон який вийшов з ЄС, тепер сміливо очолює 

захист України та Європи від російської агресії. Він використовує війну в Україні, щоб 

https://nypost.com/2022/05/10/house-approves-40b-in-ukraine-aid-beefing-up-biden-request/
https://nypost.com/2022/05/10/house-approves-40b-in-ukraine-aid-beefing-up-biden-request/
https://fakti.bg/bulgaria/677688-nadejda-neinski-pravitelstvoto-ni-e-nereshitelno-sreshtu-ruskata-agresia-v-ukraina
https://fakti.bg/bulgaria/677688-nadejda-neinski-pravitelstvoto-ni-e-nereshitelno-sreshtu-ruskata-agresia-v-ukraina
https://www.telegraaf.nl/nieuws/361981197/nederland-stuurde-voor-102-miljoen-euro-aan-wapens-naar-oekraine
https://www.telegraaf.nl/nieuws/361981197/nederland-stuurde-voor-102-miljoen-euro-aan-wapens-naar-oekraine
https://www.politika.rs/scc/clanak/507086
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/15/boris-johnson-ukraine-crisis-british-comeback-europe
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/15/boris-johnson-ukraine-crisis-british-comeback-europe
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налагодити відносини з деякими старими європейськими союзниками. Його мета: 

відновити Великобританію як континентальну державу. Президент України В. 

Зеленський високо оцінив швидке розміщення Великобританією додаткових військ і 

техніки вздовж лінії фронту» НАТО з росією та додаткові 1,6 млрд дол. Щодо надання 

найсучаснішої зброї та допомоги Україні цього місяця. 

*** 

Crna Gora poslala vojnu pomoć Ukrajini [Чорногорія направила Україні військову 

допомогу] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 16.05. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/region/742969/crna-gora-poslala-vojnu-pomoc-ukrajini. 

Міністерства оборони Чорногорії заявило, що у відповідь на прохання України 

про допомогу в кризовій ситуації, викликане агресією росії, Чорногорія направила 

дружній Україні військову та гуманітарну допомогу у розмірі 400 тис. євро. Вказано, 

що Чорногорія в координації з іншими європейськими партнерами та союзниками по 

НАТО продовжуватиме підтримувати Україну в її зусиллях успішного реагування на 

всі виклики, з якими вона стикається через російську військову агресію. 

*** 

155 mm Zuzana obüsüyle ilgili kritik açıklama! ‘İlk kez teyit ediyorum’ diyerek 

duyurdu [Критичне твердження про 155-мм гаубицю Zuzana! Він оголосив: Я 

підтверджую вперше»] // Star. – Istanbul, 2022. – 16.05. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/savunma/ilk-kez-teyit-ediyorum-diyerek-duyurdu-155-mm-zuzana-

obusuyle-ilgili-kritik-aciklama-haber-1711544/. 

Міністр оборони Словаччини Я. Надь заявив, що українська армія пройшла 

навчання на самохідній гаубиці Zuzana-2». Словаччина минулого місяця підтвердила 

переговори з Україною щодо 155-мм самохідної гаубиці Zuzana-2». Поки домовленості 

на переговорах не досягнуто, було оголошено, що українська армія пройде навчання 

щодо роботи з гаубицями. Уточнювати деталі контракту міністр відмовився. Немає 

чіткої інформації про те, коли буде укладено угоду з Україною, вартість систем, але 

після підписання деякі гаубиці Zuzana-2» можуть бути доставлені практично миттєво. 

За словами міністра, Україна має поступово придбати щонайменше 8 одиниць гаубиць. 

Зараз українську військову техніку також ремонтуватимуть та модернізують у 

Словаччині. 

*** 

Portugal está a preparar envio de mais 160 toneladas de material para a Ucrânia 

[Португалія готується відправити в Україну ще 160 тонн матеріалів] // Público. – Lisboa, 

2022. – 17.05. – Режим доступу : https://www.publico.pt/2022/05/17/politica/noticia/portugal-

preparar-envio-160-toneladas-material-ucrania-2006538. 

Міністерка оборони Португалії Г. Каррейрас повідомила, що готується 

відправити в Україну ще 160 тонн матеріалів, включаючи військову техніку. Г. 

Каррейрас зазначила, що міністр оборони України О. Резніков, який взяв участь у 

відеоконференції, оптимістично оцінив» ситуацію на місцях, але посилив ідею, що 

Україна продовжує потребувати підтримки, і підтримки важкою технікою, щоб 

протистояти викликам, які все ще стоять перед Україною. 

*** 

https://avaz.ba/globus/region/742969/crna-gora-poslala-vojnu-pomoc-ukrajini
https://www.star.com.tr/savunma/ilk-kez-teyit-ediyorum-diyerek-duyurdu-155-mm-zuzana-obusuyle-ilgili-kritik-aciklama-haber-1711544/
https://www.star.com.tr/savunma/ilk-kez-teyit-ediyorum-diyerek-duyurdu-155-mm-zuzana-obusuyle-ilgili-kritik-aciklama-haber-1711544/
https://www.publico.pt/2022/05/17/politica/noticia/portugal-preparar-envio-160-toneladas-material-ucrania-2006538
https://www.publico.pt/2022/05/17/politica/noticia/portugal-preparar-envio-160-toneladas-material-ucrania-2006538


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

86 

Alandete, David. Robles garantiza a EE.UU. que España seguirá mandando armamento 

a Ucrania [М. Роблес гарантує США, що Іспанія й надалі надсилатиме зброю Україні] / D. 

Alandete // ABC. – Madrid, 2022. – 19.05. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/abci-

robles-garantiza-espana-mandara-armamento-ucrania-202205192115_noticia.html. 

Міністерка оборони Іспанії М. Роблес зустрілася зі своїм американським 

колегою в Пентагоні під час візиту до Вашингтона. Під час зустрічі з Л. Остіном М. 

Роблес заявила, що Іспанія продовжуватиме надсилати Україні зброю та гуманітарні 

матеріали, і назвала підтримку США суттєвою та фундаментальною». Л. Остін, зі свого 

боку, зазначив, що Іспанія є твердим союзником» США і визнав цінність іспанського 

лідерства» на південному фланзі НАТО. 

*** 

Прем’єр Італії: потрібно негайно припинити вогонь і посадити Росію за стіл 

переговорів // Українська газета. – Рим, 2022. – 19.05. – Режим доступу : 

https://www.gazetaukrainska.com/світ/італія/премєр-італії-потрібно-негайно-припи/. 

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі закликав до термінового припинення вогню в 

Україні, щоб почати серйозні переговори щодо припинення війни. М. Драґі не згадав 

прямо про те, чи продовжить Італія постачати зброю Україні, проти чого виступають 

Рух 5 зірок» і права Ліга», ключові сторони його багатопартійної коаліції. Однак він 

зазначив, що не готовий виключати подальші поставки зброї. Італія наразі прийняла 

три постанови, що дозволяють поставки зброї, але уряд не розкрив, який тип зброї 

постачатиметься. 

*** 

Ефремова, Ани. Драгомир Заков: В състояние сме да пазим българското небе и за 

целта имаме подготвени пилоти [Драгомир Заков: Ми в змозі захистити болгарське небо 

і для цього підготували пілотів] / А. Ефремова // Факти. – Sofia, 2022. – 20.05. – Режим 

доступу : https://fakti.bg/bulgaria/680696-dragomir-zakov-v-sastoanie-sme-da-pazim-

balgarskoto-nebe-i-za-celta-imame-podgotveni-piloti-. 

Міністр оборони Болгарії Д. Заков сказав, що ніхто в НАТО не міг передбачити, 

скільки триватиме війна росії проти України, але не очікував, що вона буде короткою, 

бо знав, що українська армія не здасться так легко. Щодо військово-технічної 

допомоги, міністр пояснив, що візит українських експертів до Болгарії завершився. 

Болгарські військові заводи мають потенціал для ремонту бронетехніки, наприклад, 

танків і бронетранспортерів. За його словами, така українська техніка до Болгарії ще не 

надходила, оскільки потрібен технологічний час. Щодо питання надання зброї Україні, 

міністр оборони пояснив, що чинне законодавство не дозволяє уряду пересилати 

зброю, оскільки таке рішення має пройти через парламент. 

*** 

Von der Burchard, Hans. Polish president accuses Germany of breaking promises on 

tanks for Ukraine [Президент Польщі звинувачує Німеччину в порушенні обіцянок щодо 

танків для України] / H. von der Burchard // POLITICO. – Brussels, 2022. – 24.05. – Режим 

доступу : https://www.politico.eu/article/polish-president-accuses-germany-of-breaching-

promises-on-ukraine-related-tank-deliveries/. 

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Берлін не поставив до Варшави 

обіцяні сучасні танки Leopard» в обмін на польські танки, відправлені в Україну. 

https://www.abc.es/espana/abci-robles-garantiza-espana-mandara-armamento-ucrania-202205192115_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-robles-garantiza-espana-mandara-armamento-ucrania-202205192115_noticia.html
https://www.gazetaukrainska.com/світ/італія/премєр-італії-потрібно-негайно-припи/
https://fakti.bg/bulgaria/680696-dragomir-zakov-v-sastoanie-sme-da-pazim-balgarskoto-nebe-i-za-celta-imame-podgotveni-piloti-
https://fakti.bg/bulgaria/680696-dragomir-zakov-v-sastoanie-sme-da-pazim-balgarskoto-nebe-i-za-celta-imame-podgotveni-piloti-
https://www.politico.eu/article/polish-president-accuses-germany-of-breaching-promises-on-ukraine-related-tank-deliveries/
https://www.politico.eu/article/polish-president-accuses-germany-of-breaching-promises-on-ukraine-related-tank-deliveries/
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Канцлер Німеччини О. Шольц минулого місяця запровадив, так звану, Ringtausch», 

схему обміну, згідно з якою східні партнери по НАТО будуть постачати українській 

армії танки радянської епохи такі, як Т-72 в обмін на сучасні західні танки німецьких 

виробників такі, як Leopard». А. Дуда стверджує, що Берлін не виконав цю обіцянку. За 

твердженнями А. Дуди, Польща надала Україні велику кількість танків тому, що 

вважає, що це її відповідальність як сусіда, але таким чином поляки виснажили свій 

власний військовий потенціал та запаси.  

*** 

Canada shipping 20,000 rounds of artillery ammunition to Ukraine [Канада 

відправила Україні 20 тисяч артилерійських боєприпасів] // The Toronto Star. – Toronto, 

2022. – 24.05. – Режим доступу : https://www.thestar.com/politics/2022/05/24/canada-shipping-

20000-rounds-of-artillery-ammunition-to-ukraine.html. 

Міністерка національної оборони Канади А. Ананд, виступаючи в Українському 

культурному центрі у Вікторії, заявила, що Канада закупила для України понад 20 тис. 

артилерійських боєприпасів. Президент України В. Зеленський подякував прем’єр-

міністру Д. Трюдо під час телефонної розмови. Двоє лідерів обговорили, як Канада 

може продовжувати підтримувати Україну, працюючи з партнерами-однодумцями для 

усунення ширших глобальних наслідків незаконної та невиправданої війни росії. 

*** 

Рutin’i kızdıracak gelişme: 20 ülkeden Ukrayna’ya yeni silah yardımı [Розвиток, який 

розлютить путіна: Нова зброя надійде до України з 20 країн] // Star. – Istanbul, 2022. – 

24.05. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/putini-kizdiracak-gelisme-20-

ulkeden-ukraynaya-yeni-silah-yardimi-haber-1713198/. 

Відбулась зустрічі Контактної групи з питань оборони України з військовими та 

оборонними чиновниками з 47 країн. Міністр оборони США Л. Остін повідомив, що 20 

країн оголосили, що нададуть Україні нову зброю. Л. Остін подякував Данії за заяву 

про те, що вона надасть Україні ракети та пускові установки Harpoon» для захисту її 

узбережжя, а також Чехії, яка пообіцяла постачати ЗСУ танки, ракети та гелікоптери. 

Норвегія, Греція, Польща та Італія також заявили, що поставлять Україні нові 

артилерійські системи та боєприпаси. 

*** 

Horák, Jan. Tanky, raketomety i houfnice. Česko Ukrajincům posílá všechny typy 

zbraní, které má [Танки, ракетні установки та гаубиці. Чехія посилає українцям усі види 

зброї, які вона має] / J. Horák // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 24.05. – Режим доступу : 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ceske-zbrane-ve-valce-na-

ukrajine/r~516b1d6cdb3b11ecba5b0cc47ab5f122/. 

Чехія була однією з перших країн, яка відправила в Україну важку техніку. За 

словами заступника міністра оборони Т. Копечного, Чехія разом із Польщею стала 

прикладом для наслідування, який потім наслідували США та інші країни. За словами 

Т. Копечного, практично всі види озброєння та військової техніки, які виробляються в 

країні, націлені на Україну. Чехія входить до п’ятірки найбільших постачальників 

військової техніки в Україну.  

*** 

https://www.thestar.com/politics/2022/05/24/canada-shipping-20000-rounds-of-artillery-ammunition-to-ukraine.html
https://www.thestar.com/politics/2022/05/24/canada-shipping-20000-rounds-of-artillery-ammunition-to-ukraine.html
https://www.star.com.tr/dunya/putini-kizdiracak-gelisme-20-ulkeden-ukraynaya-yeni-silah-yardimi-haber-1713198/
https://www.star.com.tr/dunya/putini-kizdiracak-gelisme-20-ulkeden-ukraynaya-yeni-silah-yardimi-haber-1713198/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ceske-zbrane-ve-valce-na-ukrajine/r~516b1d6cdb3b11ecba5b0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ceske-zbrane-ve-valce-na-ukrajine/r~516b1d6cdb3b11ecba5b0cc47ab5f122/
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Lietuva perduos Ukrainai šarvuočių, sunkvežimių ir visureigių už 15,5 mln. eurų 

[Литва передасть Україні бронетехніку, вантажівки та позашляховики на 15,5 млн євро] 

// Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 25.05. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/25/news/lietuva-perduos-ukrainai-

sarvuociu-sunkvezimiu-ir-visureigiu-uz-15-5-mln-euru-23466055. 

Міністерство національної оборони та Збройні сили Литви передадуть Україні 

20 бронеавтомобілів M113, 10 військових вантажівок та 10 автомобілів підвищеної 

прохідності. Згідно з повідомленням міністра національної оборони А. Анушаускаса, 

загалом військова допомога Литви Україні наразі становить близько 100 млн євро, у 

Литві також українські військові проходять навчання з використання західної зброї. 

*** 

Schattauer, Göran. „Skandalös“: Union droht Ampel mit U-Ausschuss zu 

Waffenlieferungen [«Скандал»: Союз погрожує світлофорній коаліції»] / G. Schattauer // 

Focus. – Berlin, 2022. – 25.05. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/drohung-mit-

untersuchungsausschuss-skandaloes-cdu-politiker-wadepuhl-greift-regierung-wegen-ukraine-

waffen-scharf_id_104837786.html. 

Очільник партії Німеччини Християнсько-демократичний союз» Й. Вадефул 

звинуватив світлофорну коаліцію» у порушенні рішення Бундестагу про поставку 

важкої зброї в Україну. Бундестаг звернувся до федерального уряду з проханням 

надати необхідне важке озброєння без обмежень. Й. Вадефул називає посилання уряду 

на нібито домовленості з НАТО необґрунтованими» і оголосив, що якщо все так 

триватиме, пізніше буде створений слідчий комітет. 

*** 

McLeary, Paul. U.S. leans toward sending rocket systems to Ukraine [США 

схиляються до відправки ракетних систем в Україну] / P. McLeary // POLITICO. – 

Brussels, 2022. – 27.05. – Режим доступу : https://www.politico.com/news/2022/05/27/u-s-

sending-rocket-systems-ukraine-00035698. 

Американські чиновники повідомили POLITICO, що адміністрація президента 

США Джо Байдена схиляється до того, щоб надіслати Україні ракетні системи великої 

дальності, про які Київ просить вже кілька місяців, але остаточного рішення ще не 

прийнято, За словами чиновників, ні президент Д. Байден, ні міністр оборони Ллойд 

Остін ще не схвалили чергову партію допомоги для України. Але американська 

ракетна система залпового вогню та ракетна система високої мобільності артилерії, 

деякі версії яких можуть запускати ракети далі, ніж будь-яка зброя, якою зараз володіє 

Україна, можуть бути частиною пакету. Деякі новітні боєприпаси, що випущені з цих 

РСЗВ, можуть досягати дальності до 290 миль, але як частина пакету не розглядається 

дальня ударна зброя». Натомість США оцінюють постачання ракет, які можуть 

вражати цілі приблизно на відстані від 20 до 45 миль, це трохи більше ніж снаряди, 

випущені гаубицями M777, надісланими в Україну в травні, які можуть досягати 

дальності у 15 миль. 

*** 

Von der Burchard, Hans. Olaf Scholz’s Ukrainian tank battle [Українська танкова 

битва Олафа Шольца] / H. von der Burchard // POLITICO. – Brussels, 2022. – 27.05. – 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/25/news/lietuva-perduos-ukrainai-sarvuociu-sunkvezimiu-ir-visureigiu-uz-15-5-mln-euru-23466055
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/25/news/lietuva-perduos-ukrainai-sarvuociu-sunkvezimiu-ir-visureigiu-uz-15-5-mln-euru-23466055
https://www.focus.de/politik/drohung-mit-untersuchungsausschuss-skandaloes-cdu-politiker-wadepuhl-greift-regierung-wegen-ukraine-waffen-scharf_id_104837786.html
https://www.focus.de/politik/drohung-mit-untersuchungsausschuss-skandaloes-cdu-politiker-wadepuhl-greift-regierung-wegen-ukraine-waffen-scharf_id_104837786.html
https://www.focus.de/politik/drohung-mit-untersuchungsausschuss-skandaloes-cdu-politiker-wadepuhl-greift-regierung-wegen-ukraine-waffen-scharf_id_104837786.html
https://www.politico.com/news/2022/05/27/u-s-sending-rocket-systems-ukraine-00035698
https://www.politico.com/news/2022/05/27/u-s-sending-rocket-systems-ukraine-00035698
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Режим доступу : https://www.politico.eu/article/germany-olaf-scholz-ukraine-tank-military-

support-conundrum/. 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який категорично відмовляється відвідати 

Київ або навіть сказати, що хоче, щоб Україна виграла» війну, з березня перебуває під 

потужною критикою за вагання щодо поставки танків Україні. Коли О. Шольц 

минулого місяця піддався тиску і погодився надіслати важке озброєння, він здивував 

українців, союзників і експертів своїм рішенням надати зенітні танки, яких Київ не 

просив, продовжуючи затримувати поставки бойових танків та бойових машин піхоти, 

які Україна закликала Захід їй направити. Небажання О. Шольца постачати зброю 

Україні викликало критику з боку його правлячої коаліції, до складу якої входять 

соціал-демократи, зелені» та ліберальні вільні демократи. У відповідь О. Шольц 

заявив, що не буде робити нічого, що зробило б НАТО стороною у війні». Це вже стало 

його мантрою з початку війни. Такі застереження роблять малоймовірним, що О. 

Шольц схвалить поставку танків Marder» або Leopard» для України найближчим часом 

– якщо тільки рішення США чи інших союзників про поставку сучасних західних 

танків не змусить його змінити курс. 

*** 

Israel refused US request to transfer anti-tank missiles to Ukraine – report [Ізраїль 

відхилив запит США про передачу протитанкових ракет Україні – повідомляється] // 

The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 27.05. – Режим доступу : 

https://www.timesofisrael.com/israel-refused-us-request-to-transfer-anti-tank-missiles-to-

ukraine-report/. 

Ізраїль відхилив запит США щодо схвалення передачі своїх передових 

протитанкових ракет Spike» з Німеччини, де вони виробляються за ліцензією на заводі, 

що належить Ізраїлю, в Україну для використання проти російських сил вторгнення. 

Міністр оборони Ізраїлю Б. Ганц сказав американським чиновникам, що Ізраїль прагне 

підтримувати Україну, але буде постачати лише нелетальну військову техніку, 

зберігаючи при цьому власні інтереси безпеки. 

*** 

Jäger, Thomas. Ampel stolpert durch den Ukraine-Krieg – jetzt erfindet man schon 

Absprachen mit der Nato [«Світлофор» спотикається через українську війну – тепер вони 

вже вигадують угоди з НАТО] / T. Jäger // Focus. – Berlin, 2022. – 27.05. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/analyse-von-thomas-jaeger-ampel-stolpert-

durch-den-ukraine-krieg-jetzt-erfindet-man-schon-absprachen-mit-der-

nato_id_105971064.html. 

Постачати в Україну важке озброєння остаточно вирішив німецький Бундестаг. 

З тих пір федеральний уряд намагається обійти це рішення. За кілька днів до ухвалення 

рішення канцлер О. Шольц попереджав, що це шлях до ядерної суперечки, але з тих 

пір було одне за іншим виправдання, чому поставки очікуються. За словами 

німецького політолога Т. Єгера, різні заяви з країн ЄС показують, що інтереси дуже 

сильно розходяться, що ставить питання про те, чи пов’язані різні уявлення про 

політику щодо росії, різна інтенсивність підтримки України під час війни та 

відсутність поставок важкого озброєння з Німеччини. 

*** 

https://www.politico.eu/article/germany-olaf-scholz-ukraine-tank-military-support-conundrum/
https://www.politico.eu/article/germany-olaf-scholz-ukraine-tank-military-support-conundrum/
https://www.timesofisrael.com/israel-refused-us-request-to-transfer-anti-tank-missiles-to-ukraine-report/
https://www.timesofisrael.com/israel-refused-us-request-to-transfer-anti-tank-missiles-to-ukraine-report/
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/analyse-von-thomas-jaeger-ampel-stolpert-durch-den-ukraine-krieg-jetzt-erfindet-man-schon-absprachen-mit-der-nato_id_105971064.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/analyse-von-thomas-jaeger-ampel-stolpert-durch-den-ukraine-krieg-jetzt-erfindet-man-schon-absprachen-mit-der-nato_id_105971064.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/analyse-von-thomas-jaeger-ampel-stolpert-durch-den-ukraine-krieg-jetzt-erfindet-man-schon-absprachen-mit-der-nato_id_105971064.html
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Sabbagh, Dan. Ukrainian MP urges west to supply long-range rockets or risk Russian 

victory [Українська депутатка закликає Захід постачати ракети великої дальності або 

ризикувати перемогою росії] / D. Sabbagh // The Guardian. – London, 2022. – 30.05. – 

Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/may/30/ukrainian-mp-urges-west-

supply-long-range-rockets-risk-russian-victory-kira-

rudik?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter. 

Перша заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань цифрової 

трансформації, голова партії Голос» К. Рудик під час візиту до Великобританії сказала, 

що без подальшої військової допомоги Україні не вдасться перемогти. Вона закликав 

Захід постачати ракети великої дальності і попередила, що без подальшої військової 

допомоги її країна ризикує зазнати поразки у війні проти росії. Вона боїться, що 

тримісячна війна стала новою нормою» і що Захід не надасть озброєння за стандартом 

НАТО, необхідне Україні. 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Kanada przekazała amunicję Ukrainie, teraz prosi o nią Koreę 

Południową [Канада передала Україні боєприпаси, а тепер просить їх у Південної Кореї] / 

A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 30.05. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36396921-kanada-przekazala-amunicje-ukrainie-teraz-

prosi-o-nia-koree-poludniowa. 

Канада веде переговори з Південною Кореєю щодо закупівлі боєприпасів для 

гаубиць калібру 155 мм після того, як передала Україні гаубиці M777 і боєприпаси. 

Переговори між Канадою і Південною Кореєю спрямовані на поповнення запасів 

боєприпасів у канадських арсеналах. Міністерка оборони Канади А. Ананд заявила, що 

її країна направить ще 20 тис. боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм в Україну. 

Південна Корея є одним з основних виробників 155-и міліметрових боєприпасів. 

Південна Корея підтримує Україну, надаючи їй гуманітарну та військову допомогу, 

яка, однак, не включає зброю (Сеул поставив Києву, серед іншого, бронежилети, 

шоломи та аптечки). Адміністрація експрезидента Південної Кореї Мун Чже Іна 

відхилила запит Президента України Володимира Зеленського щодо бронетехніки, а 

також протитанкової, зенітної та протикорабельної зброї. Однак адміністрація нового 

президента Юн Сок Йоля сигналізувала про готовність до більшого зближення з США, 

що може включати і увімкнення зеленого світла» наданню Україні летальної зброї. 

*** 

The Post Says: Biden is fiddling around while Ukraine burns [The Post: Д. Байден 

бавиться, пока Україна горить] // New York Post. – New York, 2022. – 30.05. – Режим 

доступу : https://nypost.com/2022/05/30/the-post-says-biden-is-fiddling-around-while-ukraine-

burns/. 

Протягом тижнів Президент України В. Зеленський та інші високопосадовці 

України просять США надати реактивні системи залпового вогню або РСЗВ, які дадуть 

можливість вражати цілі з набагато більшої відстані та більше шансів чинити опір. 

Протягування бюрократії та власна вага адміністрації Д. Байдена не тільки погіршує 

ситуацію для України, але й коштуватиме всім дорожче. 

*** 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/30/ukrainian-mp-urges-west-supply-long-range-rockets-risk-russian-victory-kira-rudik?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter
https://www.theguardian.com/world/2022/may/30/ukrainian-mp-urges-west-supply-long-range-rockets-risk-russian-victory-kira-rudik?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter
https://www.theguardian.com/world/2022/may/30/ukrainian-mp-urges-west-supply-long-range-rockets-risk-russian-victory-kira-rudik?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36396921-kanada-przekazala-amunicje-ukrainie-teraz-prosi-o-nia-koree-poludniowa
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36396921-kanada-przekazala-amunicje-ukrainie-teraz-prosi-o-nia-koree-poludniowa
https://nypost.com/2022/05/30/the-post-says-biden-is-fiddling-around-while-ukraine-burns/
https://nypost.com/2022/05/30/the-post-says-biden-is-fiddling-around-while-ukraine-burns/
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Reilly, Patrick. Ex-ambassador to russia Michael McFaul slams Biden for not sending 

Ukraine missiles [Експосол в росії Майкл Макфол критикує Д. Байдена за те, що він не 

надіслав Україні ракети] / Р. Reilly // New York Post. – New York, 2022. – 30.05. – Режим 

доступу : https://nypost.com/2022/05/30/ex-ambassador-to-russia-michael-mcfaul-slams-biden-

for-rejecting-ukraine-missile-request/. 

Посол США в росії при президенті Б. Обамі розкритикував президента Д, 

Байдена за його відмову надати Україні передову ракетну систему, яка може досягти 

москви. Він назвав підхід Д. Байдена програшною стратегією». Він запропонував 

підписати офіційну угоду з Президентом України В. Зеленським про надсилання 

більше зброї, якщо Україна зобов’язується не використовувати її в росії. У той час як 

інші іноземні лідери такі, як прем’єр-міністр Великобританії Б. Джонсон 

висловлювалися на підтримку надання ракетних систем, американські чиновники 

побоюються, що поставка може призвести до подальшої ескалації конфлікту. 

*** 

Baldor, Lolita. Says the U.S. Is Sending Medium-Range Rocket Systems to Ukraine 

[Байден заявив, що США спрямовують в Україну ракетні комплекси середньої 

дальності] / L. C. Baldor // New York Post. – New York, 2022. – 31.05. – Режим доступу : 

https://time.com/6183013/us-rockets-weapons-ukraine/. 

Адміністрація Д. Байдена заявляє, що направить Україні невелику кількість 

високотехнологічних ракетних систем середньої дальності. Ракетні системи є частиною 

нового траншу допомоги США в галузі безпеки на суму 700 млн дол., який 

включатиме гелікоптери, системи протитанкового озброєння Javelin», тактичні 

транспортні засоби, запасні частини та багато іншого. Рішення США надати передові 

ракетні системи намагається знайти баланс між бажанням допомогти Україні та 

відмовою від надання зброї, яка могла б дозволити Україні вразити цілі у глибині росії 

та спровокувати ескалацію війни. 

ЗЛОЧИНИ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ  

Woolf, Marie. Russia for sex crimes against Ukrainian women and children: Ukraine 

ambassador [Покарати росію за сексуальні злочини проти українських жінок та дітей – 

посол України] / M. Woolf // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 02.05. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/politics/2022/05/02/punish-russia-for-sex-crimes-against-ukrainian-

women-and-children-ukraine-ambassador.html. 

Призначена посолка України в Канаді Ю. Ковалів, виступаючи перед 

депутатами у комітеті Палати громад заявила, що росія має бути притягнута до 

відповідальності за злочини на сексуальному ґрунті, скоєні її військами, зокрема щодо 

дітей. Ю. Ковалів сказала, що росія використовує сексуальне насильство як зброю 

війни і заявила, що зґвалтування та сексуальні посягання мають розслідуватися як 

військові злочини. 

*** 

Rusija poriče masovna ubojstva u oslobođenoj Buči: ‘Radi se o provokaciji’ [росія 

заперечує масові вбивства у звільненій Бучі: Це провокація»] // Vecernji list. – Zagreb, 

2022. – 03.05. – Режим доступу : https://www.vecernji.hr/vijesti/rusija-porice-masovna-

ubojstva-u-buci-radi-se-o-provokaciji-1576015. 

https://nypost.com/2022/05/30/ex-ambassador-to-russia-michael-mcfaul-slams-biden-for-rejecting-ukraine-missile-request/
https://nypost.com/2022/05/30/ex-ambassador-to-russia-michael-mcfaul-slams-biden-for-rejecting-ukraine-missile-request/
https://time.com/6183013/us-rockets-weapons-ukraine/
https://www.thestar.com/politics/2022/05/02/punish-russia-for-sex-crimes-against-ukrainian-women-and-children-ukraine-ambassador.html
https://www.thestar.com/politics/2022/05/02/punish-russia-for-sex-crimes-against-ukrainian-women-and-children-ukraine-ambassador.html
https://www.vecernji.hr/vijesti/rusija-porice-masovna-ubojstva-u-buci-radi-se-o-provokaciji-1576015
https://www.vecernji.hr/vijesti/rusija-porice-masovna-ubojstva-u-buci-radi-se-o-provokaciji-1576015
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Україна звинуватила російських військових у вбивстві сотень мирних жителів в 

м. Буча і багато західних лідерів засудили дії росії. Генеральний секретар НАТО Є. 

Столтенберг охарактеризував злочини в Бучі як жахливі» та жорстокі, яких не було в 

Європі протягом десятиліть». Натомість Міністерство оборони росії заперечує 

вбивство мирних жителів у місті Буча, називаючи, опубліковані Україною фотографії 

тіл, знайдених на вулицях міста, провокацією», аргументуючи це тим, що всі військові 

покинули місто. У заяві також стверджується, що кадри трупів на вулицях міста є 

черговим виступом київського режиму для західних ЗМІ».  

*** 

Woolf, Marie. Canada to investigate sexual violence against women in Ukraine as war 

crimes [Канада розслідує сексуальні насильства щодо жінок в Україні як військові 

злочини] / M. Woolf // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 05.05. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/politics/2022/05/05/canada-to-investigate-sexual-violence-against-

women-in-ukraine-as-war-crimes.html. 

Міністерка закордонних справ Канади М. Жолі заявила, що Канада допоможе 

розслідувати випадки сексуального насильства з боку російських військовослужбовців 

щодо жінок та дівчаток в Україні. Виступаючи в Оттаві після переговорів з 

міністреркою закордонних справ Швеції А. Лінде, М. Жолі сказала, що офіцери 

Королівської канадської кінної поліції, які допомагають розслідувати військові 

злочини в Україні, допоможуть зібрати докази зґвалтувань з боку російських 

військових. 

*** 

Čaputová prijala expertov, ktorí na Ukrajine vyšetrovali vojnové zločiny: Autentický 

opis z miesta hrôzy! [Чапутова прийняла експертів, які розслідували військові злочини в 

Україні: Достовірний опис місця жаху!] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 05.05. – Режим 

доступу : https://www.cas.sk/clanok/2675095/caputova-prijala-expertov-ktori-na-ukrajine-

vysetrovali-vojnove-zlociny-autenticky-opis-z-miesta-hrozy/. 

Словацькі експерти допомагають задокументувати підозри у воєнних злочинах 

та злочинах проти людяності в Україні, вони передали 72 описані справи до 

Генеральної прокуратури України. Президентка Словацької Республіки З. Чапутова 

запропонувала цю допомогу Президенту України В. Зеленському після публікації 

кадрів з Бучі та інших міст України. 

*** 

Zelenski u UN-u prikazao stravične snimke iz Buče: ‘Ubijali su cijele obitelji i pokušali 

su spaliti tijela’ [В. Зеленський показав жахливі кадри з Бучі в ООН: Вбивали цілі сім’ї і 

намагалися спалити тіла»] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 05.05. – Режим доступу : 

https://www.vecernji.hr/vijesti/zelenski-prikazao-stravicne-snimke-iz-buce-ubijali-su-cijele-

obitelji-i-pokusali-su-spaliti-tijela-1576563. 

Президент України В. Зеленський звернувся до присутніх у Раді Безпеки ООН, 

розповівши про те, що робили російські війська неподалік Києва, в місті Буча та ніших 

містах і селах. Президент зазначив, що виступає в ім’я пам’яті загиблих», розстріляних 

після тортур. В. Зеленський показав жахливі знімки та кадри тіл, братських поховань, 

трупів на вулицях Бучі. 

https://www.thestar.com/politics/2022/05/05/canada-to-investigate-sexual-violence-against-women-in-ukraine-as-war-crimes.html
https://www.thestar.com/politics/2022/05/05/canada-to-investigate-sexual-violence-against-women-in-ukraine-as-war-crimes.html
https://www.cas.sk/clanok/2675095/caputova-prijala-expertov-ktori-na-ukrajine-vysetrovali-vojnove-zlociny-autenticky-opis-z-miesta-hrozy/
https://www.cas.sk/clanok/2675095/caputova-prijala-expertov-ktori-na-ukrajine-vysetrovali-vojnove-zlociny-autenticky-opis-z-miesta-hrozy/
https://www.vecernji.hr/vijesti/zelenski-prikazao-stravicne-snimke-iz-buce-ubijali-su-cijele-obitelji-i-pokusali-su-spaliti-tijela-1576563
https://www.vecernji.hr/vijesti/zelenski-prikazao-stravicne-snimke-iz-buce-ubijali-su-cijele-obitelji-i-pokusali-su-spaliti-tijela-1576563
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*** 

Schattauer, Göran. Massen-Verschleppungen nach Russland: Das steckt hinter Putins 

grausamer „Stalin-Methode“ [Масова депортація в росію: це стоїть за жорстоким 

сталінським методом» путіна] / G. Schattauer // Focus. – Berlin, 2022. – 11.05. – Режим 

доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/verhalten-seiner-soldaten-ist-

genozidal-massen-verschleppungen-nach-russland-das-steckt-hinter-putins-grausamer-stalin-

methode_id_97095101.html. 

Про вивезення до росії десятків тисяч українців в москві говорять як про 

добровільну евакуацію», а в Києві нарікають на масову депортацію». Політичні 

експерти Я. К. Берендс та А. Хайнеманн-Грюдер пояснюють, що ця процедура нагадує 

сталінський Радянський Союз, де депортація, як форма політичних репресій, була в 

порядку речей у 1930-х і 1950-х рр. Примусовими заходами Й. Сталін хотів розширити 

свою владу та позбавитися тих людей, які не вписувалися в ідеологічну сітку.  

*** 

Dragoun, Radek. Lipavský: Že v Radě OSN střídáme Rusy, je symbolické. Zaměříme se 

na šílenosti v Buči [Ліпавський: Символічно, що ми будемо у Раді ООН замість росіян. Ми 

зосередимося на божевіллі в Бучі] / R. Dragoun // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 12.05. – 

Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/domaci/lipavsky-rada-osn-pro-lidska-

prava/r~9f7db584d1e311ecab010cc47ab5f122/. 

Чехія замінила в Раді ООН з прав людини росію, яку міжнародне співтовариство 

виключило через вбивство мирного населення в Україні. Міністр закордонних справ 

Чехії Я. Ліпавський пояснює, що завдяки членству в Раді, Чехія тепер зможе активно 

впливати та представляти власні пропозиції щодо ситуації в Україні. За словами 

міністра, права людини є пріоритетом Чехії і зараз ведуться переговори щодо 

посилення мандату слідчої комісії в Україні, щоб вона могла більше зосередитися на 

злочинах росіян у Бучі та Маріуполі.  

*** 

Boffey, Daniel. First russian soldier to go on trial in Ukraine for war crimes [Перший 

російський солдат, якого судять в Україні за воєнні злочини] / D. Boffey // The Guardian. – 

London, 2022. – 13.05. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/12/first-russian-soldier-to-go-on-trial-in-

ukraine-for-war-crimes. 

Солом'янський райсуду Києва слухатиме перший судовий процес про військові 

злочини після того, як президент росії путін віддав наказ про вторгнення в Україну. 

російського солдата В. Шишимарін звинувачують у вбивстві 62-х річного цивільного. 

Підсудний, який постане перед райсудом Києва, є командиром Кантемирівської 

танкової дивізії, який зараз перебуває під вартою в Україні. Кількість злочинів, 

зареєстрованих Генеральною прокуратурою України, перевищила 11 тис., а ЮНІСЕФ 

повідомив, що щонайменше 100 дітей було вбито під час війни лише у квітні. 

*** 

Farberov, Snejana. Ukraine IDs russian ‘war criminal’ soldier accused of gang-raping 

child [Україна впізнала російського військового обвинуваченого в груповому 

зґвалтуванні дитини] / S. Farberov // New York Post. – New York, 2022. – 17.05. – Режим 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/verhalten-seiner-soldaten-ist-genozidal-massen-verschleppungen-nach-russland-das-steckt-hinter-putins-grausamer-stalin-methode_id_97095101.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/verhalten-seiner-soldaten-ist-genozidal-massen-verschleppungen-nach-russland-das-steckt-hinter-putins-grausamer-stalin-methode_id_97095101.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/verhalten-seiner-soldaten-ist-genozidal-massen-verschleppungen-nach-russland-das-steckt-hinter-putins-grausamer-stalin-methode_id_97095101.html
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/lipavsky-rada-osn-pro-lidska-prava/r~9f7db584d1e311ecab010cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/lipavsky-rada-osn-pro-lidska-prava/r~9f7db584d1e311ecab010cc47ab5f122/
https://www.theguardian.com/world/2022/may/12/first-russian-soldier-to-go-on-trial-in-ukraine-for-war-crimes
https://www.theguardian.com/world/2022/may/12/first-russian-soldier-to-go-on-trial-in-ukraine-for-war-crimes
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доступу : https://nypost.com/2022/05/17/ukraine-ids-russian-war-criminal-accused-of-gang-

raping-child/. 

Генпрокурорка України І. Венедіктова заявила, що встановила особу російського 

солдата, підозрюваного у скоєнні численних військових злочинів, у тому числі 

групового зґвалтування молодої дівчини під час окупації села під Києвом. І. 

Венедіктова стверджує, що російські війська використовували зґвалтування як зброю 

війни» від самого початку вторгнення в лютому. Українські та міжнародні чиновники 

заявили, що є докази того, що російські солдати ґвалтували жінок, чоловіків і навіть 

маленьких дітей на окупованих територіях. 

*** 

Fendrych, Martin. Nesmíme mlčet o ruské bestialitě, o únosech dětí, o mučení. Mlčet je 

vina [Не можна мовчати про російське звірство, викрадення дітей, тортури. Ті що 

мовчать – винні] / M. Fendrych // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 17.05. – Режим доступу : 

https://nazory.aktualne.cz/komentare/nesmime-mlcet-o-ruske-bestialite-o-unosech-deti-

dospelych/r~2b2811c0d36911ec8a24ac1f6b220ee8/. 

На думку чеського журналіста і письменника М. Фендриха, звірство, яке 

демонструють російські солдати в Україні, точно вписуються в статтю російського 

державного агентства РИА Новості від 3 квітня Що робити росії з Україною?». 

Журналіст називає огидний текст російською інструкцією до геноциду в Україні, 

систематичного винищення цілого народу. Журналіст вважає, що це велика вина 

Заходу, який не може зупинити і покарати росію, крім того, не допустимо, що деякі 

західні інституції такі, як ООН штучно применшують масштаби збитків і людських 

страждань в Україні. 

*** 

Gijs, Camille. Russian soldier pleads guilty to killing Ukrainian civilian in first war 

crimes trial [російський солдат визнав себе винним у вбивстві українського цивільного в 

першому судовому процесі за військові злочини] / C. Gijs // POLITICO. – Brussels, 2022. – 

18.05. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/russian-soldier-pleads-guilty-to-

killing-ukrainian-civilian-war-crime-trial/. 

російський військовослужбовець В. Шишимарін, якого звинувачують у вбивстві 

беззбройного українського цивільного, визнав себе винним у першому судовому 

процесі про військові злочини за час війни в Україні. 21-о річного військового 

звинувачують у вбивстві беззбройного 62-х річного мирного жителя на північному 

сході Сумської області. Прокурори стверджують, що В. Шишимаріну наказали 

застрелити цивільного, щоб він не повідомив українським військовим про 

місцезнаходження росіян. У разі визнання винним В. Шишімаріну загрожує довічне 

ув’язнення. 

*** 

Russian soldier asks Ukrainian widow to forgive him during first war crimes trial 

[російський військовослужбовець просить вдову загиблого з України пробачити його під 

час першого суду над військовими злочинами] // The Guardian. – London, 2022. – 19.05. – 

Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/may/19/vadim-shishimarin-

russian-soldier-asks-ukrainian-widow-to-forgive-him-during-first-war-crimes-trial. 

https://nypost.com/2022/05/17/ukraine-ids-russian-war-criminal-accused-of-gang-raping-child/
https://nypost.com/2022/05/17/ukraine-ids-russian-war-criminal-accused-of-gang-raping-child/
https://nazory.aktualne.cz/komentare/nesmime-mlcet-o-ruske-bestialite-o-unosech-deti-dospelych/r~2b2811c0d36911ec8a24ac1f6b220ee8/
https://nazory.aktualne.cz/komentare/nesmime-mlcet-o-ruske-bestialite-o-unosech-deti-dospelych/r~2b2811c0d36911ec8a24ac1f6b220ee8/
https://www.politico.eu/article/russian-soldier-pleads-guilty-to-killing-ukrainian-civilian-war-crime-trial/
https://www.politico.eu/article/russian-soldier-pleads-guilty-to-killing-ukrainian-civilian-war-crime-trial/
https://www.theguardian.com/world/2022/may/19/vadim-shishimarin-russian-soldier-asks-ukrainian-widow-to-forgive-him-during-first-war-crimes-trial
https://www.theguardian.com/world/2022/may/19/vadim-shishimarin-russian-soldier-asks-ukrainian-widow-to-forgive-him-during-first-war-crimes-trial
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Солом’янський райсуд Києва почав розгляд справи щодо російського 

військового В. Шишимаріна, який вбив цивільного жителя Сумщини. 21-о річний 

сержант може отримати довічне ув’язнення, якщо його визнають винним. Генеральна 

прокурорка України І. Венедіктова заявила, що її офіс готує справи про військові 

злочини проти 41 російського солдата за правопорушення, які включали 

бомбардування цивільної інфраструктури, вбивство мирних жителів, зґвалтування та 

пограбування. Слідчі збирають докази можливих військових злочинів, щоб передати їх 

до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. 

*** 

Гринько, Ольга. Варвари знову бомбили лавру / О. Гринько // Міст. – Торонто, 

2022. – 23.05. – Режим доступу : https://meest-online.com/culture/spirituality/varvary-znovu-

bombyly-lavru/. 

росіяни знову накрила авіабомбами та ракетами Святогірську лавру російської 

православної церкви. Досудове розслідування встановило, що внаслідок обстрілу с. 

Долина зруйнований Свято-Георгіївський скит, а в с. Адамівка зазнав пошкодження 

скит Святителя Іоанна Шанхайського. Це були місця паломництва православних 

християн. Починаючи з 24 лютого ц. р. варвари вже знищили або пошкодили 

обстрілами 116 споруд духовного значення, зокрема 91 православний храм. 

*** 

Le soldat russe condamné à la prison à vie pour crime de guerre en Ukraine 

[російського солдата засудили до довічного ув’язнення за військові злочини в Україні] // 

L`Obs. – Paris, 2022. – 23.05. – Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/guerre-en-

ukraine/20220523.OBS58812/le-soldat-russe-condamne-a-la-prison-a-vie-pour-crime-de-

guerre.html. 

Солом’янський районний суд оголосив вирок російському військовому В. 

Шишимаріну. Його засудили до довічного ув’язнення за вбивство українського 

цивільного О. Шеліпова. Суд визнав його винним у порушенні законів і звичаїв війни. 

Суддя задовольнив вимоги прокурора, який раніше закликав позбавити російського 

військового волі довічно. Він визнав свою провину і погодився давати свідчення у 

справі. Це перший вирок у справі про воєнні злочини російських військових під час 

повномасштабного вторгнення в Україну. 

*** 

Tondo, Lorenzo. Ukraine destruction: how the Guardian documented russia’s use of 

illegal weapons [Знищення України: як The Guardian задокументувала використання 

росією незаконної зброї] / L. Tondo // The Guardian. – London, 2022. – 24.05. – Режим 

доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/may/24/ukraine-destruction-how-the-

guardian-documented-russia-use-of-weapons. 

Оглядачі The Guardian побували в містах та селах на північ від Києва, зрівняні з 

землею протягом російського вторгненея в Україну, і побачили знайдені тут докази – 

на додаток до інших матеріалів від українських прокурорів – боєприпаси такі, як FAB-

250, сталеві снаряди, бомби, використання яких призвело до загибелі величезної 

кількості мирних жителів. 

*** 

https://meest-online.com/culture/spirituality/varvary-znovu-bombyly-lavru/
https://meest-online.com/culture/spirituality/varvary-znovu-bombyly-lavru/
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220523.OBS58812/le-soldat-russe-condamne-a-la-prison-a-vie-pour-crime-de-guerre.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220523.OBS58812/le-soldat-russe-condamne-a-la-prison-a-vie-pour-crime-de-guerre.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220523.OBS58812/le-soldat-russe-condamne-a-la-prison-a-vie-pour-crime-de-guerre.html
https://www.theguardian.com/world/2022/may/24/ukraine-destruction-how-the-guardian-documented-russia-use-of-weapons
https://www.theguardian.com/world/2022/may/24/ukraine-destruction-how-the-guardian-documented-russia-use-of-weapons
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Albertini, Antoine. Dans la ville martyre de Boutcha, une scène de crime géante pour les 

experts de la gendarmerie française [У місті мучеників Бучі гігантське місце злочину» для 

експертів французької жандармерії] / A. Albertini // Le Monde. – Paris, 2022. – 25.05. – 

Режим доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/25/au-nord-de-kiev-

une-scene-de-crime-geante-pour-les-experts-de-la-gendarmerie_6127561_3210.html. 

Протягом двох з половиною місяців в Україні співробітники Науково-дослідного 

інституту криміналістики Франції допомагають системі правосуддя України та 

документують військові злочини, скоєні російською армією. За даними місцевої влади, 

лише в Бучі було вбито 1200 мирних жителів. Фотографії різанини стали вірусними 

після звільнення міста українськими військами 1 квітня: тіла лежали на мерзлій землі, з 

руками зв’язаними за спиною, більшість із кулею в голові. З 11 квітня Франція 

направила в Україну своїх експертів, щоб допомогти українській юстиції провести 

відкрите провадження за воєнні злочини. 

*** 

Чорна, Світлана. Звірства окупантів / С. Чорна // Українське Слово. – Чикаго, 

2022. – 26.05. – Режим доступу : https://www.ukrslovo.net/nota-bene/tochkazoru/111103.html. 

Кількість жертв сексуального насилля, вчиненого російськими окупантами в 

тимчасово окупованих селах і містах України, збільшується щодня. Після звільнення 

від нелюдів у формі армії рф населених пунктів на Харківщині стало відомо про нові 

жахливі факти звірств. Як повідомляє Уповноважена Верховної Ради України з прав 

людини Л. Денісова, впродовж останнього тижня саме з Харківщини, звідки ЗСУ 

вибивають ворога, надходить більшість дзвінків в Офіс Омбудсмана від самих жертв та 

їхніх рідних. 

*** 

Woolf, Marie. Ukrainian victims of sexual violence need reproductive health care: 

Sajjan [Українські жертви сексуального насильства потребують охорони 

репродуктивного здоров’я: Саджан] / M. Woolf // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 

29.05. – Режим доступу : https://www.thestar.com/politics/2022/05/29/ukrainian-victims-of-

sexual-violence-need-reproductive-health-care-sajjan.html. 

Міністр національної оборони Канади Г. Саджан закликав канадських 

чиновників в Україні та сусідніх країнах забезпечити необхідну допомогу жінкам, які 

зазнали сексуального насильства з боку російських військ. Канада оголосила, що 

виділяє додатковий мільйон доларів на допомогу міжнародній спільноті у 

розслідуванні сексуальних злочинів, скоєних російськими військами в Україні. 

Міністерка закордонних справ М. Жолі заявила, що Канада надасть додаткові кошти 

Міжнародному кримінальному суду, щоб допомогти йому розслідувати сексуальне 

насильство щодо жінок і дітей в Україні. 

*** 

Ukraine jails two russian soldiers for shelling villages [Україна затримала двох 

російських військових за обстріли сіл] // The Guardian. – London, 2022. – 31.05. – Режим 

доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/may/31/ukraine-jails-two-russian-soldiers-

shelling-villages. 

Двох російських солдатів засудили до понад 11 р. в’язниці після того, як суд 

України визнав їх винними у артилерійських обстрілах цивільних районів. Їх визнали 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/25/au-nord-de-kiev-une-scene-de-crime-geante-pour-les-experts-de-la-gendarmerie_6127561_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/25/au-nord-de-kiev-une-scene-de-crime-geante-pour-les-experts-de-la-gendarmerie_6127561_3210.html
https://www.ukrslovo.net/nota-bene/tochkazoru/111103.html
https://www.thestar.com/politics/2022/05/29/ukrainian-victims-of-sexual-violence-need-reproductive-health-care-sajjan.html
https://www.thestar.com/politics/2022/05/29/ukrainian-victims-of-sexual-violence-need-reproductive-health-care-sajjan.html
https://www.theguardian.com/world/2022/may/31/ukraine-jails-two-russian-soldiers-shelling-villages
https://www.theguardian.com/world/2022/may/31/ukraine-jails-two-russian-soldiers-shelling-villages
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винними у випущенні ракет Град» по двох селах північно-східної Харківської області 

на початку війни. Обидва солдати визнали свою провину. Українські адвокати, які 

представляють російських військовослужбовців, кажуть, що не контактували з 

юридичними чи військовими чиновниками в москві. 

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА РОСІЇ 

Krievijas TV demonstrē Baltijas valstis nomelnojošu sižetu [російське телебачення 

показло сюжет, який принижує країни Балтії] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 

12.05. – Режим доступу : https://tautaruna.nra.lv/divaini/380746-krievijas-tv-demonstre-

baltijas-valstis-nomelnojosu-

sizetu/?_gl=1*18ima0a*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*M

TY1Mjc4ODM1Mi42LjEuMTY1Mjc4OTgxOC4w. 

російський пропагандистський телеканал россия 1» показав сюжет, у якому 

матеріали естонських ЗМІ Postimees», зібрані в інтересах російського ТБ, були 

використані без дозволу. Було використане відеоопитування, в якому люди, які 

принесли квіти до пам’ятника Бронзовому солдату» у Талінні, поділилися своїми 

думками. російське державне телебачення показало лише людей, які підтримували 

діяльність путіна та критикували роботу влади Естонії, крім того не було запитань 

латвійського журналіста про те, що росія почала масштабну війну проти України. 

*** 

Malinowski, Przemysław. Rosjanie informowali o samobójstwie Zełenskiego. Białorusini 

o pobieraniu organów od uchodźców w Polsce [росіяни повідомили про самогубство 

В. Зеленського. Білоруси про вилучення органів у біженців у Польщі] / P. Malinowski // 

Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 19.05. – Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-

zbrojne/art36331201-rosjanie-informowali-o-samobojstwie-zelenskiego-bialorusini-o-

pobieraniu-organow-od-uchodzcow-w-polsce. 

Компанія кібербезпеки Madiant повідомила, що російські агенти поширили 

інформацію про самогубство Президента України В. Зеленського. Фальшива 

інформація про самогубство Президента України була однією з кількох операцій, які 

росіяни та білоруси провели нещодавно. Аналітики Mediant кажуть, що кампанія 

кремля в Інтернеті ніколи не мала такого масштабу. Ці дії мають на меті змінити 

уявлення про триваючий конфлікт у зв’язку з втратами росії на фронті. Глава німецької 

розвідки заявив, що рівень шпигунства навіть вищий, ніж під час холодної війни. 

*** 

Stengel, Richard. Putin May Be Winning the Information War Outside of the U.S. and 

Europe [путін може виграти інформаційну війну за межами США та Європи] / R. Stengel 

// Time. – New York, 2022. – 20.05. – Режим доступу : https://time.com/6179221/putin-

information-war-column/. 

Колишній редактор Time», журналіст Р. Стенгель у колонці в журналі Time» 

описує прогрес України в боротьбі з російською дезінформацією та успіхи російської 

інформаційної війни за межами Європи та США. Він зазначає, що Україна має власну 

мережу інфлюенсерів і спонсоровану державою IT-армію, яка доволі успішно реагує на 

атаки кремля, але у путіна велика аудиторія, включно з внутрішньою. Р. Стенгель 

закликає читачів не відволікатися на інформаційну війну, коли йде справжня.  

https://tautaruna.nra.lv/divaini/380746-krievijas-tv-demonstre-baltijas-valstis-nomelnojosu-sizetu/?_gl=1*18ima0a*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1Mjc4ODM1Mi42LjEuMTY1Mjc4OTgxOC4w
https://tautaruna.nra.lv/divaini/380746-krievijas-tv-demonstre-baltijas-valstis-nomelnojosu-sizetu/?_gl=1*18ima0a*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1Mjc4ODM1Mi42LjEuMTY1Mjc4OTgxOC4w
https://tautaruna.nra.lv/divaini/380746-krievijas-tv-demonstre-baltijas-valstis-nomelnojosu-sizetu/?_gl=1*18ima0a*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1Mjc4ODM1Mi42LjEuMTY1Mjc4OTgxOC4w
https://tautaruna.nra.lv/divaini/380746-krievijas-tv-demonstre-baltijas-valstis-nomelnojosu-sizetu/?_gl=1*18ima0a*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1Mjc4ODM1Mi42LjEuMTY1Mjc4OTgxOC4w
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36331201-rosjanie-informowali-o-samobojstwie-zelenskiego-bialorusini-o-pobieraniu-organow-od-uchodzcow-w-polsce
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36331201-rosjanie-informowali-o-samobojstwie-zelenskiego-bialorusini-o-pobieraniu-organow-od-uchodzcow-w-polsce
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36331201-rosjanie-informowali-o-samobojstwie-zelenskiego-bialorusini-o-pobieraniu-organow-od-uchodzcow-w-polsce
https://time.com/6179221/putin-information-war-column/
https://time.com/6179221/putin-information-war-column/


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

98 

КОМЕНТАРІ РОСІЇ ПРО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ  

ruski premijer: Suočavamo se s najtežom situacijom u posljednjih 30 godina [Прем’єр-

міністр росії: Ми переживаємо найскладнішу ситуацію за останні 30 років] // Vecernji list. 

– Zagreb, 2022. – 07.05. – Режим доступу : https://www.vecernji.hr/vijesti/ruski-premijer-

suocavamo-se-s-najtezom-situacijom-u-posljednjih-30-godina-1577105. 

За словами прем’єр-міністра росії мішустіна, росія перебуває в найскладнішому 

стані за останні три десятиліття через безпрецедентні західні санкції, але спроби 

іноземних держав ізолювати її від глобальної економіки зазнають невдачі». Він 

наголосив, що Західні країни продовжують вводити проти росії економічні санкції, 

щоб змусити її припинити військову операцію в Україні та вивести свої сили і тому 

росії доведеться витратити все, що вона заробить цього року, на державну допомогу. 

*** 

Рutin to mark Victory Day as russia presses Ukraine assault [путін відзначає День 

Перемоги, доки росія пресингує Україну] // The Independent. – London, 2022. – 09.05. – 

Режим доступу : https://www.independent.co.uk/news/ukraine-ap-moscow-russia-vladimir-

putin-b2074420.html. 

Виступаючи на військовому параді з нагоди Дня Перемоги, путін намагався 

виправдати своє вторгнення, заявивши, що необхідно відвернути те, що він назвав 

абсолютно неприйнятною загрозою поблизу наших кордонів». Він неодноразово 

стверджував, що Україна планувала напасти на росію, що Україна категорично 

заперечує. На параді путін не заявив про повне захоплення Маріуполя, який російська 

армія бомбардує та тримає в облозі. 

*** 

Билбија, Бојан. Запад на Србију врши невероватан притисак [Захід чинить 

неймовірний тиск на Сербію] / Б. Билбија // Политика. – Belgrad, 2022. – 09.05. – Режим 

доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/506727/. 

Посол росії в Белграді О. Бокан-Харченко заявив, що Захід чинить неймовірний 

тиск на Сербію намагаючись задушити країну та її волю, повністю ігноруючи її 

інтереси». Про Україну посол зазначив, що російське керівництво буде і надалі 

проводити спеціальну військову операціїю» із захисту Донбасу. О. Бокан-Харченко 

наголосив, що цілі були поставлені путіним на самому початку операції, і вони будуть 

досягнуті». 

*** 

Украјинци гранатирали руски гранични прелаз [Українці обстріляли російський 

кордон] // Политика. – Belgrad, 2022. – 18.05. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/507459/. 

Як заявив губернатор Курської області Р. Старовойт, прикордонний пункт 

пропуску Теткіно» на російсько-українському кордоні вчора 17.05 зазнав обстрілу з 

мінометів. За його словами, пошкодження отримали три приватні будинки, 

припаркований автомобіль біля одного з них, а також будівля школи, населення не 

псттраждало». Губернатор наголосив, що снаряди були випущені з території України». 

*** 

https://www.vecernji.hr/vijesti/ruski-premijer-suocavamo-se-s-najtezom-situacijom-u-posljednjih-30-godina-1577105
https://www.vecernji.hr/vijesti/ruski-premijer-suocavamo-se-s-najtezom-situacijom-u-posljednjih-30-godina-1577105
https://www.independent.co.uk/news/ukraine-ap-moscow-russia-vladimir-putin-b2074420.html
https://www.independent.co.uk/news/ukraine-ap-moscow-russia-vladimir-putin-b2074420.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/506727/
https://www.politika.rs/scc/clanak/507459/
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Russia ‘disappointed’ by recent Israeli statements – senior official [росія розчарована» 

останніми заявами Ізраїлю – високопоставлений чиновник] // The Times of Israel. – 

Jerusalem, 2022. – 19.05. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/russia-

disappointed-by-recent-israeli-statements-senior-official/. 

Заступник міністра закордонних справ росії М. Богданов заявив, що москва 

очікує від Єрусалиму збалансованого, об’єктивного підходу до війни в Україні та 

розчарована антиросійськими» заявами ізраїльських чиновників. Ізраїль став більш 

критично ставитися до росії, оскільки з’явилися докази російських звірств і посилення 

антисемітської риторики з боку російських лідерів. 

*** 

Salo, Jackie. Russia claims to have taken full control of Mariupol [росія стверджує, що 

повністю взяла під контроль Маріуполь] / J. Salo // New York Post. – New York, 2022. – 

20.05. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/05/20/russia-claims-to-have-taken-full-

control-of-mariupol/. 

Влада росії заявила, що її армія захопила Маріуполь, що стало найбільшою 

перемогою у війні». За даними російського міністерства оборони, остання група 

українських солдатів, які перебували на металургійному заводі Азовсталь», 

капітулювала» після майже тримісячної облоги. Міністр оборони росії шойгу доповів 

президенту путіну про повне звільнення» заводу – останнього оплоту українського 

опору та самого міста». 

*** 

En Ukraine, un barrage stratégique sous contrôle russe [В Україні стратегічна дамба 

під контролем росії] // L`Obs. – Paris, 2022. – 23.05. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/monde/20220523.AFP0867/en-ukraine-un-barrage-strategique-

sous-controle-russe.html. 

російська влада стверджує, що поставки води до Криму через канал відновилися 

на початку березня і тепер на півострів щодня надходить 1,7 мільйона кубометрів. У 

перші години свого нападу на Україну російська армія захопила дамбу та ключову 

гідроелектростанцію для постачання води на анексований Кримський півострів. Через 

три місяці турбіни на об’єкті, розташованому в Новій Каховці, що на Херсонщині, 

працюють. Багато російських чиновників зазначали, що росія прагне анексувати 

Херсонську та Запорізьку області, утворивши таким чином сухопутний міст, що 

з’єднає територію росії з Кримом. 

*** 

Херсонска област жели да буде део русије, тражиће војну базу [Херсонщина хоче 

бути у складі росії, вона шукатиме військову базу] // Политика. – Belgrad, 2022. – 24.05. – 

Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/507948/. 

Так званий, заступник голови Херсонської обласної військово-цивільної 

адміністрації К. Стремоусов заявив на пропагандистському каналі, що влада» області 

звернеться до президента рф з проханням включити область у склад росії. Також він 

сказав, що на території Херсонщини не буде утворена ХНР» і не проводитись 

референдум, а буде прохання ввести область в склад повноцінного регіону російської 

федерації». 

https://www.timesofisrael.com/russia-disappointed-by-recent-israeli-statements-senior-official/
https://www.timesofisrael.com/russia-disappointed-by-recent-israeli-statements-senior-official/
https://nypost.com/2022/05/20/russia-claims-to-have-taken-full-control-of-mariupol/
https://nypost.com/2022/05/20/russia-claims-to-have-taken-full-control-of-mariupol/
https://www.nouvelobs.com/monde/20220523.AFP0867/en-ukraine-un-barrage-strategique-sous-controle-russe.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220523.AFP0867/en-ukraine-un-barrage-strategique-sous-controle-russe.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/507948/
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*** 

Херсонска и Запорошка област прелазе на телефонски код русије [Херсонська та 

Запорізька області переходять на телефонні коди росії] // Политика. – Belgrad, 2022. – 

27.05. – Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/508257/. 

Як повідомив, так званий, радник глави Криму з питань інформаційної політики 

О. Крючков, звільнені» території Запорізької та Херсонської областей переходять на 

російський телефонний код +7». За його словами, пакети нових операторів уже 

запущені в Херсоні, Мелітополі та Бердянську». 

МІТИНГИ ТА АКЦІЇ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ  

Perto de 300 pessoas marcham em Lisboa contra o que dizem ser o fascismo russo 

[Близько 300 людей вийшли на марш у Лісабоні проти російського фашизму] // Público. – 

Lisboa, 2022. – 08.05. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/05/08/sociedade/noticia/perto-300-pessoas-marcham-lisboa-

fascismo-russo-2005385. 

Близько 300 людей вийшли в Лісабоні на демонстрацію Скажи ні фашизму», 

організованій Асоціацією українців Португалії, на підтримку України та проти того, 

що вони називають фашистським режимом в росії, скандуючи слова на адресу 

президента росії путіна путін-терорист» та путін-вбивця». Очільник цієї організації 

закликав всі країни, включаючи Португалію, об’єднатися», щоб захистити Україну і 

покінчити з російським фашизмом, який хоче знищити не лише Україну, а й увесь 

світ». 

*** 

Vášnivá reč premiéra: Slovensko sa postavilo na správnu stranu dejín! Ukrajinu 

budeme podporovať kým nevyhrá [Пристрасна промова прем’єр-міністра: Словаччина 

зайняла правильну позицію в історії! Ми будемо підтримувати Україну, поки вона не 

переможе] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 09.05. – Режим доступу : 

https://www.cas.sk/clanok/2676433/vasniva-rec-premiera-slovensko-sa-postavilo-na-spravnu-

stranu-dejin-ukrajinu-budeme-podporovat-kym-nevyhra/. 

У Братиславі відбувся захід до Дня жертв рашизму (російського фашизму), 

організований ініціативою Мир Україні», було також встановлено виставку фотографій 

та плакатів, які повідомляють про жахи, які вчинили росіяни в Україні.  

*** 

Cetinje danas šetalo za nezavisnu Ukrajinu i nezavisnu Crnu Goru [Сьогодні Цетінє 

зробило крок за незалежну Україну і за незалежну Чорногорію] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 

2022. – 21.05. – Режим доступу : https://avaz.ba/globus/region/744279/cetinje-danas-setalo-za-

nezavisnu-ukrajinu-i-nezavisnu-crnu-goru. 

На 87-й день агресії росії проти України мешканці історичної та культурної 

столиці Чорногорії Цетинє хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх українських 

жертв війни. Перед будівлею колишнього посольства росії в Цетінє прозвучали гімни 

України та Чорногорії. 

*** 

Marcha no Porto para lembrar que a guerra ainda não está ganha» na Ucrânia [Марш 

в Порту, щоб згадати, що в Україні війна ще не виграна»] // Correio da Manhã. – Lisboa, 

https://www.politika.rs/scc/clanak/508257/
https://www.publico.pt/2022/05/08/sociedade/noticia/perto-300-pessoas-marcham-lisboa-fascismo-russo-2005385
https://www.publico.pt/2022/05/08/sociedade/noticia/perto-300-pessoas-marcham-lisboa-fascismo-russo-2005385
https://www.cas.sk/clanok/2676433/vasniva-rec-premiera-slovensko-sa-postavilo-na-spravnu-stranu-dejin-ukrajinu-budeme-podporovat-kym-nevyhra/
https://www.cas.sk/clanok/2676433/vasniva-rec-premiera-slovensko-sa-postavilo-na-spravnu-stranu-dejin-ukrajinu-budeme-podporovat-kym-nevyhra/
https://avaz.ba/globus/region/744279/cetinje-danas-setalo-za-nezavisnu-ukrajinu-i-nezavisnu-crnu-goru
https://avaz.ba/globus/region/744279/cetinje-danas-setalo-za-nezavisnu-ukrajinu-i-nezavisnu-crnu-goru
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2022. – 22.05. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/marcha-no-porto-

para-lembrar-que-a-guerra-ainda-nao-esta-ganha-na-ucrania. 

Понад 300 людей пройшли вздовж Пасейо-Алегрі в Порту, одягнені в білі 

сорочки з традиційною українською вишивкою, що стало вже традиційною вечіркою» 

на знак пам’яті про те, що війна ще не виграна. Українська консулка у Порту А. 

Пономаренко пояснила, що Вишиванка» – це назва вечірки, яку українська громада в 

Порту проводить на вулицях міста. 

*** 

Más de 3.000 corredores tiñen la Castellana con los colores de Ucrania, en una marcha 

por la paz [Понад 3000 бігунів фарбують вулицю Castellana в кольори України під час 

маршу за мир] // ABC. – Madrid, 2022. – 28.05. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-mas-3000-corredores-tinen-castellana-colores-ucrania-

marcha-202205281343_noticia.html. 

3000 учасників взяли участь в 5-и кілометровому забігу, організованому з метою 

підтримки українців Мадрида. У марші, організованому Madrid Futuro спільно з 

Посольством України та мерією Мадрида, взяли участь понад 15 посольств на знак 

солідарності з українським народом. 

*** 

Michelucci, Riccardo. A Firenze Mille contro la guerra»: tornano a mobilitarsi i pacifisti 

[У Флоренції Тисяча проти війни»: пацифісти знову мобілізуються] / R. Michelucci // 

Avvenire. – Milano, 2022. – 31.05. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/firenze-i-pacifisti. 

Менш ніж за тиждень флорентійська ініціатива Тисяча проти війни» зібрала 

понад тисячу підписів членів мирських та католицьких об’єднань, представників 

культурного та інституційного світу. Це не просто заклик, а ідея об’єднання всіх 

людей, політичних та профспілкових організацій, які виступають проти військової 

ескалації, спровокованої російською агресією проти України. Флорентійська ініціатива 

хоче послати чіткий сигнал уряду, щоб сприяти вирішенню конфлікту. 

ПЕРЕГОВОРНИЙ ПРОЦЕС  

Solana: Prije ili kasnije će morati da se pregovara s putinom [Солана: Рано чи пізно 

доведеться домовлятися з путіним] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 02.05. – Режим 

доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/739275/solana-prije-ili-kasnije-ce-morati-da-se-

pregovara-s-putinom. 

Колишній глава міністерства закордонних справ та безпеки Європейського 

Союзу. колишній генеральний секретар НАТО Х. Солана заявив, що мирні переговори, 

хоч би якими складними вони не здавались, є єдиним виходом з української кризи та 

війни. На його думку, санкції проти росії за зневажливі дії путіна в Україні мають 

переконати його в тому, що єдиний вихід для нього – це стіл переговорів, і це єдине 

рішення, яке може бути ухвалене всіма. Х. Солана попередив, що це також єдиний 

спосіб уникнути всесвітнього конфлікту між ядерними державами, зазначивши, що 

ідея зміни режиму в росії не є здійсненним способом вирішення українського 

конфлікту. 

*** 

https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/marcha-no-porto-para-lembrar-que-a-guerra-ainda-nao-esta-ganha-na-ucrania
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/marcha-no-porto-para-lembrar-que-a-guerra-ainda-nao-esta-ganha-na-ucrania
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-mas-3000-corredores-tinen-castellana-colores-ucrania-marcha-202205281343_noticia.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-mas-3000-corredores-tinen-castellana-colores-ucrania-marcha-202205281343_noticia.html
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/firenze-i-pacifisti
https://avaz.ba/globus/svijet/739275/solana-prije-ili-kasnije-ce-morati-da-se-pregovara-s-putinom
https://avaz.ba/globus/svijet/739275/solana-prije-ili-kasnije-ce-morati-da-se-pregovara-s-putinom
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Переговоры России и Украины находятся в состоянии стагнации – МИД России 

[Переговори росії та України перебувають у стані стагнації] // Жэньминь жибао. – Пекін, 

2022. – 07.05. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0507/c31519-

10093192.html. 

Заступник директора Департаменту інформації та друку МЗС росії О. Зайцев 

заявив на брифінгу, що мирні переговори між росією та Україною перебувають у стані 

стагнації». Він додав, що найбільш красномовно про небажання їх продовжувати 

говорять висловлювання українських політиків». Свої слова представник російського 

МЗС аргументував заявою Президент України В. Зеленського від 4 травня про те, що 

він не бачить перспективи для переговорів. 

*** 

Molinari, Elena. Draghi: La visione in Europa sta cambiando: gli Usa al tavolo con 

Mosca» [Драґі: Бачення в Європі змінюється: США за столом переговорів із москвою»] / 

E. Molinari // Avvenire. – Milano, 2022. – 11.05. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/draghi-al-bidea-su-ucraina-la-via-della-trattativa. 

Прем’єр-міністр Італії М. Драґі зустрівся з президентом США Д. Байденом у 

Вашингтоні на фоні об’єднання спільних зусиль для допомоги Україні. Союзники 

мають шукати шляхи для встановлення миру в Україні попри запровадження 

подальших санкцій проти росії. М. Драґі стверджує, що переговорний процес дуже 

складний, але це має бути мир, якого хоче Україна, а не нав’язаний іншими чи 

союзниками. Однак М. Драґі не претендує на провідну роль у посередництві для Італії. 

*** 

Ataman, Muhittin. Is there a chance for sustainable cease-fire in Ukraine? [Чи маємо 

шанс на стійке припинення вогню в Україні?] / M. Ataman // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. 

– 11.05. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/opinion/columns/is-there-a-chance-

for-sustainable-cease-fire-in-ukraine. 

За словами директора відділу зовнішньополітичних досліджень фонду SETA М. 

Атамана, коли президент Туреччини Р. Т. Ердоган пояснив, що запропонує 

президентові росії знайти почесний вихід» з України та покласти край війні, воюючі 

сторони цього не вітали. Для росії її цілі ще повністю не реалізовані. Для українського 

уряду повний вихід з усіх українських територій, включаючи Кримський півострів та 

регіон Донбасу, є єдиним способом досягнення рішення та припинення вогню. Тому, 

на думку М. Атамана, для досягнення рішення потрібен компроміс та золота середина, 

тобто обидві сторони мають відмовитись від частини своїх очікувань. Він наголосив, 

що Туреччина та інші держави, повинні об’єднати свої зусилля у пошуку стійкого 

рішення для припинення війни. 

*** 

Diplomatik kaynaklardan açıklama! Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında sürpriz 

zirve [Заява з дипломатичних джерел! Несподіваний саміт між Туреччиною, Україною, 

росією та ООН] // Star. – Istanbul, 2022. – 11.05. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/politika/diplomatik-kaynaklardan-aciklama-turkiye-ukrayna-rusya-

ve-bm-arasinda-surpriz-zirve-haber-1710382/. 

Туреччина продовжує дипломатичні зусилля щодо припинення війни між росією 

та Україною. Дипломатичні джерела повідомили, що переговори можуть відбутися в 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0507/c31519-10093192.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0507/c31519-10093192.html
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/draghi-al-bidea-su-ucraina-la-via-della-trattativa
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https://www.star.com.tr/politika/diplomatik-kaynaklardan-aciklama-turkiye-ukrayna-rusya-ve-bm-arasinda-surpriz-zirve-haber-1710382/
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рамках гуманітарної контактної групи між Туреччиною, росією, Україною та ООН. 

Дипломатичні джерела підкреслили, що переговорний процес триває, поки триває 

конфлікт. 

*** 

Turkey emphasizes dialogue for peace in Ukraine [Туреччина наголошує на діалозі 

заради миру в Україні] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 12.05. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-emphasizes-dialogue-for-peace-in-

ukraine?gallery_image=undefined#big. 

На спеціальному засіданні Ради ООН з прав людини Анкара підтвердила 

підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим. Глава 

гуманітарної допомоги ООН М. Гріффітс заявив, що Туреччина найближче підходить» 

для виконання ролі посередника між Україною та росією. Проведені переговори були 

багато в чому безрезультатними, але Анкара розцінює той факт, що переговори взагалі 

відбулися, як успіх. 

*** 

Turkey must keep diplomatic balance for peace in Ukraine: Kalın [Туреччина повинна 

зберігати дипломатичний баланс для миру в Україні: Калін] // Daily Sabah. – Istanbul, 

2022. – 16.05. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-must-

keep-diplomatic-balance-for-peace-in-ukraine-kalin. 

Головний радник президента туреччини Р. Т. Ердогана із зовнішньої політики І. 

Калін вважає, що Туреччина має підтримувати тонкий дипломатичний баланс після 

вторгнення росії в Україну, щоб мати змогу сприяти можливому припиненню війни 

шляхом переговорів. І. Калін заявив, що російські війська розпочали виведення військ 

з-під Києва після мирних переговорів у Стамбулі наприкінці березня. Радник 

наголосив, що Туреччина запропонувала провести морську евакуацію поранених 

бойців з Маріуполя. Наразі не відомо, коли і чи будуть у Туреччині переговори лідерів 

росії та України. 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Podolak: Rozmowy pokojowe z Rosją zawieszone z winy Rosji [М. 

Подоляк: Мирні переговори з росією призупинені з вини росії] / A. Bartkiewicz // 

Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 17.05. – Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-

zbrojne/art36312381-podolak-rozmowy-pokojowe-z-rosja-zawieszone-z-winy-rosji. 

Радник Президента України В. Зеленського М. Подоляк повідомив, що 

переговори між росією та Україною про припинення війни призупинені, оскільки 

російське керівництво держави та армії продовжує мислити стереотипно та ігнорує 

зміни, які відбулися в Україні з початку війни. За його словами, переговорний процес 

залежить від перебігу подій в Україні, які істотно змінилися з початком війни, а росія 

за 82 дні так і не зрозуміла, що ситуація в Україні не така, як була від початку. При 

цьому, за словами М. Подоляка, росія продовжує шантажувати Україну, зокрема 

лавров і пєсков висувають якісь вимоги до України, хоча не є учасниками 

переговорного процесу. 

*** 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-emphasizes-dialogue-for-peace-in-ukraine?gallery_image=undefined#big
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Россия и Украина заявили о приостановке мирных переговоров [росія та Україна 

заявили про призупинення мирних переговорів] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 

18.05. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0518/c31519-10097929.html. 

Представники росії та України повідомили, що переговори, покликані розв’язати 

поточну російсько-українську кризу, були припинені, оскільки переговорний процес 

зайшов у глухий кут. За словами заступника міністра закордонних справ росії А. 

Руденка, росія не отримала від України відповіді на проєкт договору, запропонований 

російською стороною». Член української делегації М. Подоляк висловив надію, що 

переговори рано чи пізно продовжаться, оскільки будь-які військові дії закінчуються за 

столом переговорів. 

*** 

Iasevoli, Marco. Draghi convoca d’urgenza un Cdm. Ai partiti: Basta liti o perdiamo i 

fondi» [Драґі терміново зібрав Сенат: Досить сварок або ми втратимо кошти»] / M. 

Iasevoli // Avvenire. – Milano, 2022. – 20.05. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/cdm-draghi-sferza-partiti. 

Виступаючи на відкритті дебатів у Сенаті – верхній палаті парламенту Італії – 

про роль Італії у російсько-українському конфлікті, прем’єр-міністр Італії М. Драґі, 

який є критиком російської спецоперації» в Україні, виступив із закликом до 

припинення вогню для забезпечення врегулювання кризи шляхом переговорів. 

*** 

Consegnato all’Onu piano italiano in quattro mosse per la pace in Ucraina 

[Італійський план миру в Україні з чотирьох кроків передано до ООН] // Avvenire. – 

Milano, 2022. – 20.05. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/attualita/pagine/italia-

governo-presenta-a-onu-piano-pace-4-punti-ucraina-russia. 

Італійський мирний план, представлений міністром закордонних справ Л. Ді 

Майо у двосторонній угоді з Генеральним секретарем ООН А. Гутеррешем знайшов 

підтримку в Парижі. Попередня умова запуску плану, підготовленого Італією, 

найскладніша – досягнення припинення вогню між сторонами. Другий момент 

стосується початку багатосторонніх переговорів щодо майбутнього міжнародного 

статусу України. Пакт насамперед повинен буде врегулювати суперечки про 

міжнародно визнані кордони та спірні території, зокрема про Крим та Донбас. Нарешті, 

особливе значення матиме визначення нової багатосторонньої угоди про мир та 

безпеку в Європі, яка дозволить реорганізувати відносини між усім Європейським 

Союзом та росією. 

*** 

Avanzata russa sul Donbass. Draghi sente Zelensky: sblocchiamo i porti insieme 

[Наступ росіян на Донеччині. Драґі чує Зеленського: давайте відкривати порти разом] // 

Avvenire. – Milano, 2022. – 27.05. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-russia-guerra-27-05-2022. 

Президент України В. Зеленський підтримав ініціативу прем’єр-міністра Італії 

М. Драґі спробувати врегулювати кризу із пшеницею, яка ставить під загрозу 

глобальну продовольчу безпеку. Натомість путін знову ув’язав вирішення питання про 

постачання зерна зі скасуванням санкцій. В. Зеленський висловив вдячність 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0518/c31519-10097929.html
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/cdm-draghi-sferza-partiti
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/italia-governo-presenta-a-onu-piano-pace-4-punti-ucraina-russia
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/italia-governo-presenta-a-onu-piano-pace-4-punti-ucraina-russia
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-russia-guerra-27-05-2022
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італійському уряду за прихильність до цього питання і домовився продовжити 

обговорення можливих рішень з М. Драґі. 

*** 

Turkey encourages dialogue for peace in Ukraine, Erdoğan tells Nehammer 

[Туреччина закликає до діалогу заради миру в Україні, заявив Ердоган Негаммеру] // 

Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 27.05. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-encourages-dialogue-for-peace-in-

ukraine-erdogan-tells-nehammer. 

В телефонній розмові президент туреччини Р. Т. Ердоган повідомив прем’єр-

міністру Австрії К. Негаммеру, що Туреччина продовжує закликати Україну та росію 

підтримувати канали для діалогу, щоб якнайшвидше покласти край війні в Україні 

мирними засобами. З самого початку конфлікту Анкара запропонувала виступити 

посередником між двома сторонами та провести мирні переговори, наголосивши на 

своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. Хоча Анкара 

виступає проти міжнародних санкцій, спрямованих на ізоляцію москви, вона також 

закрила свої протоки, щоб запобігти проходу через них деяких російських судів. 

*** 

Erdoğan, Zelenskyy discuss peace efforts, food security [Ердоган та Зеленський 

обговорили мирні зусилля та продовольчу безпеку] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 30.05. 

– Режим доступу : https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-zelenskyy-discuss-

peace-efforts-food-security. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган обговорив зі своїм українським колегою 

В. Зеленським поточні розробки та зусилля щодо створення безпечного коридору для 

експорту української сільськогосподарської продукції морем. Дзвінок пролунав лише 

через кілька годин після того, як Р. Т. Ердоган провів переговори з президентом росії 

путіним, підтвердивши готовність Анкари продовжувати робити свій внесок у справу 

миру в Україні. Туреччина докладає всіх зусиль для забезпечення продовження 

переговорів між Україною та росією, підтвердивши готовність країни надати 

додаткову підтримку будь-яким мирним зусиллям, включаючи посередництво. 

ПОЛІТИКА ЩОДО БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ  

Sozialhilfe: Anspruch für Ukraine-Flüchtlinge weiter unklar [Соціальна допомога: 

право біженців з України все ще невідоме] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 02.05. – Режим 

доступу : https://www.diepresse.com/6133626/sozialhilfe-anspruch-fuer-ukraine-fluechtlinge-

weiter-unklar?from=rss. 

Голова Австрійської народної партії А. Вегінгер заявив, що оголошене урядом 

право на соціальну допомогу для переселенців з України залишається відкритим. Його 

речник з питань інтеграції Е. Ґьодль висловив занепокоєння та оголосив про подальші 

переговори щодо цього питання. На спільній пресконференції з міністром соціальних 

справ Й. Раухом А. Вегінгер оголосив, що право на соціальну допомогу для 

українських біженців буде регулюватися окремим спеціальним законом», що 

поставило б їх у рівне становище з тими, хто має право на притулок. 

*** 
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Vidal, Ántar. Fútbol para hacer piña con los niños ucranianos [Футбол об’єднує 

українських дітей] / Á. Vidal // ABC. – Madrid, 2022. – 02.05. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/espana/galicia/abci-futbol-para-hacer-pina-ninos-ucranianos-

202205021954_noticia.html. 

У навчальних центрах Галіції навчаються вже 504 неповнолітніх біженців з 

України і перед школами стоїть завдання запропонувати їм найкращі можливості для 

інтеграції. Як один із найпростіших способів побудувати спільноту з якомога меншою 

кількістю мовного спілкування – це футбол. У світі немає жодної країни, де б цим 

видом спорту не займалися і багато хлопців і дівчат мріють колись стати професійними 

футболістами. Таким чином спорт відіграє фундаментальну роль в інтеграції 

українських дітей в спільноту Іспанії, як дуже простий спосіб для них знайти друзів та 

підтримку. 

*** 

Crew, Jemma. Home Secretary could face legal action over Ukraine visa delays 

[Міністерка внутрішніх справ може бути притягнута до суду через затримку видачі віз 

біженцям з України] / С. Crew // The Independent. – London, 2022. – 03.05. – Режим доступу 

: https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/ukraine-priti-patel-refugee-visa-delays-

b2070221.html. 

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії П. Патель може бути притягнута 

до суду через затримку видачі віз біженцям з України. Готується колективний позов 

про непомірні та необґрунтовані затримки». Сотні українських біженців, які тижнями 

чекають, щоб приїхати до Великобританії, подані ще в березні. Щонайменше 800 

українських біженців все ще чекають на візу після подачі заяв протягом перших двох 

тижнів після відкриття програми Дім для України». 

*** 

Georgiopoulou, Tania. Ukrainian refugee flows ebb in recent weeks [Потоки 

українських біженців останніми тижнями спадають] / Т. Georgiopoulou // еKathimerini. – 

Athens, 2022. – 03.05. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/news/1183393/ukrainian-refugee-flows-ebb-in-recent-weeks/. 

Кількість українських біженців до Греції зменшилася, зокрема їх кількість впала 

з 4655 у другому тижні березня до лише 500 минулого тижня. Загалом з 23 лютого по 

27 квітня до Греції з України прибуло 23 058 переселенців. Проте, цілком ймовірно, що 

багато з них вже поїхали в інші європейські країни. Неповнолітні становлять третину 

(6373) переміщених осіб, а більшість прибулих – жінки з дітьми. Станом на 27 квітня 

12 817 громадян України звернулися в електронному вигляді для отримання дозволу на 

тимчасове перебування в країні на рік. Це спеціальний вид на проживання для 

українців, які шукають притулку через військову агресію росії в Україні. 

*** 

Harsányi, György. Hiába kéri a magyar kormányt Ukrajna budapesti nagykövetsége, 

hogy nevezzen ki egy kapcsolattartó megbízottat, nincs válasz [Відсутність відповіді на запит 

посольства України в Будапешті] / G. Harsányi // Nepszava. – Budapest, 2022. – 04.05. – 

Режим доступу : https://www.nepszava.hu/3155681_ukrajna-menekultek-nagykovetseg-orban-

kormany-informaciocsere. 

https://www.abc.es/espana/galicia/abci-futbol-para-hacer-pina-ninos-ucranianos-202205021954_noticia.html
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-futbol-para-hacer-pina-ninos-ucranianos-202205021954_noticia.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/ukraine-priti-patel-refugee-visa-delays-b2070221.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/ukraine-priti-patel-refugee-visa-delays-b2070221.html
https://www.ekathimerini.com/news/1183393/ukrainian-refugee-flows-ebb-in-recent-weeks/
https://www.nepszava.hu/3155681_ukrajna-menekultek-nagykovetseg-orban-kormany-informaciocsere
https://www.nepszava.hu/3155681_ukrajna-menekultek-nagykovetseg-orban-kormany-informaciocsere
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Посольство України в Будапешті хоче отримувати регулярні та точні дані від 

уряду країни щодо біженців, які прибувають до Угорщини. Утім зробити це наразі не 

вдається. У надії на тісну співпрацю уряду запропонували призначити представника, 

який би підтримував зв’язок із Надзвичайним і Повноважним Послом України в 

Угорщині Л. Непоп у вирішенні питань біженців та забезпечення їх прав. 

*** 

Коприщенова, Симона. Болградски район е приютил над 8100 бежанци [У 

Болградській області проживає понад 8100 біженців] / С. Коприщенова // Факти. – Sofia, 

2022. – 05.05. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/676089-bolgradski-raion-e-priutil-nad-

8100-bejanci. 

Триває активна робота щодо реєстрації та розміщення біженців із гарячих точок 

України в Болградській області. За даними військового управління, наразі на обліку в 

області перебуває 8133 внутрішньо переміщених осіб, з них 3982 дитини, 137 людей з 

обмеженими можливостями. При районній адміністрації в Болграді працює кол-центр 

для збору інформації про потреби та розміщення українських біженців. 

*** 

Mcdonald-Gibson, Charlotte. What Life Is Like For Ukrainian Refugees Living on a 

Cold-War Era Gunboat [На що схоже життя українських біженців, котрі живуть на 

канонерському човні часів холодної війни] / C. Mcdonald-Gibson // Time. – New York, 

2022. – 06.05. – Режим доступу : https://time.com/6172924/ukraine-refugees-netherlands/. 

Стаття американського журналу присвячена проблемам, з якими стикається 

Європа, надаючи житло українським біженцям. Саме цей етап інтеграції українських 

біженців може виявити напруженість між потребами новоприбулих та існуючими 

проблемами в країнах, що їх приймають. У Нідерландах – це баланс забезпечення 

житлом українців, у той час як багато нідерландців та біженців з інших країн роками 

чекають на стабільне житло. Німеччина стикається з аналогічними житловими 

проблемами. В Іспанії уряд має обґрунтувати допомогу українцям у пошуку роботи, 

коли 12 % її населення є безробітними. 

*** 

Embaixadora da Ucrânia em Lisboa preocupada com situação de acolhimento, mas 

confiante no Governo português [Посолка України в Лісабоні стурбована ситуацією з 

прийомом біженців, але впевнена у португальському уряді] // Correio da Manhã. – Lisboa, 

2022. – 07.05. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/embaixadora-da-

ucrania-em-lisboa-preocupada-com-situacao-de-acolhimento-mas-confiante-no-governo-

portugues?ref=Pesquisa_Destaques. 

Посолка України в Португалії І. Огнівець висловила стурбованість ситуацією з 

українськими біженцями, яких приймають громадяни росії в Португалії в окрузі 

Сетубал, але впевнена в правильній реакції португальського уряду. Президент 

Португалії Марселу Ребелу ді Соуза вже закликав з’ясувати істину щодо прийому 

українських біженців громадянами росії в Португалії, заявивши, що португальці 

хочуть знати, що сталося». І. Огнівець зі свого боку наголосила, що посольство 

стежить за ситуацією і чекає результатів розслідування. 

*** 

https://fakti.bg/world/676089-bolgradski-raion-e-priutil-nad-8100-bejanci
https://fakti.bg/world/676089-bolgradski-raion-e-priutil-nad-8100-bejanci
https://time.com/6172924/ukraine-refugees-netherlands/
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/embaixadora-da-ucrania-em-lisboa-preocupada-com-situacao-de-acolhimento-mas-confiante-no-governo-portugues?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/embaixadora-da-ucrania-em-lisboa-preocupada-com-situacao-de-acolhimento-mas-confiante-no-governo-portugues?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/embaixadora-da-ucrania-em-lisboa-preocupada-com-situacao-de-acolhimento-mas-confiante-no-governo-portugues?ref=Pesquisa_Destaques
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Suciu, Simona. Jill Biden s-a întâlnit cu Carmen Iohannis. Au vizitat o școală unde 

învață copii ucraineni: Poporul român este extraordinar [Джилл Байден зустрілася з Кармен 

Йоганніс. Вони відвідали школу, де навчаються українські діти: Румунський народ – 

непересічний] / S. Suciu // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 07.05. – Режим доступу : 

https://evz.ro/jill-biden-o-va-intalni-pe-carmen-iohannis-viziteaza-o-scoala-unde-invata-copii-

ucraineni.html. 

Перша леді США Джилл Байден прибула до Румунії з офіційним візитом. Вона 

перебуває у чотириденному турі Східною Європою, щоб побачити становище 

українських біженців. Перша леді США та дружина президента Румунії К. Йоганніс 

відвідали школу, де поспілкувалися з багатьма українськими дітьми, матерями-

біженками та вчителями. Перша леді США була вражена розповідями українських 

матерів, які знайшли притулок у Румунії. Д. Байден подякувала Румунії за те, що вона 

прийняла майже 900 тис. українських біженців. 

*** 

Guillard, Anne. Exilés ukrainiens et russes en France : On retombe toujours sur cet 

obstacle : la barrière de la langue» [Українські та російські емігранти у Франції: Ми 

завжди стикаємося з цією перешкодою: мовним бар’єром»] / A. Guillard // Le Monde. – 

Paris, 2022. – 07.05. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/07/exiles-ukrainiens-et-russes-en-france-on-

retombe-toujours-sur-cet-obstacle-la-barriere-de-la-langue_6125108_3224.html. 

Через два місяці після початку війни в Україні понад 70 тис. переміщених 

українців скористалися пільгою для шукачів притулку у Франції. Дванадцять 

українських та російських сімей погодилися розповісти про своє повсякденне життя, як 

біженців. Зокрема, більшість з них розповіли, що незважаючи на організовану 

Францією допомогу, основною проблемою, з якою вони стикаються є незнання  

французської мови. Наразі українська асоціація вже організувала безкоштовні мовні 

курси, на яких займаються українці, щоб влаштуватися на роботу. 

*** 

Mira, Antonio Maria. Polistena, la sfida dell’accoglienza: Qui i piccoli corrono in bici 

felici» [Полістена, виклик гостинності: Тут щасливі малюки катаються на велосипедах»] 

/ A. M. Mira // Avvenire. – Milano, 2022. – 08.05. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/qui-i-piccoli-corrono-in-bici-felici-polistena-la-sfida-

dellaccoglienza. 

Головний редактор італійської газети Avvenire» А. М. Міра описує, як гостинно 

приймають в Общині Луїджі Монті» міста Полістени, 96 українських дітей із Бучі та 

Ірпеня, які будуть знаходитися тут в очікуванні організації прийому в сім’ях. Усього з 

початку війни з України прибуло до Італії понад 110 тис. людей, в основному це жінки 

(57266) і неповнолітні (38088). 

*** 

Halliday, Josh. Ukraine refugees in UK face waits of up to two years for war trauma 

therapy [Українським біженцям у Великій Британії чекати до двох років на терапію 

воєнної травми] / J. Halliday // The Guardian. – London, 2022. – 09.05. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/09/ukraine-refugees-uk-face-waits-two-years-

war-trauma-therapy. 

https://evz.ro/jill-biden-o-va-intalni-pe-carmen-iohannis-viziteaza-o-scoala-unde-invata-copii-ucraineni.html
https://evz.ro/jill-biden-o-va-intalni-pe-carmen-iohannis-viziteaza-o-scoala-unde-invata-copii-ucraineni.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/07/exiles-ukrainiens-et-russes-en-france-on-retombe-toujours-sur-cet-obstacle-la-barriere-de-la-langue_6125108_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/07/exiles-ukrainiens-et-russes-en-france-on-retombe-toujours-sur-cet-obstacle-la-barriere-de-la-langue_6125108_3224.html
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/qui-i-piccoli-corrono-in-bici-felici-polistena-la-sfida-dellaccoglienza
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/qui-i-piccoli-corrono-in-bici-felici-polistena-la-sfida-dellaccoglienza
https://www.theguardian.com/world/2022/may/09/ukraine-refugees-uk-face-waits-two-years-war-trauma-therapy
https://www.theguardian.com/world/2022/may/09/ukraine-refugees-uk-face-waits-two-years-war-trauma-therapy
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Професор з Королівського коледжу сказав, що затримки видачі віз можуть 

посилити погіршення самопочуття біженців з України. Прессекретар Департаменту 

охорони здоров’я та соціальної допомоги вважає, що чиновники забувають про воєнні 

травми, яких зазнали українці, а особливо діти. 

*** 

AntolínCastilla y León, tierra de acogida a 4.000 kilómetros de la guerra [Кастилія-і-

Леон, привітна земля за 4000 кілометрів від війни] / M. Antolín // ABC. – Madrid, 2022. – 

09.05. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-castilla-y-leon-tierra-

acogida-4000-kilometros-guerra-202205090729_noticia.html. 

Два тижні довелося 27-й річній Анастасії добиратися з Києва до Іспанії. Через 

три дні після того, як в Україні почалася війна, вона вирішила виїхати звідти з чітким 

пунктом призначення: Вальядолідом, де вже два десятиліття живе її тітка. Війна 

застала її в Києві, де вона живе уже сім років, відколи приїхала з Донецька, її рідного 

краю, де з 2014 р. почався конфлікт, який привів до повномаштабного російського 

вторгнення цього року. Наразі Анастасія відвідує щоденні уроки іспанської мови, які 

пропонуються різними організаціями таким, як Procomar. Вона хоче праювати в Іспанії 

і скоро вона виїжджає до Барселони, де компанія запропонувала їй стажування для 

продовження навчання за професією програміста. 

*** 

Carlos Mazón entrega al cónsul de Ucrania un informe de la ayuda de la Diputación a 

los refugiados [Карлос Мазон передав українському консулу звіт про допомогу біженцям, 

надану Радою провінції Аліканте] // ABC. – Madrid, 2022. – 09.05. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-carlos-mazon-entrega-consul-ucrania-

informe-ayuda-diputacion-refugiados-202205092054_noticia.html. 

Президент Ради провінції Аліканте К. Мазон передав консулу України у 

Валенсійській громаді П. Гілю та депутату українського парламенту С. Демченку звіт 

про допомогу українським біженцям з моменту початку війни в Україні, спричиненої 

вторгненням росії. У цьому документі стверджується, що Рада провінції схвалила 

екстрений пакет, на який спочатку було виділено 2 млн євро, щоб надати гуманітарну 

підтримку біженцям у зоні конфлікту через затверджені неурядові організації такі, як 

ACNUR, Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Карітас або 

ЮНІСЕФ. Крім того К. Мазон також визначив напрям прямої допомоги, 

сформульований Провінційною радою для муніципалітетів, які приймають українських 

біженців, з метою покриття соціальних витрат, пов’язаних з їх опікою, на що було 

виділено більше 7 млн євро. 

*** 

Portugal atribuiu cerca de 35 mil pedidos proteção temporária a ucranianos 

[Португалія задовольнила близько 35 тисяч запитів про тимчасовий прихисток 

українців] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 09.05. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-atribuiu-cerca-

de-35-mil-pedidos-protecao-temporaria-a-ucranianos?ref=Pesquisa_Destaques. 

Згідно з останнім звітом Служби іноземців і кордонів (SEF), Португалія 

задовольнила 35 778 запитів про тимчасовий прихисток людей, які втекли від війни в 

Україні, з яких понад 33 % були неповнолітніми. У звіті SEF зазначає, що найбільша 

https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-castilla-y-leon-tierra-acogida-4000-kilometros-guerra-202205090729_noticia.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-castilla-y-leon-tierra-acogida-4000-kilometros-guerra-202205090729_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-carlos-mazon-entrega-consul-ucrania-informe-ayuda-diputacion-refugiados-202205092054_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-carlos-mazon-entrega-consul-ucrania-informe-ayuda-diputacion-refugiados-202205092054_noticia.html
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-atribuiu-cerca-de-35-mil-pedidos-protecao-temporaria-a-ucranianos?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-atribuiu-cerca-de-35-mil-pedidos-protecao-temporaria-a-ucranianos?ref=Pesquisa_Destaques
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кількість біженців зареєстрована в Лісабоні (5145), Кашкайші (2291), Сінтрі (1339), 

Порту (1223) та Албуфейрі (1072). За даними SEF, із 35 778 запитів про тимчасовий 

прихисток 23 844 було надано жінкам і 11 934 чоловікам. 

*** 

Governo cria programa específico para refugiados aprenderem língua portuguesa 

[Уряд створює спеціальну програму для біженців з вивчення португальської мови] // 

Público. – Lisboa, 2022. – 10.05. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/05/10/sociedade/noticia/governo-cria-programa-especifico-

refugiados-aprenderem-lingua-portuguesa-2005591. 

Заступниця міністра з питань парламенту Португалії А. К. Мендеш оголосила 

про створення спеціальної програми вивчення португальської мови для біженців, 

зокрема з України, з метою підтримки їх інтеграції в суспільство. Вона наголосила, що 

розпорядження, яке розширить доступ до уроків португальської мови для переміщених 

з України та інших отримувачів, буде доступне для ознайомлення соціальним 

партнерам. Цей захід є частиною важливого посилення вивчення португальської мови 

за допомогою спеціальної програми для біженців. 

*** 

Ericson, Adrian. Så många flyktingar har kommit från Ukraina [Стільки біженців 

приїхало з України] / A. Ericson // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 10.05. – Режим доступу 

: https://live.aftonbladet.se/supernytt/news/saa-maanga-flyktingar-har-kommit-fraan-

ukraina.tgbKbPSWF. 

Шведською міграційною службою було зареєстровано 35 192 біженців з 

України. За даними на 2 травня, до Швеції прибула 631 дитина без супроводу 

дорослих, з них 55 % – дівчата. 

*** 

McGuire, Michael. The Advertiser Foundation raises more than $90k already for 

Ukrainian refugees [Advertiser Foundation зібрав понад 90 тисяч доларів для українських 

біженців] / М. McGuire // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 11.05. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/south-australia/the-advertiser-foundation-raises-more-

than-65k-already-for-ukrainian-refugees/news-story/cb6961c167e1b2c125e70fb084aa5e0b. 

Прем’єр-міністр Південної Австралії П. Малінаускас пообіцяв пожертвувати 25 

тис. дол. на звернення благодійного фонду Advertiser Foundation, що вже зібрав 90 тис. 

дол., які будуть розподілені біженцям, які прибули до Південної Австралії лише з 

валізою одягу після втечі від війни на своїй батьківщині. Оголошуючи про пожертву, 

П. Малінаускас також сказав, що штат прийме ще більше українських біженців, якщо 

федеральний уряд країни дасть згоду. 

*** 

Tims, Anna. I’m helping Ukrainians to get UK visas, but they can’t find out the decision 

[Я допомагаю українцям отримати британські візи, але вони не можуть дізнатися 

рішення] / А. Tims // The Guardian. – London, 2022. – 11.05. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/money/2022/may/11/im-helping-ukrainians-to-get-uk-visas-but-

they-cant-find-out-the-decision. 

https://www.publico.pt/2022/05/10/sociedade/noticia/governo-cria-programa-especifico-refugiados-aprenderem-lingua-portuguesa-2005591
https://www.publico.pt/2022/05/10/sociedade/noticia/governo-cria-programa-especifico-refugiados-aprenderem-lingua-portuguesa-2005591
https://live.aftonbladet.se/supernytt/news/saa-maanga-flyktingar-har-kommit-fraan-ukraina.tgbKbPSWF
https://live.aftonbladet.se/supernytt/news/saa-maanga-flyktingar-har-kommit-fraan-ukraina.tgbKbPSWF
https://www.heraldsun.com.au/news/south-australia/the-advertiser-foundation-raises-more-than-65k-already-for-ukrainian-refugees/news-story/cb6961c167e1b2c125e70fb084aa5e0b
https://www.heraldsun.com.au/news/south-australia/the-advertiser-foundation-raises-more-than-65k-already-for-ukrainian-refugees/news-story/cb6961c167e1b2c125e70fb084aa5e0b
https://www.theguardian.com/money/2022/may/11/im-helping-ukrainians-to-get-uk-visas-but-they-cant-find-out-the-decision
https://www.theguardian.com/money/2022/may/11/im-helping-ukrainians-to-get-uk-visas-but-they-cant-find-out-the-decision
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У Міністерстві внутрішніх справ Великобританії визнали, що українці не 

можуть відстежувати хід оформлення віз на сайті уряду, наприклад, подали заяви 

чотири члени родини, одному прийшла відповідь, а іншим членам родини заблокували 

облікові записи електронної пошти. Це камінь спотикання в уже безладній системі 

Великобританії. І з такими проблемами стикаються багато українців, які чекають візи 

більше місяця. 

*** 

Калугін, Сергій. Понад 4 тис. американців подали заявки на спонсорство / С. 

Калугін // Міст. – Торонто, 2022. – 11.05. – Режим доступу : https://meest-

online.com/diaspora/usa-diaspora/ponad-4-tys-amerykantsiv-podaly-zayavky-na-sponsorstvo/. 

Служба з громадянства й імміграції США заявила, що вже понад 4 тис. 

американців подали заявки на спонсорство українських біженців у Сполучених 

Штатах. Українські заявники пройдуть сувору безпекову перевірку. Немає обмежень 

щодо кількості осіб, яких особа чи група може спонсорувати, але у Службі 

оцінюватимуть їхні фінансові можливості підтримати українців. 

*** 

Rengeteg gazdasági bevándorló jöhet Magyarországra, ha átmegy a parlamenten, amit 

a Fidesz akar [В Угорщину може приїхати багато економічних іммігрантів, якщо Фідес» 

внесе закон до парламенту] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 11.05. – Режим доступу : 

https://nepszava.hu/3156524_jambor-andras-gazdasagi-bevandorlok-salatatorveny-fidesz. 

Одна з двох найбільших політичних партій Угорщини Фідес» встановлює 

надзвичайні правила працевлаштування, які дозволяють іноземним робітникам 

в’їжджати до Угорщини без будь-яких обмежень. За словами депутата, члена фракції 

Діалог» А. Ямбора, на перший погляд здається, що ця пропозиція лише дозволяє 

робітникам з України, Монголії, Індії приїжджати та заповнювати вакансії, створені 

через нестачу робочої сили. Але насправді дедалі більше угорських робітників 

використовують цю форму експлуататорської праці, яка позбавляє їх прав та утримує 

заробітну плату на низькому рівні. 

*** 

Castilla y León ha recibido a 3.090 ucranianos desde el inicio de la guerra [Від початку 

війни Кастилія-і-Леон прийняла 3090 українців] // ABC. – Madrid, 2022. – 12.05. – Режим 

доступу : https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-castilla-y-leon-recibido-3090-

ucranianos-desde-inicio-guerra-202205121338_noticia.html. 

Загалом з початку війни після російського вторгнення в Україну до Кастилії-і-

Леона прибуло 3090 українських біженців. З них 2824 вже мають медичну картку, а 

913 зараховані до шкіл. Міністр економіки та фінансів Іспанії К. Фернандес Карр’єдо 

повідомив ці дані та зазначив, що в охороні здоров’я, як і в освіті у біженців з України 

відбувається дуже швидкий прогрес». 

*** 

Santa Casa organiza integração de menores refugiados [Santa Casa організовує 

інтеграцію неповнолітніх біженців] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 12.05. – Режим 

доступу : https://www.cmjornal.pt/c-studio/especiais-c-studio/por-boas-causas/detalhe/santa-

casa-organiza-integracao-de-menores-refugiados?ref=Pesquisa_Destaques. 

https://meest-online.com/diaspora/usa-diaspora/ponad-4-tys-amerykantsiv-podaly-zayavky-na-sponsorstvo/
https://meest-online.com/diaspora/usa-diaspora/ponad-4-tys-amerykantsiv-podaly-zayavky-na-sponsorstvo/
https://nepszava.hu/3156524_jambor-andras-gazdasagi-bevandorlok-salatatorveny-fidesz
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-castilla-y-leon-recibido-3090-ucranianos-desde-inicio-guerra-202205121338_noticia.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-castilla-y-leon-recibido-3090-ucranianos-desde-inicio-guerra-202205121338_noticia.html
https://www.cmjornal.pt/c-studio/especiais-c-studio/por-boas-causas/detalhe/santa-casa-organiza-integracao-de-menores-refugiados?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/c-studio/especiais-c-studio/por-boas-causas/detalhe/santa-casa-organiza-integracao-de-menores-refugiados?ref=Pesquisa_Destaques
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У Португалії є винятковий план прийому українських дітей-біженців, які 

прибувають з України без своїх найближчих родичів. Для цього їх вирішили приймати 

в португальських сім’ях. Ця ініціатива сформувалася в Лісабоні за активної участі 

організації Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, яка проводить інформаційні та 

роз’яснювальні сесії з сім’ями, які бажають взяти участь у цій місії. Сесії відбуваються 

у штаб-квартирі закладу, куди подають заявки на участь десятки людей. Сім’ям, які 

виявили бажання взяти в сім’ю одного або більше дітей, повідомляють, що це не 

програма усиновлення, оскільки ці неповнолітні мають сім’ю в Україні, і вони є дітьми 

військовослужбовців. Також уточнюється, що цих дітей після завершення конфлікту 

необхідно повернути на батьківщину. 

*** 

Димитрова, Йовка. Бежанците от Украйна надхвърлиха 6 млн. души, 104 хил. са в 

България [Кількість біженців з України перевищила 6 млн осіб, 104 тисячі перебувають 

у Болгарії] / Й. Димитрова // Дневник. – Sofia, 2022. – 13.05. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/05/12/4345740_bejancite_ot_ukraina_na

dhvurliha_6_mln_dushi_104_hil/. 

Як повідомило Агентство у справах біженців Болгарії, кількість людей, які 

тікають від війни в Україні, перевищила 6 мільйонів. Більшість біженців перетнули 

країни ЄС через прикордонні переходи в Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії. За 

даними уряду Болгарії, в країні зареєстровано 104 235 українських біженців, з них 

понад 39 тис. – діти. 102 522 українських біженців (98,3 %) звернулися за 

європейським тимчасовим прихистком у Болгарії. З початку війни через Болгарію 

пройшло понад чверть мільйона громадян України. 

*** 

Атанасова, Мария. В София беше открито първото училище за деца на украински 

бежанци [У Софії відкрили першу школу для дітей українських біженців] / М. Атанасова 

// Факти. – Sofia, 2022. – 13.05. – Режим доступу : https://fakti.bg/bulgaria/678200-v-sofia-

beshe-otkrito-parvoto-uchilishte-za-deca-na-ukrainski-bejanci. 

У Софії відкрили першу школу для дітей українських біженців. Основна мета 

ініціативи – допомогти українським дітям адаптуватися до умов Болгарії та 

абстрагуватися від війни, відвідуючи регулярні заняття до кінця поточного 

навчального року. Це ініціатива двох навчальних закладів: Британської школи в Софії 

та школи Костянтин-Кирило Філософ». Школа працює з початку квітня 2022 р. цілий 

день і абсолютно безкоштовно для дітей від 6 до 18 р. Метою є отримання дітьми 

повноцінної освіти, включаючи всі необхідні предмети, включаючи заняття рідною 

українською мовою. 

*** 

Averaimo, Antonio. Storie di accoglienza, dal neonato a chi studia italiano per lavorare 

[Історії гостинності від новонароджених до тих, хто вивчає італійську мову для роботи] / 

A. Averaimo // Avvenire. – Milano, 2022. – 14.05. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/ucraina-profughi-in-italia-storie-accoglienza. 

До Італії прибуло 113 239 біженців з України, які рятувалися від війни, у тому 

числі 38 748 неповнолітніх. У Болоньї президент округу Санто-Стефано Р. М. 

Амореволе за допомогою кооперативного консорціуму Arcolaio та центру Riesco 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/05/12/4345740_bejancite_ot_ukraina_nadhvurliha_6_mln_dushi_104_hil/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/05/12/4345740_bejancite_ot_ukraina_nadhvurliha_6_mln_dushi_104_hil/
https://fakti.bg/bulgaria/678200-v-sofia-beshe-otkrito-parvoto-uchilishte-za-deca-na-ukrainski-bejanci
https://fakti.bg/bulgaria/678200-v-sofia-beshe-otkrito-parvoto-uchilishte-za-deca-na-ukrainski-bejanci
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/ucraina-profughi-in-italia-storie-accoglienza
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надала парк Lunetta Gamberini та зали для вивчення курсу італійської мови для 

мігрантів, які щойно прибули до Італії. Округ Санто-Стефано має намір запропонувати 

учасникам безкоштовні консультації з питань соціального забезпечення та соціальних 

прав. Мало того: як тільки школа закінчиться, діти цих жінок можуть відвідувати 

безкоштовний літній центр, організований у парку різними організаціями. 

*** 

MacCharles, Tonda. Bookings to start next week for Ukrainian refugee flights to 

Canada [Наступного тижня розпочнеться бронювання рейсів українських біженців до 

Канади] / T. MacCharles // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 14.05. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/politics/federal/2022/05/13/bookings-to-start-next-week-for-ukrainian-

refugee-flights-to-canada.html. 

12 травня Оттава оголосила про організацію безкоштовного перевезення 

українських біженців із Польщі до канадських міст. Міністр імміграції Канади Ш. 

Фрейзер повідомив, що близько 900 українських біженців прибудуть до Канади 

наприкінці травня та на початку червня. Літаки з українськими переселенцями будуть 

доставлені в Манітобу, Квебек і Нову Шотландію відповідно до Канадсько-

українського дозволу на екстрені подорожі. Він також додав, що Канада робить усе 

можливе, щоб підтримати українців до та після прибуття. 

*** 

Hobson, Brittany. Organizations driving mental-health initiatives for Ukrainian 

newcomers, families [Організації, які просувають ініціативи в галузі психічного здоров’я 

для новоприбулих українців] / B. Hobson // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 14.05. – 

Режим доступу : https://www.thestar.com/news/canada/2022/05/14/organizations-driving-

mental-health-initiatives-for-ukrainian-newcomers-families.html. 

Канадська психологічна асоціація складає список психологів по всій країні, які 

готові надати свої послуги біженцям з України. Асоціація заявляє, що в Канаді є 

серйозні перешкоди для надання психологічних послуг, у тому числі пов’язані зі 

страховим покриттям, постачанням та часом очікування. Центр стійкості біженців 

через Католицьке імміграційне товариство Калгарі допомагає людям, які підтримують 

українські сім’ї, іммігрантам, біженцям та їхнім сім’ям. 

*** 

Димитрова, Татяна. БДЖ превозва безплатно украински бежанци [БДЗ 

перевозить українських біженців безкоштовно] / Т. Димитрова // Дневник. – Sofia, 2022. – 

15.05. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/05/14/4346252_bdj_prevozva_bezplatno_ukrainski_beja

nci/. 

Громадяни України зможуть скористатися безкоштовними проїзними 

документами на залізничній мережі Болгарії до бажаного пункту призначення один раз 

у день прибуття. Послаблення стосуються тих, хто прибув до Болгарії після 24 лютого, 

коли росія вторглася в Україну. Болгарська державна залізниця (БДЗ) також 

забезпечить безкоштовний проїзд за пропозицією Допоможіть Україні», яка є 

частиною угоди між БДЗ та румунським державним залізничним пасажирським 

оператором CFR CALATORE. Безкоштовні квитки будуть видаватися, якщо громадяни 

https://www.thestar.com/politics/federal/2022/05/13/bookings-to-start-next-week-for-ukrainian-refugee-flights-to-canada.html
https://www.thestar.com/politics/federal/2022/05/13/bookings-to-start-next-week-for-ukrainian-refugee-flights-to-canada.html
https://www.thestar.com/news/canada/2022/05/14/organizations-driving-mental-health-initiatives-for-ukrainian-newcomers-families.html
https://www.thestar.com/news/canada/2022/05/14/organizations-driving-mental-health-initiatives-for-ukrainian-newcomers-families.html
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/05/14/4346252_bdj_prevozva_bezplatno_ukrainski_bejanci/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/05/14/4346252_bdj_prevozva_bezplatno_ukrainski_bejanci/
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України мають проїхати територією Болгарії. Умови для них пов’язані з пред’явленням 

документа, що підтверджує громадянство або проживання в Україні. 

*** 

Ibrus, Kadri. Sõjapõgenikud on jäänud lubatud 900-eurose üüritoetuseta [Військові 

біженці залишилися без дозволеної субсидії на оренду житла в розмірі 900 євро] / K. Ibrus 

// Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 15.05. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/96627839/sojapogenikud-on-jaanud-lubatud-900-eurose-

uuritoetuseta. 

У Законі про надання міжнародного захисту іноземцям в Естонії є розділ, згідно 

з яким пільговик має право подати заяву на відшкодування витрат, пов’язаних з 

укладенням договору найму житла. Хоча українські біженці, які отримали тимчасовий 

прихисток в Естонії за законом мають право на 900 євро орендної плати, держава та 

місцеві органи влади протягом двох місяців не змогли домовитися про обставини 

виплати, тому жоден біженець не отримав цієї допомоги. 

*** 

Dias Cordeiro, Ana. Governo abre concurso para projectos de apoio a ucranianos no 

valor de 11 milhões [Уряд відкриває тендер на проєкти підтримки українців на суму 11 

мільйонів] / A. Dias Cordeiro // Público. – Lisboa, 2022. – 15.05. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/05/15/sociedade/noticia/governo-abre-concurso-projectos-apoio-

ucranianos-valor-11-milhoes-2006246. 

Уряд Португалії відкриває тендер на проєкти підтримки українців на суму 11 

млн євро. Ця сума відповідає приблизно п’ятій частині від загальної суми понад 50 млн 

євро для прийому та інтеграції громадян третіх країн, передбачених у Багаторічній 

фінансовій програмі на 2021-2027 рр. на завершальному етапі переговорів з 

Брюсселем. 

*** 

Crianças refugiadas ucranianas sem vagas em creches nem jardins-de-infância 

[Українські діти-біженці без місць у садочках і центрах денного перебування] // Público. – 

Lisboa, 2022. – 15.05. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/05/15/sociedade/noticia/criancas-refugiadas-ucranianas-vagas-

creches-jardinsdeinfancia-2006272. 

Українські біженці в Португалії скаржаться на відсутність місць у дитячих 

садочках і центрах денного перебування для своїх дітей, що ускладнює їх інтеграцію, 

оскільки вони не можуть пройти курси навчання, ходити на співбесіди чи працювати. 

Таке повідомлення надійшло від Асоціації біженців України.  

*** 

Liverani, Luca. Un ucraino su tre è sfollato». Caritas assiste un milione 200 mila persone 

[«Кожен третій українець переміщений». Карітас допомагає 1 мільйону 200 тисячам 

людей] / L. Liverani // Avvenire. – Milano, 2022. – 16.05. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/guerra-in-ucraina-un-milione-200-mila-le-persone-

assistite-finora-dalla-caritas-in-50-centri. 

Президентка благодійної організація Української Греко-Католицької Церкви 

Карітас України» Т. Ставнича заявила, що завдаки Карітас України» та Карітас-Спес 

https://epl.delfi.ee/artikkel/96627839/sojapogenikud-on-jaanud-lubatud-900-eurose-uuritoetuseta
https://epl.delfi.ee/artikkel/96627839/sojapogenikud-on-jaanud-lubatud-900-eurose-uuritoetuseta
https://www.publico.pt/2022/05/15/sociedade/noticia/governo-abre-concurso-projectos-apoio-ucranianos-valor-11-milhoes-2006246
https://www.publico.pt/2022/05/15/sociedade/noticia/governo-abre-concurso-projectos-apoio-ucranianos-valor-11-milhoes-2006246
https://www.publico.pt/2022/05/15/sociedade/noticia/criancas-refugiadas-ucranianas-vagas-creches-jardinsdeinfancia-2006272
https://www.publico.pt/2022/05/15/sociedade/noticia/criancas-refugiadas-ucranianas-vagas-creches-jardinsdeinfancia-2006272
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/guerra-in-ucraina-un-milione-200-mila-le-persone-assistite-finora-dalla-caritas-in-50-centri
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/guerra-in-ucraina-un-milione-200-mila-le-persone-assistite-finora-dalla-caritas-in-50-centri
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України» допомогу отримали 1 мільйон 200 тис. людей через 50 місцевих центрів, 

розташованих по всій країні. 965 тис. осіб отримали продовольчу допомогу. При 

наданні продовольчої допомоги починає переважати постачання великих продуктових 

наборів для використання протягом тривалого часу. При надзвичайній ситуації з 

житлом, місцеві відділення Карітас» там, де це можливо, надають тимчасове житло 

внутрішньо переміщеним особам. 

*** 

Bolsas para cursos de português na Universidade Aberta para ucranianos [Стипендії 

на курси португальської мови у Відкритому університеті для українців] // Correio da 

Manhã. – Lisboa, 2022. – 16.05. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-

cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/bolsas-para-cursos-de-portugues-na-universidade-

aberta-para-ucranianos?ref=Pesquisa_Destaques. 

Громадяни України, які втікають від війни і бажають вивчати португальську 

мову, можуть подати заявку на стипендію Фонду Сантандера, який пропонуватиме 12-

и тижневі онлайнкурси Відкритого університету. Згідно з інформацією, оприлюдненою 

Фондом Сантандера, курс за підтримки Посольства України в Португалії триватиме 78 

год. протягом 12 тижнів і повністю проходитиме онлайн на навчальній платформі 

Universidade Aberta під керівництвом викладача. Студенти, які не мають комп’ютера, 

можуть скористатися одним із 18 центрів університетського закладу по всій країні, в 

тому числі в автономних областях. За словами представників Фонду, цей тренінг 

надасть учасникам фундаментальні мовні навички для спілкування та інтеграції в 

спільноту Португалії. 

*** 

Buriel, Albane. O papel das artes na integração dos refugiados ucranianos [Роль 

мистецтва в інтеграції українських біженців] / A. Buriel // Público. – Lisboa, 2022. – 16.05. – 

Режим доступу : https://www.publico.pt/2022/05/16/opiniao/opiniao/papel-artes-integracao-

refugiados-ucranianos-2006332. 

Мистецтво, як і освіта, є потужним інструментом, який, залежно від того, як 

його використовують, може бути дуже корисним для людей які постраждали від війни. 

Останніми місяцями португальці масово мобілізувалися, щоб допомогти українським 

біженцям. Через мистецькі та багатомовні майстер-класи, які запроваджуються в 

школах, вдається досягти подвійного ефекту. З одного боку, таким чином 

підтримується інтеграція в нову спільноту, а з іншого боку, це сприяє абстрагуванню 

від травматичної реальності, яку українські біженці пережили, і в якій, певним чином, 

вони все ще перебувають. 

*** 

Юськів, Катя. Канада прийняла перший літак із біженцями з України / К. Юськів 

// Гомін України. – Торонто, 2022. – 17.05. – Режим доступу : 

http://www.homin.ca/news.php/news/25202/group/19. 

До столиці канадської провінції Ньюфаундленд та Лабрадор – міста Сейнт-

Джонс – прибув перший літак з українськими біженцями. За словами прем’єра 

провінції Е. Ф’юрі, на борту було 166 біженців, у тому числі 55 дітей. Міністр 

імміграції провінції Д. Бирн заявив, що цей рейс є першим зафрахтованим урядом 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/bolsas-para-cursos-de-portugues-na-universidade-aberta-para-ucranianos?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/bolsas-para-cursos-de-portugues-na-universidade-aberta-para-ucranianos?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/bolsas-para-cursos-de-portugues-na-universidade-aberta-para-ucranianos?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.publico.pt/2022/05/16/opiniao/opiniao/papel-artes-integracao-refugiados-ucranianos-2006332
https://www.publico.pt/2022/05/16/opiniao/opiniao/papel-artes-integracao-refugiados-ucranianos-2006332
http://www.homin.ca/news.php/news/25202/group/19
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літаком, який доставив українських біженців до Канади, хоча після російського 

вторгнення тисячі людей уже прибули на канадську землю. 

*** 

Albertini, Antoine. Guerre en Ukraine : pour lutter contre les filières criminelles, les 

autorités françaises filtrent les réfugiés [Війна в Україні: для боротьби із злочинними 

мережами французька влада фільтрує» біженців] / A. Albertini // Le Monde. – Paris, 2022. – 

17.05. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/17/guerre-en-ukraine-

pour-lutter-contre-les-filieres-criminelles-les-autorites-francaises-filtrent-les-

refugies_6126474_3224.html. 

З початку війни в Україні одним із найбільших занепокоєнь європейських 

поліцейських служб було те, щоб міжнародні мережі проституції чи примусової праці 

не отримували прибуток від переміщення мільйонів людей, які тікають від війни в 

Україні. Для боротьби з такими явищами у посольстві Франції в Румунії жандарми 

перевіряють переміщених осіб до прибуття у Францію. 

*** 

Anhebung der Zuverdienstgrenze für Ukrainer? Gutachten spricht sich dafür aus 

[Підвищення ліміту додаткового заробітку для українців? Думка експертів це 

підтверджує] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 18.05. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6141032/anhebung-der-zuverdienstgrenze-fuer-ukrainer-gutachten-

spricht-sich-dafuer-aus?from=rss. 

В Австрії триває суперечка щодо підвищення ліміту додаткового заробітку для 

переселенців з України. Міністерство внутрішніх справ вважає, що також 

підтверджується експертним висновком, що для цієї групи людей можуть бути 

розроблені більш щедрі правила, ніж вони застосовуються до інших біженців, які 

перебувають на базовій програмі. 

*** 

Ukraińcy wyjeżdżają z Polski. Nowe dane Straży Granicznej [Українці залишають 

Польщу. Нові дані прикордонної служби] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 18.05. – Режим 

доступу : https://dorzeczy.pl/kraj/302389/ukraincy-wyjezdzaja-z-polski-nowe-dane-strazy-

granicznej.html. 

Польські та українські прикордонники підтверджують, що з 10 травня з Польщі 

в Україну щодня виїжджає більше людей, ніж з України до Польщі. Як зазначають у 

службах, це рекордні дані, що зафіксовані з початку російського вторгнення в Україну. 

Прикордонна служба також повідомляє, що на початку війни до Польщі прибуло 3,442 

мільйони людей, які втікали від війни. У квітні аналітики Центру аналізу та 

дослідження Союзу польських митрополій перевірили, які міста приймали найбільше 

біженців з України. Опублікована доповідь свідчить, що переважна більшість 

українців залишилася у великих польських містах зокрема, населення Жешува 

збільшилося на 53 %, а Варшави на 15 %. 

*** 

Turkey evacuates more Ahıska Turks as Ukrainians demand help [Туреччина 

евакуювала ще групу турків з України, оскільки вони потребують допомоги] // Daily 

Sabah. – Istanbul, 2022. – 18.05. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/17/guerre-en-ukraine-pour-lutter-contre-les-filieres-criminelles-les-autorites-francaises-filtrent-les-refugies_6126474_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/17/guerre-en-ukraine-pour-lutter-contre-les-filieres-criminelles-les-autorites-francaises-filtrent-les-refugies_6126474_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/17/guerre-en-ukraine-pour-lutter-contre-les-filieres-criminelles-les-autorites-francaises-filtrent-les-refugies_6126474_3224.html
https://www.diepresse.com/6141032/anhebung-der-zuverdienstgrenze-fuer-ukrainer-gutachten-spricht-sich-dafuer-aus?from=rss
https://www.diepresse.com/6141032/anhebung-der-zuverdienstgrenze-fuer-ukrainer-gutachten-spricht-sich-dafuer-aus?from=rss
https://dorzeczy.pl/kraj/302389/ukraincy-wyjezdzaja-z-polski-nowe-dane-strazy-granicznej.html
https://dorzeczy.pl/kraj/302389/ukraincy-wyjezdzaja-z-polski-nowe-dane-strazy-granicznej.html
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https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-evacuates-more-ahiska-turks-as-

ukrainians-demand-help. 

Туреччина евакуювала ще одну групу турків з Донбасу на сході України і тепер 

кількість евакуйованих з початку війни досягла 1113 осіб. З ініціативи президента 

Туреччини Р. Т. Ердогана через конфлікт, який спалахнув між проросійськими 

сепаратистами та українською армією на сході України у 2014 р., більшості турків було 

дозволено переїхати до Туреччини та оселитися у східній провінції Ерзінджан. 

*** 

Endrštová, Michaela. Stovky Romů dál přespávají na nádraží, Rakušan pro ně chce 

vypravit vlak do Maďarska [Сотні ромів продовжують ночувати на вокзалі, австрієць хоче 

відправити для них потяг до Угорщини] / M. Endrštová // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 

18.05. – Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/domaci/stovky-romu-dal-prespavaji-na-

nadrazi/r~c2d707e2d68e11ec9ae20cc47ab5f122/. 

Наплив ромів із Закарпатської області до Чехії виявився надзвичайною 

проблемою. Держава досі не вирішила ситуацію з ромськими біженцями, які 

перебувають на головному залізничному вокзалі Праги. Багато ромів окрім 

українського також мають угорське громадянство, інші ж не мають жодного 

документа, що засвідчує особу. За словами мера Праги З. Гржиба, поліція на 

головному вокзалі виявила, що до двох п’ятих людей не мають права на допомогу. 

*** 

Wirth, Teresa. Ungeduldiger Flüchtlingskoordinator arbeitet Probleme ab 

[Нетерплячий координатор у справах біженців вирішує проблеми] / Т. Wirth // Die Рresse. 

– Vienna, 2022. – 19.05. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6142042/ungeduldiger-

fluechtlingskoordinator-arbeitet-probleme-ab?from=rss. 

Проблему тривалого очікування на курси німецької мови в Австрійському 

інтеграційному фонді вирішено: тепер переміщені особи можуть почати курс без 

номера соціального страхування, а потім подати його пізніше. Українці, які не 

претендують на базову соціальну допомогу, також можуть отримати номер SV у 

майбутньому. 

*** 

Posao u Češkoj dobilo više od 50.000 izbjeglica iz Ukrajine [Понад 50 тисяч біженців з 

України отримали роботу в Чехії] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 19.05. – Режим 

доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/743621/posao-u-ceskoj-dobilo-vise-od-50-000-izbjeglica-

iz-ukrajine. 

Міністерство праці та соціальних справ Чехії заявило, що понад 50 тис. біженців 

з України вже отримали роботу в Чехії. Гуманітарні візи, дійсні протягом 24 місяців, 

гарантують біженцям той самий статус на ринку праці, що й громадянам чи 

резидентам Чехії. За даними МВС, на сьогодні спеціальні візи до Чехії отримали 

близько 345 200 біженців. Майже дві п’ятих із них становлять діти. 

*** 

Dawod, Nivette. Liverapportering: Ryska invasionen av Ukraina [Пряма трансляція: 

російське вторгнення в Україну] / N. Dawod // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 19.05. – 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-evacuates-more-ahiska-turks-as-ukrainians-demand-help
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-evacuates-more-ahiska-turks-as-ukrainians-demand-help
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/stovky-romu-dal-prespavaji-na-nadrazi/r~c2d707e2d68e11ec9ae20cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/stovky-romu-dal-prespavaji-na-nadrazi/r~c2d707e2d68e11ec9ae20cc47ab5f122/
https://www.diepresse.com/6142042/ungeduldiger-fluechtlingskoordinator-arbeitet-probleme-ab?from=rss
https://www.diepresse.com/6142042/ungeduldiger-fluechtlingskoordinator-arbeitet-probleme-ab?from=rss
https://avaz.ba/globus/svijet/743621/posao-u-ceskoj-dobilo-vise-od-50-000-izbjeglica-iz-ukrajine
https://avaz.ba/globus/svijet/743621/posao-u-ceskoj-dobilo-vise-od-50-000-izbjeglica-iz-ukrajine
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Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/lVmoXy/liverapportering-spanda-laget-

kring-ukraina. 

Дедалі більше українців повертаються в Україну зі Швеції. Перед Шведською 

міграційною агенцією тепер поставлено завдання підтримувати українців у Швеції, які 

хочуть повернутися додому. Завдання включає пропозицію зусиль і витрат, а також 

оцінку того, скільки людей захочуть повернутися. Це стосується осіб, які сьогодні 

користуються захистом відповідно до Директиви про масових біженців і коли термін її 

дії закінчився. 

*** 

Mercadona anuncia una donación de 1,5 millones en favor de los refugiados de la guerra 

de Ucrania [Mercadona оголошує про допомогу в 1,5 млн євро на користь біженців від 

війни в Україні] // El Mundo. – Madrid, 2022. – 20.05. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/economia/empresas/2022/05/20/6287af56e4d4d8d8158b45b9.html. 

Компанія Mercadona пожертвує 1,5 млн євро на допомогу біженцям з війни в 

Україні як прояв підтримки та солідарності з українським народом». Ця допомога 

надаватиметься з червня по грудень у картках на суму по 50 євро кожна, з метою 

покриття основних витрат біженців, які прибувають до Іспанії та Португалії, в будь-

якому з магазинів Mercadona. Очікується, що завдяки цій співпраці компанія зможе 

допомогти близько 5 тис. біженцям. Ці картки компанія доставлятиме через 

уповноважені особи в рамках офіційних планів прийому переміщених осіб з України в 

Іспанії та Португалії. 

*** 

Ukrainian youth forget war trauma with May 19 festivities in Turkey [Українські діти 

святкують День молоді та спорту в Туреччині] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 20.05. – 

Режим доступу : https://www.dailysabah.com/life/ukrainian-youth-forget-war-trauma-with-

may-19-festivities-in-turkey/news. 

День молоді та спорту 19 травня відзначався українськими дітьми під опікою 

Туреччини в провінції Анталья. З ініціативи першої леді Туреччини Е. Ердоган та 

дружини Президента України О. Зеленської близько 1000 дітей з України, які 

перебували у дитячих будинках, були привезені до Туреччини та розміщені у готелях 

Анталії. Міністерство у справах сім’ї Туреччини підтримує цих дітей 

психосоціальними заходами, спрямованими на лікування їх психологічних травм. 

*** 

Chelala, Cesar. Fractured healthcare [Зламана охорона здоров’я] / С. Chelala // The 

News. – Islamabad, 2022. – 21.05. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/959446-fractured-healthcare. 

російське вторгнення в Україну уособлює багато проблем, з якими стикаються 

діти сьогодні, завдаючи серйозної шкоди здоров’ю та якості їх життя. До середини 

травня 2022 р. з України виїхали понад 6,1 мільйон людей, половина з яких діти. 90 % 

українських біженців – жінки та діти. 

*** 

Auzbiter, Magdalena. Prezydent podpisał ustawę, która ma pomóc Ukraińcom w 

poszukiwaniu pracy [Президент підписав закон про допомогу українцям у пошуку роботи] 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/lVmoXy/liverapportering-spanda-laget-kring-ukraina
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/lVmoXy/liverapportering-spanda-laget-kring-ukraina
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2022/05/20/6287af56e4d4d8d8158b45b9.html
https://www.dailysabah.com/life/ukrainian-youth-forget-war-trauma-with-may-19-festivities-in-turkey/news
https://www.dailysabah.com/life/ukrainian-youth-forget-war-trauma-with-may-19-festivities-in-turkey/news
https://www.thenews.com.pk/print/959446-fractured-healthcare
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/ M. Auzbiter // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 21.05. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/cudzoziemcy/art36342421-prezydent-podpisal-ustawe-ktora-ma-pomoc-

ukraincom-w-poszukiwaniu-pracy. 

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про внесення змін до закону про 

допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території країни. 

Поправка стосується створення системи сприяння контактам між українськими 

шукачами роботи та роботодавцями. Мета цих змін – допомогти українським 

громадянам шукати роботу, як тим, хто приїхав до Польщі у зв’язку з початком війни, 

так і тим, хто приїхав сюди раніше. Шукачі роботи зможуть створити індивідуальний 

профіль співробітника в новій системі, який включатиме, серед іншого, таку 

інформацію, як освіта, професійна кваліфікація та історія роботи. Роботодавці зможуть 

надати свої пропозиції роботи. Також доступ до системи отримають суб’єкти, які 

надають послуги з працевлаштування. 

*** 

War-torn Ukranian orphans brought to Antalya set to learn Turkish [Постраждалі 

внаслідок війни українські діти-сироти, привезені до Анталії, вивчатимуть турецьку 

мову] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 21.05. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/turkey/war-torn-ukranian-orphans-brought-to-antalya-set-to-

learn-turkish/news. 

Після початку російського вторгнення в Україну діти-сироти, привезені до 

Туреччини на тлі конфлікту, що триває, розміщені в готелях у різних районах 

турецької провінції Анталії. Діти будуть навчатися турецькій мові завдяки зусиллям 

Інституту Юнуса Емре. Інститут працює з тюркологами, які приїхали до Туреччини з 

України через російське вторгнення. 

*** 

Number of Ukrainian evacuees to Japan reaches 1,000 [Кількість українців, 

евакуйованих до Японії, досягла 1000 осіб] // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 22.05. – Режим 

доступу : https://japantoday.com/category/politics/number-of-ukrainian-evacuees-to-japan-

reaches-1-000. 

За даними імміграційної служби, кількість евакуйованих з України до Японії 

після вторгнення росії досягла 1000 осіб. Японія, яка традиційно визнає лише близько 

1 % заяв про надання статусу біженця, поки що приймає евакуйованих з України в 

порядку особливого заходу, не надаючи їм статусу біженця. Уряд надає добові у 

розмірі до 2400 єн евакуйованим, які не мають родичів або знайомих, до яких вони 

могли б звернутися. Це також допомагає їм бути прийнятими муніципалітетами та 

компаніями. Крім того держава бере на себе їхні витрати на медичні послуги та уроки 

японської мови. 

*** 

Israel to extend visas of Ukrainian refugees, allow them to work [Ізраїль продовжить 

візи українським біженцям, дозволить їм працювати] // The Times of Israel. – Jerusalem, 

2022. – 23.05. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/israel-to-

extend-visas-of-ukrainian-refugees-allow-them-to-work/. 

З початку російського вторгнення в Україну понад 28 тис. українcьких біженців 

прибули до Ізраїлю. МВС Ізраїлю повідомляє, що автоматично продовжить туристичні 

https://www.rp.pl/cudzoziemcy/art36342421-prezydent-podpisal-ustawe-ktora-ma-pomoc-ukraincom-w-poszukiwaniu-pracy
https://www.rp.pl/cudzoziemcy/art36342421-prezydent-podpisal-ustawe-ktora-ma-pomoc-ukraincom-w-poszukiwaniu-pracy
https://www.dailysabah.com/turkey/war-torn-ukranian-orphans-brought-to-antalya-set-to-learn-turkish/news
https://www.dailysabah.com/turkey/war-torn-ukranian-orphans-brought-to-antalya-set-to-learn-turkish/news
https://japantoday.com/category/politics/number-of-ukrainian-evacuees-to-japan-reaches-1-000
https://japantoday.com/category/politics/number-of-ukrainian-evacuees-to-japan-reaches-1-000
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/israel-to-extend-visas-of-ukrainian-refugees-allow-them-to-work/
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/israel-to-extend-visas-of-ukrainian-refugees-allow-them-to-work/
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візи громадян України, які зараз перебувають в Ізраїлі, до 30 червня і не завадить їм 

працювати в країні. Всіх українців, які нелегально перебувають в Ізраїлі з початку 

війни не депортують, але їм не дозволять працювати. Міністерка внутрішніх справ А. 

Шакед вважає, що слід переглянути це питання і прийняти подальше рішення щодо 

статусу українців, які прибули до Ізраїлю як до, так і після російського вторгнення. 

*** 

Papa Francesco: ogni guerra smentisce l’Onu. Salvaguardare il bene della pace [Папа 

Франциск: будь-яку війну заперечує ООН. Зберігайте добро миру] // Avvenire. – Milano, 

2022. – 23.05. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/papa/pagine/udienza-alla-protezione-

civile-papa-francesco. 

Папа Римський зустрівся з делегацією волонтерів італійського Департаменту 

цивільного захисту, подякувавши їм за допомогу біженцям, особливо жінкам та дітям, 

які врятувалися від війни. Понтифік також наголосив на прихильності до надання 

допомоги біженцям, які прибувають до Італії з України. Папа Франциск називає війну 

в Україні абсурдною» та просить захистити священне право» на мир. 

*** 

Hobson, Brittany. ‘A light of hope’: first of three flights bringing Ukrainians lands in 

Winnipeg [«Світло надії»: перший із трьох рейсів, що доставили українців, приземлився 

у Вінніпезі] / B. Hobson // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 23.05. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/politics/2022/05/23/first-of-three-flights-bringing-about-90000-

ukrainians-to-canada-to-land-in-winnipeg.html. 

Рейс із Варшави до Вінніпега, яким прилетіли понад 300 українських біженців, 

був першим із трьох чартерних рейсів до міст Канади. Біженців в аеропорту особисто 

зустрічала віцепрем’єр-міністр Канади Х. Фріланд, а також мер Вінніпега і прем’єр-

міністр Манітоби. 

*** 

Rotaru, Ramona. Criza refugiaților continuă. Poliția de Frontieră anunță că peste un 

milion de ucraineni au intrat în România de la începutul invaziei ruse [Криза біженців триває. 

Прикордонна поліція повідомляє, що з початку російського вторгнення до Румунії 

в’їхало понад мільйон українців] / R. Rotaru // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 23.05. 

– Режим доступу : https://evz.ro/criza-refugiatilor-continua-politia-de-frontiera-anunta-ca-

peste-un-milion-de-ucraineni-au-intrat-in-romania-de-la-inceputul-invaziei-ruse.html. 

Прикордонна поліція Румунії повідомляє, що кількість біженці з України 

перетнула межу в мільйон. Уряд Румунії прийняв декілька урядових розпоряджень і 

рішень для надання фінансової підтримки для розміщення біженців. Влада, щоб 

забезпечити проживання біженців, використала спочатку передбачене місцевою 

владою обмеження у 50 леїв за ніч. 

*** 

Some Ukrainian refugee families getting kicked out of absorption hotels – report [Деякі 

родини українських біженців виганяють із готелів абсорбції – звіт] // The Times of Israel. 

– Jerusalem, 2022. – 24.05. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/some-ukrainian-

refugee-families-getting-kicked-out-of-absorption-hotels-report/. 

https://www.avvenire.it/papa/pagine/udienza-alla-protezione-civile-papa-francesco
https://www.avvenire.it/papa/pagine/udienza-alla-protezione-civile-papa-francesco
https://www.thestar.com/politics/2022/05/23/first-of-three-flights-bringing-about-90000-ukrainians-to-canada-to-land-in-winnipeg.html
https://www.thestar.com/politics/2022/05/23/first-of-three-flights-bringing-about-90000-ukrainians-to-canada-to-land-in-winnipeg.html
https://evz.ro/criza-refugiatilor-continua-politia-de-frontiera-anunta-ca-peste-un-milion-de-ucraineni-au-intrat-in-romania-de-la-inceputul-invaziei-ruse.html
https://evz.ro/criza-refugiatilor-continua-politia-de-frontiera-anunta-ca-peste-un-milion-de-ucraineni-au-intrat-in-romania-de-la-inceputul-invaziei-ruse.html
https://www.timesofisrael.com/some-ukrainian-refugee-families-getting-kicked-out-of-absorption-hotels-report/
https://www.timesofisrael.com/some-ukrainian-refugee-families-getting-kicked-out-of-absorption-hotels-report/
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З початку війни Ізраїль прийняв понад 20 тис. іммігрантів з України, росії та 

інших ближніх країн, розмістивши багатьох у готелях. Згідно з повідомленням, низку 

українських сімей попросили звільнити готель в Єрусалимі і їм важко знайти 

орендодавців, які здаватимуть їм житло, навіть якщо вони отримують державний 

грант, оскільки орендодавці вимагають, щоб у них була застава або дохід. У 

Міністерстві імміграції та абсорбції повідомили, що вони перевіряють ситуацію і що 

кожен, хто залишить готель, отримає житло. 

*** 

Heil will Ukrainer schnell in Arbeit bringen [Хайль хоче швидко залучити українців 

до роботи] // Frankfurter Allgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 24.05. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arbeitsminister-heil-will-ukrainer-schnell-in-arbeit-

bringen-18055402.html. 

Федеральний міністр праці Х. Хайль наполягає на прискоренні процедур 

професійного визнання біженців з України. Він доручив центрам зайнятості 

зафіксувати професію, за якою люди раніше працювали, щоб вони також могли 

подавати заявки на здобуття спеціальних навиків, яких у них немає. За словами Х. 

Хайля, міністри праці G7 зустрінуться у Вольфсбурзі, щоб обговорити, як біженці 

можуть швидше отримати роботу, також обговорять наслідки війни в Україні та 

стандарти безпеки праці в міжнародних ланцюгах поставок. 

*** 

Rīgas dome neapmierināta ar valdības haotisko darbu Ukrainas bēgļu jautājumā 

[Ризька міська рада незадоволена хаотичною роботою влади в питанні українських 

біженців] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 26.05. – Режим доступу : 

https://nra.lv/latvija/382006-rigas-dome-neapmierinata-ar-valdibas-haotisko-darbu-ukrainas-

beglu-jautajuma.htm. 

Ризька міська рада зміни у ставленні влади до біженців з України називає 

занадто швидкими та хаотичними. Це створює непотрібний стрес для біженців і 

більший тягарь та додаткові витрати для муніципалітету. Ризька міська рада стикається 

з посиленням напруженості через готелі, які відмовляються приймати нових біженців 

через раптово зменшені компенсації уряду. Ризьку міську раду не влаштовує, що влада 

не має уявлень, що робити з біженцями після закінчення первинної підтримки. 

*** 

Soltész: Már ugyanannyian érkeznek Ukrajnából, mint amennyien visszatérnek oda 

[Скільки приїжджає з України, стільки й повертається туди] // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 26.05. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/05/soltesz-

mar-ugyanannyian-erkeznek-ukrajnabol-mint-amennyien-visszaternek-oda. 

Пункти допомоги біженцям, які діють у Захоні, Берегсурані, Лоні, Барабасі та 

Тисабечі, надали допомогу протягом останніх трьох місяців у догляді за біженцями з-

за кордону. Наразі в Угорщину з України прибуло 724 тис. біженців; близько 22 600 з 

них подали зави на прихисток. Багато з прибульців не залишаються в Угорщині через 

мовні труднощі та їдуть далі до родичів, які живуть у західних країнах. 

*** 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arbeitsminister-heil-will-ukrainer-schnell-in-arbeit-bringen-18055402.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arbeitsminister-heil-will-ukrainer-schnell-in-arbeit-bringen-18055402.html
https://nra.lv/latvija/382006-rigas-dome-neapmierinata-ar-valdibas-haotisko-darbu-ukrainas-beglu-jautajuma.htm
https://nra.lv/latvija/382006-rigas-dome-neapmierinata-ar-valdibas-haotisko-darbu-ukrainas-beglu-jautajuma.htm
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/05/soltesz-mar-ugyanannyian-erkeznek-ukrajnabol-mint-amennyien-visszaternek-oda
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/05/soltesz-mar-ugyanannyian-erkeznek-ukrajnabol-mint-amennyien-visszaternek-oda
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Rodríguez Ramos, Sandra. Misión humanitaria: un grupo de médicos argentinos 

viajarán a Polonia en el avión de Enrique Piñeyro para asistir a los refugiados por la guerra en 

Ucrania [Гуманітарна місія: група аргентинських лікарів поїде до Польщі літаком 

Енріке Піньейро, щоб допомогти біженцям з України] / S. Rodríguez Ramos // La Nación. – 

Buenos Aires, 2022. – 28.05. – Режим доступу : https://www.lanacion.com.ar/sociedad/mision-

humanitaria-un-grupo-de-medicos-argentinos-viajaran-a-polonia-en-el-avion-de-enrique-

pineyro-nid27052022/. 

Група аргентинських медичних спеціалістів поїде до міста Перемишль, що в 

Польщі, поблизу кордону з Україною, щоб працювати в клініці первинної медичної 

допомоги для українських біженців, що належить Гуманітарній місії лікарні Хадасса» з 

Єрусалима, яка функціонувала в цьому районі до вторгнення росії в Україну. Фахівці 

працюватимуть у клінічному центрі, який уже прийняв понад 12 тис. осіб. 

*** 

Chodakiewicz, Marek Jan. Bieżący kryzys uchodźczy [Нинішня криза біженців] / M. 

J. Chodakiewicz // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. – 29.05. – Режим доступу : 

https://dorzeczy.pl/opinie/307069/wojna-na-ukrainie-uchodzcy-z-ukrainy-chodakiewicz-kryzys-

uchodzczy.html. 

Вторгнення росії в Україну спричинило найсерйознішу кризу біженців у Європі 

після закінчення Другої світової війни. Наплив українських біженців у Міжмор’ї 

демонструє певну схожість та відмінність від інших ситуацій, пов’язаних із міграцією в 

західній частині старого континенту. 

*** 

Keung, Nicholas. Canada has quickly rolled out the welcome mat to displaced 

Ukrainians but the real job has just started: How to properly settle them? [Канада швидко 

розгорнула вітальний килимок для переміщених українців, але справжня робота тільки-

но почалася: як найкраще їх правильно розселити?] / N. Keung // The Toronto Star. – 

Toronto, 2022. – 30.05. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/canada/2022/05/30/canada-has-quickly-rolled-out-the-welcome-

mat-to-displaced-ukrainians-but-the-real-job-has-just-started-how-to-properly-settle-

them.html. 

Біженець з України до Канади з дозволом на роботу, на постійне проживання 

або документом клієнта в рамках програми подорожі може подати онлайн-заявку на 

одноразову грошову допомогу у розмірі 3000 дол. на дорослого та 1500 дол. на дитину 

в рамках канадсько-української програми. Українсько-канадський конгрес привітав цю 

ініціативу та зазначив, що грошова допомога є величезним кроком уперед для 

українських біженців. 

РЕАКЦІЯ СВІТОВИХ ПОЛІТИКІВ, ДІЯЧІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 

Schneider, Kate. Ukraine President Volodymyr Zelensky’s message to Australia on 60 

Minutes [Звернення Президента України В. Зеленського до Австралії] / К. Schneider // 

Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 01.05. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/entertainment/television/ukraine-president-volodymyr-

zelenskys-message-to-australia-on-60-minutes/news-story/c37d05108682095a46fa4c757dfbe646. 

Кореспондент австралійського 9-го телеканалу Т. Стейнфорт вирушив в 

Україну, щоб взяти інтерв’ю у Президента України В. Зеленського. В інтерв’ю 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/mision-humanitaria-un-grupo-de-medicos-argentinos-viajaran-a-polonia-en-el-avion-de-enrique-pineyro-nid27052022/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/mision-humanitaria-un-grupo-de-medicos-argentinos-viajaran-a-polonia-en-el-avion-de-enrique-pineyro-nid27052022/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/mision-humanitaria-un-grupo-de-medicos-argentinos-viajaran-a-polonia-en-el-avion-de-enrique-pineyro-nid27052022/
https://dorzeczy.pl/opinie/307069/wojna-na-ukrainie-uchodzcy-z-ukrainy-chodakiewicz-kryzys-uchodzczy.html
https://dorzeczy.pl/opinie/307069/wojna-na-ukrainie-uchodzcy-z-ukrainy-chodakiewicz-kryzys-uchodzczy.html
https://www.thestar.com/news/canada/2022/05/30/canada-has-quickly-rolled-out-the-welcome-mat-to-displaced-ukrainians-but-the-real-job-has-just-started-how-to-properly-settle-them.html
https://www.thestar.com/news/canada/2022/05/30/canada-has-quickly-rolled-out-the-welcome-mat-to-displaced-ukrainians-but-the-real-job-has-just-started-how-to-properly-settle-them.html
https://www.thestar.com/news/canada/2022/05/30/canada-has-quickly-rolled-out-the-welcome-mat-to-displaced-ukrainians-but-the-real-job-has-just-started-how-to-properly-settle-them.html
https://www.heraldsun.com.au/entertainment/television/ukraine-president-volodymyr-zelenskys-message-to-australia-on-60-minutes/news-story/c37d05108682095a46fa4c757dfbe646
https://www.heraldsun.com.au/entertainment/television/ukraine-president-volodymyr-zelenskys-message-to-australia-on-60-minutes/news-story/c37d05108682095a46fa4c757dfbe646
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Президент України подякував Австралії за підтримку. Журналіст провів у 

імпровізованому бункері В. Зеленського кілька днів, що назвав великим привілеєм». 

*** 

«Ja, wir sind wieder da!»: SPÖ stellt am 1. Mai Führungsanspruch [«Так, ми 

повернулися!»: SPÖ претендує на лідерство] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 01.05. – Режим 

доступу : https://www.diepresse.com/6133157/ja-wir-sind-wieder-da-spoe-stellt-am-1-mai-

fuehrungsanspruch?from=rss. 

Мер Відня М. Людвіг заявив, що Австрія не нейтральна, коли йдеться про 

загарбницькі війни, однак Австрія проти геополітики зі зброєю в руках. М. Людвіг 

підкреслив, що в австрійців нема проблем з російським народом, О. Пушкіним, а є лиш 

проблеми з путіним. 

*** 

Arnsperger, Malte. Ein Satz zeigt, dass Scholz die Not der Ukraine nicht versteht und 

sich völlig überschätzt [Одне речення свідчить про те, що Шольц не розуміє важкого 

становища України і повністю себе переоцінює] / М. Arnsperger // Focus. – Berlin, 2022. – 

01.05. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/kommentar-ein-

satz-zeigt-warum-scholz-die-not-der-ukraine-einfach-nicht-versteht_id_92309508.html. 

За словами автора, бувають моменти, коли стає зрозуміло, що два партнери 

просто не розуміють один одного, що вони думають зовсім по-різному, мають різні 

ідеї. Це можна перенести на відносини України та Німеччини. Посол України в 

Німеччині А. Мельник висловлюється, що на війні потрібні швидкі рішення, що для 

України це питання життя та смерті. Федеральний канцлер О. Шольц задоволений 

своїми діями, вважаючи, що швидко приймає рішення, але координує їх із союзниками, 

з підозрою ставиться до поспішних дій. Як нейтральний спостерігач, каже автор, 

позицію А. Мельника не можна не вважати очевидною, тому що не було жодного 

публічного рішення О. Шольца, яке заслуговувало б атрибут швидкого». 

*** 

Willander, Frida. Experten: Ryska styrkor nära kollaps i Donbass [Експерт: російські 

війська на Донбасі близькі до розвалу] / F. Willander // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 

01.05. – Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qWa32E/striden-om-donbass-i-

ukraina-kan-vara-over-om-tva-veckor. 

Британський військовий експерт М. Мартін прогнозує, що атака росії на Донбас 

на сході України почала зупинятися і бойові дії в регіоні можуть закінчитися за два-

чотири тижні. За його словами, в росії закінчуються і люди, і зброя». М. Мартін 

наголосив, що у війні відбулося серйозне стратегічне зрушення в бік України. Крім 

того військовий експерт вважає, що НАТО та США дійшли висновку, що путін блефує 

з приводу використання ядерної зброї. 

*** 

Berman, Lazar. Israel: ‘Message made clear’ in rebuke of Russian envoy for Lavrov’s 

Hitler remarks [Ізраїль: Повідомлення стало зрозумілим» – це закид російському 

посланцю за висловлювання лаврова про Гітлера] / L. Berman // The Times of Israel. – 

Jerusalem, 2022. – 02.05. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/israel-says-

message-made-clear-in-rebuke-of-russian-envoy-over-lavrov-remarks/. 

https://www.diepresse.com/6133157/ja-wir-sind-wieder-da-spoe-stellt-am-1-mai-fuehrungsanspruch?from=rss
https://www.diepresse.com/6133157/ja-wir-sind-wieder-da-spoe-stellt-am-1-mai-fuehrungsanspruch?from=rss
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/kommentar-ein-satz-zeigt-warum-scholz-die-not-der-ukraine-einfach-nicht-versteht_id_92309508.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/kommentar-ein-satz-zeigt-warum-scholz-die-not-der-ukraine-einfach-nicht-versteht_id_92309508.html
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qWa32E/striden-om-donbass-i-ukraina-kan-vara-over-om-tva-veckor
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qWa32E/striden-om-donbass-i-ukraina-kan-vara-over-om-tva-veckor
https://www.timesofisrael.com/israel-says-message-made-clear-in-rebuke-of-russian-envoy-over-lavrov-remarks/
https://www.timesofisrael.com/israel-says-message-made-clear-in-rebuke-of-russian-envoy-over-lavrov-remarks/
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Посла росії в Ізраїлі А. Вікторова викликали в МЗС та дорікали за коментарі 

міністра закордонних справ лаврова про те, що нацистський лідер Гітлер мав єврейську 

кров» і що євреї є одними з найгірших антисемітів. За словами автора, риторика 

Єрусалиму змінилася після повідомлень про масові вбивства цивільного населення з 

боку росіян, коли міністр закордонних справ Я. Лапід явно звинуватив росію у 

військових злочинах. москва також публічно розкритикувала Єрусалим, каже автор, 

через його рішення постачати оборонне озброєння до Києва та пропозицію посла 

Ізраїлю в Україні перейменувати вулиці в українській столиці для тих, хто рятував 

євреїв під час Голокосту. 

*** 

Polo, Sara. Rescate del turista David, 40 días atrapado en Gostomel: Me salvé de 

milagro, un español perdido en un pueblo de Ucrania es como un ruso en Matalebreras» 

[Порятунок туриста Давида після 40 днів у пастці в Гостомелі: Мене дивом вдалося 

врятувати, іспанець загублений в українському містечку – як росіянин в 

Маталебрерасі»] / S. Polo // El Mundo. – Madrid, 2022. – 02.05. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/05/02/626e802ffdddffc18e8b4579.html. 

Громадська організація Допомога Україні», заснована двома іспанцями, 

врятувала з України вже 440 людей, 42 з яких іспанці. Останнього іспанського 

громадянина Давида вдалося врятувати з Гостомеля, що під Києвом, в кінці квітня. 

*** 

Коренной причиной российско-украинского конфликта является расширение 

НАТО [Корінною причиною російсько-українського конфлікту є розширення НАТО] // 

Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 02.05. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0502/c31520-10091758.html. 

Професор політології університету Чикаго Д. Міршаймер впевнений, що 

корінною причиною російського вторгнення в Україну є розширення НАТО і росія 

лише реагує на рішення. На думку політолога, і США, і росія сповнені рішучості 

перемогти і в цих умовах буде важко досягти будь-якої мирної угоди, а про завершення 

війни поки що говорити рано. 

*** 

Schmoll, Heike. Union für „Zeitenwende“ bei der Sicherheitspolitik [Союз за 

переломний момент» у політиці безпеки] / H. Schmoll // Frankfurter Allgemeine. – 

Frankfurt am Main, 2022. – 02.05. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/union-fuer-zeitenwende-bei-der-sicherheitspolitik-

17997494.html. 

«Християнсько-демократичний союз Німеччини» (ХДС) та Християнсько-

соціальний союз у Баварії» (ХСС) вимагають, щоб сучасна безпека та зовнішня 

політика також враховувала наслідки політики ринку праці та політики розвитку. 

Жорстока загарбницька війна росії проти України призвела до переосмислення в 

союзних партіях. У проєкті документу, який дві союзні партій хочуть ухвалити на 

спільній зустрічі в Кельні, зазначено, що потрібний поворотний момент у німецькій 

політиці й доведеться взяти на себе більше відповідальності у світі». 

*** 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/05/02/626e802ffdddffc18e8b4579.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0502/c31520-10091758.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/union-fuer-zeitenwende-bei-der-sicherheitspolitik-17997494.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/union-fuer-zeitenwende-bei-der-sicherheitspolitik-17997494.html
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Steppat, Timo. „Die Antwort müssen Sie schon ertragen“ [«Тобі доведеться дати 

відповідь»] / T. Steppat // Frankfurter Allgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 02.05. – 

Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ukraine-krieg-scholz-reist-erst-

nach-kiew-wenn-steinmeier-da-war-18000702.html. 

В інтерв’ю щодо політики федерального уряду у війні в Україні канцлер 

Німеччини О. Шольц ухиляється від багатьох питань. Зокрема, він ухилився від 

відповіді щодо того, чи будуть після танку Гепард» незабаром поставлять модель танку 

Леопард». Одним із аргументів О. Шольца проти поставок важкої зброї протягом 

кількох тижнів було те, що існує ризик світової ядерної війни. Однак в інтерв’ю він не 

пояснив, як відбулася зміна настроїв і, отже, доставка танків Гепард». Щодо його 

можливої поїздки до Києва, О. Шольц різко розкритикував Україну за відмову від 

запрошення федерального президента Ф.-В. Штайнмаєра. 

*** 

Borges, Liliana. António Costa terá reunião virtual com primeiro-ministro ucraniano 

[Антоніу Кошта проведе віртуальну зустріч з українським прем’єр-міністром] / L. Borges 

// Público. – Lisboa, 2022. – 02.05. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/05/02/politica/noticia/antonio-costa-tera-reuniao-virtual-

primeiroministro-ucraniano-2004626. 

Прем’єр-міністр Португалії А. Кошта планує зустрітися зі своїм українським 

колегою Д. Шмигалем у режимі відеоконференції. На порядку денному робочої 

зустрічі, по суті, дві теми: двостороннє співробітництво між Португалією та Україною і 

аналіз поточної ситуації конфлікту, спричиненого російським вторгненням в Україну. 

А. Кошта також візьме участь у режимі відеоконференції в Міжнародній конференції 

донорів високого рівня для України, яка відбудеться у Варшаві. Ініціативу 

координують прем’єр-міністри Польщі та Швеції у партнерстві з головами 

Європейської ради та Європейської комісії. 

*** 

Simko-Bednarski, Evan. Timothy Cardinal Dolan makes surprise visit to Ukraine 

[Кардинал Тімоті Долан здійснив несподіваний візит до України] / Е. Simko-Bednarski // 

New York Post. – New York, 2022. – 02.05. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/05/02/timothy-cardinal-dolan-makes-surprise-visit-to-ukraine/. 

Католицький архієпископ Нью-Йорка Т. Долан з неоголошеним візитом відвідав 

Україну після того, як побував у будинках для біженців у сусідніх Польщі та 

Словаччині. Перебуваючи в Україні, за словами Т. Долана, він зустрівся з кількома 

внутрішньо переміщеними українцями. 

*** 

Bánó, Attila. Volodimir Zelenszkij és Nagy Imre történelmi példázata [Історична 

притча про В. Зеленського та І. Надя] / А. Bánó // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 

02.05. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/velemeny/2022/05/volodimir-zelenszkij-es-

nagy-imre-tortenelmi-peldazata. 

Автор статті проводить історичні паралелі між російським вторгненням в 

Україну та угорськими революціями 1848 і 1956 рр., порівнює умови, в яких 

знаходиться Україна в 2022 р. з умовами, в яких перебувала Угорщина в 1848 і 1956 рр. 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ukraine-krieg-scholz-reist-erst-nach-kiew-wenn-steinmeier-da-war-18000702.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ukraine-krieg-scholz-reist-erst-nach-kiew-wenn-steinmeier-da-war-18000702.html
https://www.publico.pt/2022/05/02/politica/noticia/antonio-costa-tera-reuniao-virtual-primeiroministro-ucraniano-2004626
https://www.publico.pt/2022/05/02/politica/noticia/antonio-costa-tera-reuniao-virtual-primeiroministro-ucraniano-2004626
https://nypost.com/2022/05/02/timothy-cardinal-dolan-makes-surprise-visit-to-ukraine/
https://magyarnemzet.hu/velemeny/2022/05/volodimir-zelenszkij-es-nagy-imre-tortenelmi-peldazata
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Автор критикує Україну і, зокрема Президента України В. Зеленського за те, що 

покладється за допомогу інших країн, а не вирішує свої проблеми самостійно». 

*** 

Kijevben újra működik a magyar nagykövetség [Посольство Угорщини знову працює 

у Києві] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 02.05. – Режим доступу : 

https://www.nepszava.hu/3155558_kijevben-ujra-mukodik-a-magyar-nagykovetseg. 

Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини П. Сіярто повідомив, що 

ґрунтуючись на ситуації з безпекою в Києві, яка постійно покращується, ухвалено 

рішення про перенесення посольства Угорщини зі Львова в українську столицю. За 

словами міністра, умови безпеки забезпечені, а робота посольства у Києві дозволяє їм 

підтримувати зв’язок із українським урядом. 

*** 

Japan urges Mongolia to join int’l pressure on russia over Ukraine [Японія закликала 

Монголію приєднатися до міжнародного тиску на росію через її агресію в Україні] // 

Japan Today. – Tokyo, 2022. – 02.05. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/update1-japan-urges-mongolia-to-join-int’l-pressure-

on-russia-over-ukraine. 

Міністр закордонних справ Японії Й. Хаясі закликав свого монгольського колегу 

Д. Цогтбаатара приєднатися до міжнародного тиску на росію у відповідь на її агресію в 

Україні. На зустрічі в Улан-Баторі Й. Хаясі заявив, що вторгнення москви в Україну 

порушує міжнародне право і розхитує основи міжнародного порядку також в Азії, і 

тому, на думку японського МЗС, необхідною є глобальна солідарність. 

*** 

Greek President met with Belgian royals, reaffirmed excellent level of bilateral relations 

[Президент Греції зустрівся з бельгійськими королівськими особами, підтвердив 

чудовий рівень двосторонніх відносин] // еKathimerini. – Athens, 2022. – 03.05. – Режим 

доступу : https://www.ekathimerini.com/news/1183402/greek-president-met-with-belgian-

royals-reaffirmed-excellent-level-of-bilateral-relations/. 

Відбулася зустріч між президенткою Греції К. Сакелларопулу, королем 

Бельгійським Філіппом і королевою Матільдою, які перебувають з офіційним візитом у 

Греції. В ході зустрічі президентка зазначила, що візит відбувається в той час, коли 

світ, особливо Європа, переживає велику кризу, а саме війну в Україні, наголосивши на 

звірствах росіян в Бучі. К. Сакелларопулу підкреслила, що Греція зобов’язується 

підтримувати країни-члени ЄС, які перебувають на передовій» та відзначила 

готовність Греції прийняти біженців з України. 

*** 

Il Papa è pronto a incontrare putin a mosca» [Папа Римський готовий зустрітися з 

путіним у москві»] // Avvenire. – Milano, 2022. – 03.05. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/papa-francesco-putin-non-si-ferma-sono-pronto-a-

incontrarlo. 

Папа Римський Франциск заявив, що попросив про зустріч у москві з 

президентом росії володимиром путіним, щоб спробувати зупинити війну в Україні, 

https://www.nepszava.hu/3155558_kijevben-ujra-mukodik-a-magyar-nagykovetseg
https://japantoday.com/category/politics/update1-japan-urges-mongolia-to-join-int'l-pressure-on-russia-over-ukraine
https://japantoday.com/category/politics/update1-japan-urges-mongolia-to-join-int'l-pressure-on-russia-over-ukraine
https://www.ekathimerini.com/news/1183402/greek-president-met-with-belgian-royals-reaffirmed-excellent-level-of-bilateral-relations/
https://www.ekathimerini.com/news/1183402/greek-president-met-with-belgian-royals-reaffirmed-excellent-level-of-bilateral-relations/
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/papa-francesco-putin-non-si-ferma-sono-pronto-a-incontrarlo
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/papa-francesco-putin-non-si-ferma-sono-pronto-a-incontrarlo


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

127 

але не отримав відповіді. Франциск зазначив, що не планує їхати до України, бо 

відчуває, що спочатку повинен поїхати до москви поговорити з путіним. 

*** 

Iasevoli, Marco. Draghi all’Europarlamento: sostenere l’Ucraina, priorità cessate il 

fuoco [Драґі в Європарламенті: підтримка України, пріоритет припинення вогню] / M. 

Iasevoli // Avvenire. – Milano, 2022. – 03.05. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/draghi-plenaria-strasburgo. 

На пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі голова уряду Італії М. 

Драґі говорив про війну в Україні як про одну з найсерйозніших криз» в історії 

Європейського Союзу. За словами прем’єра, необхідно продовжувати підтримувати 

Президента України В. Зеленського тому, що в агресивній війні не може бути рівності 

між тими, хто вторгається і тими, хто чинить опір, і тому що метою залишається 

вільна, демократична Україна. 

*** 

Alexander, Matthias. Ein Deutschland, vor dem Putin Angst hat [Німеччина, якої 

боїться путін] / M. Alexander // Frankfurter Allgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 03.05. 

– Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/hart-aber-fair-in-der-tv-

kritik-russlands-gesellschaft-und-putins-krieg-18000905.html. 

Під час ток-шоу на німецькому телебаченні учасники не змогли по-справжньому 

відповісти на питання про колективну провину росії у війні, їх об’єднала нерішучість. 

На думку колишнього міністра внутрішніх справ Г. Баума, треба запитати, якою була б 

думка росіян, якби вони знали правду. Щодо війни, то всі учасники не залишили 

сумнівів у тому, що Німеччина має підтримати Україну. Для цього, зокрема 

журналістка М. Вайсбанд знаходить чіткі слова, які хотілося б почути від канцлера про 

те, що він упустив ще один шанс, коли вперто зауважив, що не хоче їхати до Києва 

через Федерального президента. Вона зауважує, що німецька історія вчить, що 

нейтралітету не існує і якщо ви нічого не робите, ви стаєте на сторону агресора».  

*** 

Myjak, Jarosław. Kozacy i Moskale [Козаки і москалі] / J. Myjak // Rzeczpospolita. – 

Warsaw, 2022. – 03.05. – Режим доступу : https://www.rp.pl/opinie-polityczno-

spoleczne/art36225831-jaroslaw-myjak-kozacy-i-moskale. 

Засновник і президент Асоціації груп страхування капіталу PKPP 

LewiatanCzłonek Ярослав Мияк в статті пише, що домінантами української політичної 

культури є свобода та самоорганізація, російської – послух. На думку автора, українці, 

які звикли до свободи, цінують її більше, ніж стабільність, а для росіян стабільність 

важливіша за свободу. Автор наголошує, що нинішня війна полягає в тому, чи можна 

побудувати політичну систему у Східній Європі, яка б була не стабільною 

диктатурою», а вільною, відкритою демократією. Я. Мияк підкреслює, що прем’єр 

Великобританії Борис Джонсон, мабуть, помітив в українців ознаки того, що англійці 

називають panache»: сміливість, наснага і розмах. Автор статті наголосив, що варто 

придивитися до цих українських рис ближче. 

*** 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/draghi-plenaria-strasburgo
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/hart-aber-fair-in-der-tv-kritik-russlands-gesellschaft-und-putins-krieg-18000905.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/hart-aber-fair-in-der-tv-kritik-russlands-gesellschaft-und-putins-krieg-18000905.html
https://www.rp.pl/opinie-polityczno-spoleczne/art36225831-jaroslaw-myjak-kozacy-i-moskale
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Sessenta bibliotecas ajudam a recolher cerca de mil livros para a Ucrânia [Шістдесят 

бібліотек допомогли зібрати більше 1000 книг для України] // Correio da Manhã. – Lisboa, 

2022. – 03.05. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-

ucrania/detalhe/sessenta-bibliotecas-ajudam-a-recolher-cerca-de-mil-livros-para-a-ucrania. 

Шістдесят бібліотек Португалії допомогли зібрати 1400 книг, які відправлять в 

Україну в рамках кампанії Арте-віа». Розпочата 21 березня кампанія Книги для миру», 

спрямована на передачу Україні книг за підтримки Головного управління архівів та 

бібліотек і спільної роботи Асоціації українців Португалії. 

*** 

Русија оптужила Израел да подржава неонацисте у Украјини [росія звинуватила 

Ізраїль у підтримці неонацистів в Україні] // Политика. – Belgrad, 2022. – 03.05. – Режим 

доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/506288/. 

Міністр закордонних справ Ізраїлю Я. Лапід засудив заяву міністра закордонних 

справ росії лаврова про те, що Гітлер мав єврейську кров» і викликав російського посла 

для роз’яснень». Відколи росія напала на Україну 24 лютого, Ізраїль намагається 

підтримувати тендітний баланс між Києвом і москвою, але коментарі лаврова, які 

пролунали на одному з італійських каналів, викликали обурення. 

*** 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her türlü adımı takip ediyoruz, bu hafta рutin’le 

görüşeceğim [Президент Р. Т. Ердоган: Ми стежимо за кожним кроком, я зустрінуся з 

путіним цього тижня] // Star. – Istanbul, 2022. – 03.05. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/politika/cumhurbaskani-erdogan-her-turlu-adimi-takip-ediyoruz-bu-

hafta-putinle-gorusecegim-haber-1708773/. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган після звершення молитви в мечеті відповів 

на запитання представників преси. Серед іншого, він сказав, що Туреччина стежить за 

кожним кроком у російсько-українській війні. На питання про те, чи буде найближчим 

часом у Стамбулі ще одна зустріч щодо російсько-українських переговорів, Р. Т. 

Ердоган сказав, що швидше за все, у нас буде зустріч із путіним і Туреччина буде до 

цього прагнути». 

*** 

Schallenberg fordert Zugang zu EU-Markt für Ukraine und Moldau [А. Шалленберг 

вимагає доступу України та Молдови до ринку ЄС] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 03.05. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6134066/schallenberg-fordert-zugang-zu-eu-

markt-fuer-ukraine-und-moldau?from=rss. 

За словами міністра закордонних справ Австрії А. Шалленберга, ЄС повинен 

розглянути радикальні зміни договору, якщо він серйозно ставиться до членства 

України. А. Шалленберг зажадав від ЄС надати сусіднім країнам таким, як Україна або 

Молдова, швидкий доступ до спільного ринку. За словами А. Шалленберга, ЄС більше 

не може дозволити собі робити половинчасті речі із сусідніми країнами. 

*** 

Võrklaev, Mart. Mart Võrklaev: arutlusel oleval lisaeelarvel on üks eesmärk – aidata 

kaasa Putinist luuseri tegemisele [Март Вирклаєв: Обговорюваний додатковий бюджет має 

одну мету – допомогти з путіна зробити невдаху] / M. Võrklaev // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/sessenta-bibliotecas-ajudam-a-recolher-cerca-de-mil-livros-para-a-ucrania
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/sessenta-bibliotecas-ajudam-a-recolher-cerca-de-mil-livros-para-a-ucrania
https://www.politika.rs/scc/clanak/506288/
https://www.star.com.tr/politika/cumhurbaskani-erdogan-her-turlu-adimi-takip-ediyoruz-bu-hafta-putinle-gorusecegim-haber-1708773/
https://www.star.com.tr/politika/cumhurbaskani-erdogan-her-turlu-adimi-takip-ediyoruz-bu-hafta-putinle-gorusecegim-haber-1708773/
https://www.diepresse.com/6134066/schallenberg-fordert-zugang-zu-eu-markt-fuer-ukraine-und-moldau?from=rss
https://www.diepresse.com/6134066/schallenberg-fordert-zugang-zu-eu-markt-fuer-ukraine-und-moldau?from=rss
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2022. – 04.05. – Режим доступу : https://epl.delfi.ee/artikkel/96566149/mart-vorklaev-

arutlusel-oleval-lisaeelarvel-on-uks-eesmark-aidata-kaasa-putinist-luuseri-tegemisele. 

Прем’єр-міністерка Естонії К. Каллас неодноразово заявляла, що президент росії 

путін не повинен отримувати жодної перемоги, ані найменшої, від нападу на Україну. 

Саме щодо цих цілей у парламенті обговорюється додатковий бюджет воєнного часу 

на 802 млн євро, розроблений урядом, який привів би путіна до програшу у війні з 

Україною. 

*** 

Anvelt, Kärt. Ida prefekt: Ida-Viru elanikele oli Ukraina sõja algus šokk [Префект 

сходу: Жителі Іда-Віру були шоковані початком війни в Україні] / K. Anvelt // Eesti 

Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 04.05. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/96570829/ida-prefekt-ida-viru-elanikele-oli-ukraina-soja-algus-

sokk. 

За словами автора, жителі повіту Іда-Віру в Естонії, переважно 

російськомовного, були шоковані початком війни росії проти України. Напередодні 9 

травня східний префект Т. Крууп був готовий у місті Нарва до провокацій. Натомість, 

за словами префекта, акції з носіями георгіївських стрічок» пройшли мирно. 

*** 

Havardi, Jeremy. Lavrov and the contemptuous distortion of history and politics 

[лавров і зневажливе спотворення історії та політики] / J. Havardi // The Times of Israel. – 

Jerusalem, 2022. – 04.05. – Режим доступу : https://blogs.timesofisrael.com/lavrov-and-the-

contemptuous-distortion-of-history-and-politics/. 

Міністр закордонних справ росії лавров у розмові з італійським медіа-каналом, 

який запитав, як росія могла говорити про денацифікацію», коли Президент України є 

євреєм та масово підтримується громадянами України, відповів, що це нічого не 

означає, додавши, що Гітлер також мав єврейську кров» і що одні з найгірших 

антисемітів є євреями». За словами автора, жорстока війна росії в Україні з самого 

початку будувалася на викривленому читанні історії і це є тлом для осуду. Автор 

вважає, що єврейські організації повинні продовжувати виступати проти російських 

військових злочинів в Україні та бути солідарними з демократією, яка зазнає нападу з 

боку росії. 

*** 

Maroto, David. Fucking Putin»: la nueva cerveza española contra la invasión de 

Ucrania [«Fucking рutin»: нове іспанське пиво проти вторгнення в Україну] / D. Maroto // 

ABC. – Madrid, 2022. – 04.05. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/comunidad-

valenciana/abci-fucking-putin-nueva-cerveza-espanola-contra-invasion-ucrania-

202205041310_noticia.html. 

«Антипутінське» пиво – це проєкт традиційної пивоварні Cosa Nostra з 

валенсійського містечка Сагунто, яка виставила на продаж нову банку під назвою 

Fucking рutin», щоб показати свою підтримку та солідарність з українським народом. 

Протягом двох місяців, що минули після того, як росія вторглася в Україну, по всій 

Іспанії та в решті Європи відбувалися комерційні та рекламні акції з вимогою 

припинення вторгнення путіна. Власник компанії Cosa Nostra розповів, що пивовари 

Іспанії отримали електронного листа від крафтових пивоварів в Україні з проханням 

https://epl.delfi.ee/artikkel/96566149/mart-vorklaev-arutlusel-oleval-lisaeelarvel-on-uks-eesmark-aidata-kaasa-putinist-luuseri-tegemisele
https://epl.delfi.ee/artikkel/96566149/mart-vorklaev-arutlusel-oleval-lisaeelarvel-on-uks-eesmark-aidata-kaasa-putinist-luuseri-tegemisele
https://epl.delfi.ee/artikkel/96570829/ida-prefekt-ida-viru-elanikele-oli-ukraina-soja-algus-sokk
https://epl.delfi.ee/artikkel/96570829/ida-prefekt-ida-viru-elanikele-oli-ukraina-soja-algus-sokk
https://blogs.timesofisrael.com/lavrov-and-the-contemptuous-distortion-of-history-and-politics/
https://blogs.timesofisrael.com/lavrov-and-the-contemptuous-distortion-of-history-and-politics/
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-fucking-putin-nueva-cerveza-espanola-contra-invasion-ucrania-202205041310_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-fucking-putin-nueva-cerveza-espanola-contra-invasion-ucrania-202205041310_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-fucking-putin-nueva-cerveza-espanola-contra-invasion-ucrania-202205041310_noticia.html
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допомогти їм розповісти про ситуацію, в якій перебуває їхня країна і вони вирішили 

допомогти. 

*** 

Malinowski, Przemysław. Kanclerz Scholz odrzuca możliwość wyjazdu do Kijowa 

[Канцлер О. Шольц відкидає можливість поїхати до Києва] / P. Malinowski // 

Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 04.05. – Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-

zbrojne/art36229351-kanclerz-scholz-odrzuca-mozliwosc-wyjazdu-do-kijowa. 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не збирається їхати до Києва. Він зазначив, що 

нешанобливе ставлення української влади до президента Німеччини завадило його 

візиту. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр планував поїхати до Києва з 

главами держав Польщі, Латвії, Естонії та Литви в середині квітня, але його не 

запросили і тому він скасував свою поїздку. Рішення Києва є наслідком постійної 

критики відносин Ф.-В. Штайнмаєра з росією та його неприйняття до уваги 

застережень східноєвропейських сусідів щодо загрози російської агресії під час роботи 

на посаді міністра закордонних справ. О. Шольц зазнає критики через тижні 

невизначеності щодо поставок важкого озброєння в Україну та його відмову ввести 

ембарго на імпорт російських енергоносіїв. 

*** 

Naďa znepokojil raketový útok Ruska na Ukrajine: Minister pohrozil Moskve! [Надь 

стурбований ракетним ударом росії по Україні: Міністр погрожував москві!] // Nový Čas. 

– Bratislava, 2022. – 04.05. – Режим доступу : https://www.cas.sk/clanok/2674535/nada-

znepokojil-raketovy-utok-ruska-na-ukrajine-minister-pohrozil-moskve/. 

Міністр оборони Словаччини Я. Надь стурбований ракетним ударом рф по 

Україні, який стався біля кордону зі Словаччиною. Водночас він застеріг російського 

міністра оборони від обстрілу державного кордону Словаччини – напад на Словаччину 

означав би активізацію статті 5 Організації Північноатлантичного договору. Міністр 

внутрішніх справ В. Лейтнер запевнив, що Міністерство дипломатії через Генеральне 

консульство Словацької Республіки в Ужгороді підтримує постійний контакт зі 

словацькою меншиною, яка проживає на Закарпатті. Але немає жодних ознак того, що 

представники словацької меншини мають думки щодо переїзду до Словаччини 

внаслідок російського нападу. 

*** 

Nugent, Ciara. Lula Talks to TIME About Ukraine, Bolsonaro, and Brazil’s Fragile 

Democracy [Лула розповів Time» про Україну, Болсонару та крихку демократію Бразилії] 

/ C. Nugent // Time. – New York, 2022. – 04.05. – Режим доступу : 

https://time.com/6173232/lula-da-silva-transcript/. 

Експрезидент Бразилії Л. Лула да Сілва, який повернувся у велику політику, 

заявив в інтерв’ю журналу Time», що не лише росія винна у конфлікті в Україні, а й 

сама Україна, ЄС і США». На його думку, з боку західних лідерів було 

безвідповідально не зосередити увагу на переговорах за зачиненими дверима для 

вирішення української проблеми». Він вважає, що санкції Заходу проти росії сильно 

вдарять і по латиноамериканським країнам. 

*** 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36229351-kanclerz-scholz-odrzuca-mozliwosc-wyjazdu-do-kijowa
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36229351-kanclerz-scholz-odrzuca-mozliwosc-wyjazdu-do-kijowa
https://www.cas.sk/clanok/2674535/nada-znepokojil-raketovy-utok-ruska-na-ukrajine-minister-pohrozil-moskve/
https://www.cas.sk/clanok/2674535/nada-znepokojil-raketovy-utok-ruska-na-ukrajine-minister-pohrozil-moskve/
https://time.com/6173232/lula-da-silva-transcript/
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Barry, Eloise. Ussia’s War on Ukraine Is a Threat to Press Freedom, Report Says 

[Війна росії з Україною є загрозою свободі преси] / E. Barry // Time. – New York, 2022. – 

04.05. – Режим доступу : https://time.com/6173543/world-press-freedom-index-2022/. 

Кореспондент американського журналу пише, що журналістика в Україні зазнає 

все більш інтенсивного тиску, який посилюється війною. За даними Репортерів без 

кордонів», війна є загрозою для майбутнього українських ЗМІ, які до вторгнення були 

досить обмежені через монополію олігархів, посідаючи 106 місце в індексі 180 країн. 

Журналісти в Україні свідомо обстрілювалися російськими військовими, а кількість 

загиблих журналістів зросла щонайменше до 20 чоловік. 

*** 

Waxman, Olivia. The History Behind Victory Day in russia [Історія Дня Перемоги в 

росії] / O. B. Waxman // Time. – New York, 2022. – 04.05. – Режим доступу : 

https://time.com/6173515/russia-victory-day-history/. 

Кореспондент Time» О. Ваксман пише, що, оскільки триває війна росії проти 

України, в 2022 р. День Перемоги набуде нового значення. О. Ваксман зазначає, що 

з’явилися припущення про те, чи стане цей день поворотним моментом у війні, яка вже 

забрала тисячі жертв і змусила мільйони лишити свої домівки. 

*** 

Ricard, Philippe. Entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, une reprise de contact 

sans illusion [Між Емманюелем Макроном та путіним відновлення контактів без ілюзій] / 

P. Ricard // Le Monde. – Paris, 2022. – 04.05. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/04/entre-emmanuel-macron-et-vladimir-

poutine-une-reprise-de-contact-sans-illusions_6124669_3210.html. 

Президент Франції Е. Макрон і путін відновили діалог, перерваний після того, як 

наприкінці березня було виявлено звірства, скоєні проти мирних жителів у населених 

пунктах Київської області російськими військами. Це була десята розмова двох лідерів 

з моменту початку спецоперації», розпочатої кремлем в Україні 24 лютого. Розмова Е. 

Макрона з путіним тривала дві години: французький президент наголосив на 

міжнародному гуманітарному праві і закликав росію дозволити продовжити евакуацію 

людей із заводу Азовсталь». Крім того Е. Макрон закликав путіна покласти край війні 

росії проти України, а також виконати зобов’язання в рамках постійного члена Ради 

безпеки ООН. 

*** 

Papadopoulos, Pavlos. US should negotiate end of Ukraine war now [США повинні 

вести переговори про припинення війни в Україні зараз] / Р. Papadopoulos // 

еKathimerini. – Athens, 2022. – 05.05. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1183512/us-should-negotiate-end-of-ukraine-

war-now/. 

На думку американського економіста, науковця і політичнго аналітика Д. Сакса, 

дипломатія згідно зі Статутом ООН – це єдиний шлях та закликає США вести 

переговори з росією для завершення війни в Україні. Всі члени ООН підписали листа, 

в якому закликали всі країни-члени ООН прагнути до переговорів про мир в Україні. 

Пропонується прийняти пропозицію Президента України В. Зеленського щодо відмови 

України від членства в НАТО в обмін на вихід російських військ з країни. Однак путін 

https://time.com/6173543/world-press-freedom-index-2022/
https://time.com/6173515/russia-victory-day-history/
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/04/entre-emmanuel-macron-et-vladimir-poutine-une-reprise-de-contact-sans-illusions_6124669_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/04/entre-emmanuel-macron-et-vladimir-poutine-une-reprise-de-contact-sans-illusions_6124669_3210.html
https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1183512/us-should-negotiate-end-of-ukraine-war-now/
https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1183512/us-should-negotiate-end-of-ukraine-war-now/
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не погодився на цю пропозицію, оскільки, очевидно, прагне зберегти під контролем 

росії Донбас та Крим. Д. Сакс вважає інакше, росія та Україна повинні домовитися про 

врегулювання шляхом переговорів на основі нейтралітету та територіальної цілісності 

України, забезпечених міжнародною угодою. 

*** 

Bathke, Benjamin. Riiast on saanud sadade Vene pagulasajakirjanike tõmbekeskus 

[Рига стала центром тяжіння для сотень російських журналістів-біженців] / B. Bathke // 

Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 05.05. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/96575895/riiast-on-saanud-sadade-vene-pagulasajakirjanike-

tombekeskus. 

Сотні російських журналістів знайшли притулок у Ризі після вторгнення росії в 

Україну. Багато російських видань також переїхали з москви до Риги, так що столиця 

Латвії стала головним центром репортажів про росію та війну за кордоном. Кінокритик 

А. Долін є одним із найвідоміших російських журналістів, які шукають притулку в Ризі 

і розповідає правду про вторгнення росії в Україну. 

*** 

Russo, Jonathan. Mass Graves in Ukraine [Братські могили в Україні] / J. Russo // 

The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 05.05. – Режим доступу : 

https://blogs.timesofisrael.com/mass-graves-in-ukraine/. 

Бізнесмен з місті Нью-Йор Д. Руссо вважає, що обстріл російськими ракетами 

Києва і пошкодження пам’ятника у Бабиному Яру змінили його уявлення про 

перемир’я, яке Україна уклала зі своїм минулим». За його словами, визнання того, що 

сталося в Бабиному Ярі, зробило українців поряднішими по відношенню до росіян. 

*** 

Peñalosa, Gema. Detenido en Tarragona el bloguero prorruso Anatoli Shariy, acusado 

por Ucrania de traición [У Таррагоні заарештували проросійського блогера Анатолія 

Шарія, звинуваченого Україною у державній зраді] / G. Peñalosa // El Mundo. – Madrid, 

2022. – 05.05. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/05/05/62739165fdddffbaa48b4585.html. 

Національна поліція Іспанії затримала в Таррагоні українського блогера та 

політика А. Шарія, якого Україна звинувачує у державній зраді через його 

проросійські позиції, в рамках операції під керівництвом Інформаційної бригади 

Каталонії, яка готувалася кілька тижнів. Відтепер Україна має 40 днів для подання 

запиту про екстрадицію. Прокуратура перевірить злочини, у вчиненні яких його 

звинувачують, і факти, на яких вони ґрунтуються, щоб визначити, підтримує вона його 

видачу чи ні, а рішення ухвалить суд. 

*** 

G. Nausėda: sakome tvirtą „ne“ Rusijos dujoms, naftai ir agresoriaus finansavimui [Ґ. 

Науседа: Ми кажемо рішуче ні» російському газу, нафті та фінансуванню агресора] // 

Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 05.05. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/05/08/news/naujausi-pokyciai-nt-rinkoje-

kokios-naujienos-geros-ir-i-ka-pirkejams-reiketu-ziureti-atsargiau-23165857. 

https://epl.delfi.ee/artikkel/96575895/riiast-on-saanud-sadade-vene-pagulasajakirjanike-tombekeskus
https://epl.delfi.ee/artikkel/96575895/riiast-on-saanud-sadade-vene-pagulasajakirjanike-tombekeskus
https://blogs.timesofisrael.com/mass-graves-in-ukraine/
https://www.elmundo.es/espana/2022/05/05/62739165fdddffbaa48b4585.html
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/05/08/news/naujausi-pokyciai-nt-rinkoje-kokios-naujienos-geros-ir-i-ka-pirkejams-reiketu-ziureti-atsargiau-23165857
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/05/08/news/naujausi-pokyciai-nt-rinkoje-kokios-naujienos-geros-ir-i-ka-pirkejams-reiketu-ziureti-atsargiau-23165857
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Президент Литви Ґ. Науседа взяв участь у церемонії відкриття литовсько-

польського газопроводу GIPL, під час якого згадав події в Україні. За словами глави 

держави, війна проти України лише вкотре показала, що росія ніколи не була і не є 

надійним партнером, а також відкрила очі багатьом європейцям. За словами Ґ. 

Науседи, Литва разом із Польщею та іншими країнами Балтії впевнено говорять: ні – 

російському газу, ні – російській нафті, ні – фінансуванню агресора». 

*** 

Kazimierczuk, Agnieszka. George W. Bush o Zełenskim: Winston Churchill naszych 

czasów [Джордж Буш про Володимира Зеленського: Вінстон Черчіль нашого часу] / A. 

Kazimierczuk // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 05.05. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36241541-george-w-bush-o-zelenskim-winston-

churchill-naszych-czasow. 

Колишній президент США Джордж Буш за допомогою відеозв’язку 

поспілкувався з Президентом України Володимиром Зеленським. Д. Буш подякував В. 

Зеленському за його лідерство, приклад і відданість свободі. Президент України 

запевнив Д. Буша, що українці не похитнуться у боротьбі з варварством і бандитизмом 

путіна. Д. Буш додав, що американців надихає сила духу українців та їхня стійкість і 

американці продовжуватимуть підтримувати українців, які борються за свою свободу. 

*** 

Ћурчић, Мина. Београду обећана јасна европска перспектива [Белграду обіцяють 

чітку європейську перспективу] / М. Ћурчић // Политика. – Belgrad, 2022. – 05.05. – 

Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/506450/. 

Відбулася зустріч в Берліні президента Сербії А. Вучича та канцлера Німеччини 

О. Шольца. А. Вучич сказав, що крім багатьох тем, темою розмови було ставлення 

Сербії до війни в Україні та реакція на жорстокість війни росії проти України. О. 

Шольц наголосив, що ЄС та його кандидати мають бути єдиними та захищати спільні 

цінності і що війна – це складна ситуація, яка має згуртувати світ разом для подолання 

ворога. 

*** 

ЕУ нам је стратешки циљ, не верујемо у политику санкција [ЄС – наша 

стратегічна мета, ми не віримо в політику санкцій] // Политика. – Belgrad, 2022. – 05.05. – 

Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/506454/EU-nam-je-strateski-cilj-ne-

verujemo-u-politiku-sankcija. 

Перед зустріччю з канцлером Німеччини президент Сербії А. Вучич сказав, що 

ЄС є стратегічною метою Сербії, яка залишається твердо на європейському шляху, і 

що це є причиною зустріч з О. Шольцом. О. Вучич засудив порушення міжнародного 

права та війну в Україні. 

*** 

Eski Yunanistan Başbakan Yardımcısı: Türkiye en güçlü silah olan İHA’ları verdi 

[Колишній віцепрем’єр-міністр Греції: Туреччина дала найпотужнішу зброю] // Star. – 

Istanbul, 2022. – 05.05. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/politika/eski-yunanistan-

basbakan-yardimcisi-turkiye-en-guclu-silah-olan-ihalari-verdi-haber-1709088/. 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36241541-george-w-bush-o-zelenskim-winston-churchill-naszych-czasow
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36241541-george-w-bush-o-zelenskim-winston-churchill-naszych-czasow
https://www.politika.rs/scc/clanak/506450/
https://www.politika.rs/scc/clanak/506454/EU-nam-je-strateski-cilj-ne-verujemo-u-politiku-sankcija
https://www.politika.rs/scc/clanak/506454/EU-nam-je-strateski-cilj-ne-verujemo-u-politiku-sankcija
https://www.star.com.tr/politika/eski-yunanistan-basbakan-yardimcisi-turkiye-en-guclu-silah-olan-ihalari-verdi-haber-1709088/
https://www.star.com.tr/politika/eski-yunanistan-basbakan-yardimcisi-turkiye-en-guclu-silah-olan-ihalari-verdi-haber-1709088/
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Колишній віцепрем’єр-міністр Греції Є. Венізелос зробив заяву для грецької 

преси щодо дипломатичної позиції Туреччини у російсько-українській війні. Він 

заявив, що Туреччина може не брати участі в санкціях так, як Туреччина дала Україні 

найпотужнішу зброю, яку Україна використовує проти російських загарбників, маючи 

на увазі турецькі безпілотники. 

*** 

Kishida, pope discuss need for ‘‘world free of nuclear weapons’’ [Кісіда та Папа 

обговорили необхідність світу, вільного від ядерної зброї»] // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 

05.05. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/politics/japan-pm-pope-discuss-

nuclear-arms-after-nkorea-test-launch. 

Прем’єр-міністр Японії Ф. Кісіда та Папа Франциск провели зустріч у Ватикані. 

У заяві Ватикану йдеться, що переговори стосувалися двосторонніх та міжнародних 

відносин, з особливою увагою до війни в Україні, підкреслюючи невідкладність 

діалогу та миру і висловлюючи з цією метою надію на світ, вільний від ядерної зброї. 

*** 

Симеонова, Антония. Бойко Ноев: Никой няма да нападне България [Бойко Ноєв: 

Ніхто не нападатиме на Болгарію] / А. Симеонова // Факти. – Sofia, 2022. – 06.05. – Режим 

доступу : https://fakti.bg/bulgaria/676388-boiko-noev-nikoi-nama-da-napadne-balgaria. 

Експерт з питань національної безпеки, колишній військовий міністр Б. Ноєв, 

заявив, що ніхто не нападе на Болгарію, бо на це немає причин. Він звинуватив 

державу в тому, що вона затримала швидку модернізацію армії та її переоснащення, як 

це зробили всі інші країни Східної Європи, посилаючись на Польщу, яка передала 

Україні 200 російських танків, щоб отримати натомість нові машини. Відповідаючи на 

запитання, чому Болгарії не запропонували передати Україні стару військову техніку і 

отримати сучаснішу від НАТО, Б. Ноєв назвав великий вплив путінізму в країні». 

*** 

Bivši američki general otkrio šta je potrebno Ukrajincima da pobijede u ratu 

[Колишній американський генерал розповів, що потрібно українцям для перемоги у 

війні] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 06.05. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/740159/bivsi-americki-general-otkrio-sta-je-potrebno-

ukrajincima-da-pobijede-u-ratu. 

Колишній командувач Штабом спеціальних операцій США в Європі, генерал-

майор у відставці М. Репас вважає, що міжнародне співтовариство має значно 

посилити підтримку України, щоб вона змогла виграти війну, зокрема: по-перше, 

послабити росію, зміцнивши військовий потенціал України, по-друге, утримувати 

росію, зміцнюючи НАТО, по-третє, забезпечити поразку росії в Україні, а цього можна 

досягти шляхом створення сил стратегічного та оперативного резерву, здатних вести 

наступальні операції з метою витіснення росіян із території України та забезпечення 

безпеки кордонів країни. 

*** 

ĀM parlamentārā sekretāre: Eiropa vairs nav iedomājama bez Ukrainas kā tās 

dalībvalsts [Парламентська речниця МЗС: Європа вже немислима без України як її 

члена] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 06.05. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/japan-pm-pope-discuss-nuclear-arms-after-nkorea-test-launch
https://japantoday.com/category/politics/japan-pm-pope-discuss-nuclear-arms-after-nkorea-test-launch
https://fakti.bg/bulgaria/676388-boiko-noev-nikoi-nama-da-napadne-balgaria
https://avaz.ba/globus/svijet/740159/bivsi-americki-general-otkrio-sta-je-potrebno-ukrajincima-da-pobijede-u-ratu
https://avaz.ba/globus/svijet/740159/bivsi-americki-general-otkrio-sta-je-potrebno-ukrajincima-da-pobijede-u-ratu
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https://nra.lv/politika/eiropas-savieniba/380213-am-parlamentara-sekretare-eiropa-vairs-nav-

iedomajama-bez-ukrainas-ka-tas-dalibvalsts.htm. 

Європарламентська речниця МЗС з Латвії З. Калніня-Лукашевіца під час 

виступу в День Європи 9 травня наголосила, що цей день став по-іншому сприйматися 

спільнотою так, як пронизаний болем за кровоприття в Україні через російську 

агресію. Щодо подання Україною заявки на членство в ЄС, З. Калніня-Лукашевіца 

підкреслила, що це був гучний вираз віри в силу та ідею Європи». За її словами, 

Європу вже неможливо уявити без України, як її члена. Член Європейського 

парламенту Р. Зіле зазначив, що треба допомагати захистити Україну як сьогодні, так і 

допомагати в післявоєнній відбудові, щоб незабаром вітати Україну серед 

європейських держав-членів. 

*** 

Erdoğan, Macron discuss French elections, Ukraine crisis [Ердоган та Макрон 

обговорили вибори у Франції та українську кризу] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 06.05. 

– Режим доступу : https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-macron-discuss-

french-elections-ukraine-crisis. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган і його французький колега Е. Макрон 

обговорили у телефонній розмові війну в Україні та двосторонні відносини. Р. Т. 

Ердоган зазначив, що Анкара продовжує свої зусилля щодо припинення російсько-

української війни дипломатичним шляхом. 

*** 

Gauthier, Ursula. Françoise Thom : Aujourd’hui encore, les russes ne se pensent qu’en 

empire» [Франсуаза Том: Навіть сьогодні росіяни вважають себе лише імперією»] / U. 

Gauthier // L`Obs. – Paris, 2022. – 06.05. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220506.OBS58083/francoise-thom-aujourd-

hui-encore-les-russes-ne-se-pensent-qu-en-empire.html. 

Історик СРСР та пострадянської росії Ф. Том у книзі Розуміння поутинізму» 

досліджує причини вторгнення росії в Україну. На її думку, в путіна є ностальгія за 

минулою величчю, а падіння свого вірного януковича», витісненого народним рухом 

2014 р. з України, він інтерпретував як особисту зневагу. Ф. Том підкреслює, що саме 

звідси випливає бажання путіна помститися Україні. 

*** 

Hansson, Wolfgang. USA jublar stilla och putin gnisslar tänder av ilska [США 

тихенько аплодують, а путін у гніві скрипить зубами] / W. Hansson // Aftonbladet. – 

Stockholm, 2022. – 06.05. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/a7nyKE/putins-gigantiska-felkalkyl-ger-ett-

utvidgat-nato. 

Шведський журналіст В. Ханссон пише, що метою росії у вторгненні в Україні 

було знову зробити росію великою». Журналіст вважає, що хоча війна далека від 

завершення, нині перемога росії в Україні для кремля є не більш ніж далеким міражем і 

називає це гігантською невдачею для путіна та великою стратегічною перемогою для 

НАТО і Сполучених Штатів. 

*** 

https://nra.lv/politika/eiropas-savieniba/380213-am-parlamentara-sekretare-eiropa-vairs-nav-iedomajama-bez-ukrainas-ka-tas-dalibvalsts.htm
https://nra.lv/politika/eiropas-savieniba/380213-am-parlamentara-sekretare-eiropa-vairs-nav-iedomajama-bez-ukrainas-ka-tas-dalibvalsts.htm
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-macron-discuss-french-elections-ukraine-crisis
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-macron-discuss-french-elections-ukraine-crisis
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220506.OBS58083/francoise-thom-aujourd-hui-encore-les-russes-ne-se-pensent-qu-en-empire.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220506.OBS58083/francoise-thom-aujourd-hui-encore-les-russes-ne-se-pensent-qu-en-empire.html
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/a7nyKE/putins-gigantiska-felkalkyl-ger-ett-utvidgat-nato
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/a7nyKE/putins-gigantiska-felkalkyl-ger-ett-utvidgat-nato
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Bruveris, Vytautas. Vytautas Bruveris. Rusijos invazija į Ukrainą pakėlė naują neregėto 

dydžio bangą [Вітовт Бруверіс. Вторгнення росії в Україну підняло нову хвилю 

безпрецедентного масштабу] / V. Bruveris // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 07.05. – 

Режим доступу : https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/07/news/vytautas-

bruveris-rusijos-invazija-i-ukraina-pakele-nauja-neregeto-dydzio-banga-23280345. 

У статті кореспондент внутрішньої та міжнародної політики, оглядач щоденної 

газети Lietuvos rytas В. Бруверіс зазначає, що хвилі ентузіазму щодо знищення 

радянських реліквій неухильно зростали протягом трьох десятиліть незалежності. За 

словами оглядача, їх піднімали не лише праві політики, а й представники спецслужб та 

армійського пропагандистського апарату, що розглядалося як частина інформаційної 

війни з росією. В. Бруверіс вважає, що жорстоке вторгнення росії в Україну підняло 

нову хвилю безпрецедентного масштабу поточної кампанії із утилізації радянських 

реліквій, спрямовану на кладовища, де загинули радянські воїни в Литві. 

*** 

Per interviu – D. Grybauskaitės kirčiai Vakarų valstybėms ir NATO: turėjo klausimų 

dėl V. Putino [Під час інтерв’ю акцент Грибаускайте на Захід і НАТО: у неї були питання 

про путіна] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 07.05. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/07/news/per-interviu-d-grybauskaites-

kirciai-vakaru-valstybems-ir-nato-turejo-klausimu-del-v-putino-23290052. 

Експрезидентка Литви Д. Грибаускайте заявила, що НАТО робить велику 

стратегічну помилку, відкладаючи свою участь у війні в Україні, яка протистоїть 

російському вторгненню. За її словами, війна спрямована не лише проти України, а й 

усієї Європи. Д. Грибаускайте також висловила обурення реакцією Заходу та 

поводженням із путіним, який наказав росії вторгнутися в Україну та розкритикувала 

реакцію на заяви росії про застосування ядерної зброї. 

*** 

Knabe, Hubertus. Warme Worte für Russlands Soldaten [Теплі слова російським 

солдатам] / H. Knabe // Frankfurter Allgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 07.05. – Режим 

доступу : https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/putin-freunde-im-kuratorium-des-

deutsch-russischen-museums-in-berlin-18011506.html. 

Український прапор майорить перед Німецько-російським музеєм у Карлсхорсті, 

який покликаний увічнити пам’ять про жахіття Другої світової війни. Посольство 

України давно вимагало перейменування музею. Тепер керівництво музею ухвалило 

рішення змінити назву і тепер він буде називатися Музеєм Берлін-Карлсхорст. 

*** 

Mercenários portugueses aliciados para combater na Ucrânia [Португальських 

найманців заманюють воювати в Україні] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 07.05. – 

Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-

ucrania/detalhe/mercenarios-portugueses-aliciados-para-combater-na-

ucrania?ref=Pesquisa_Destaques. 

Приватні військові компанії вербують португальських солдатів для участі у 

бойових діях в Україні. Зокрема, приватні військові підрядники», як їх називають, 

привертають інтерес португальських військових і колишніх солдатів, пропонуючи від 1 

до 2 тис. дол. на день за безпекову місію». Чим ризикованіша місія, тим краще вона 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/07/news/vytautas-bruveris-rusijos-invazija-i-ukraina-pakele-nauja-neregeto-dydzio-banga-23280345
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/07/news/vytautas-bruveris-rusijos-invazija-i-ukraina-pakele-nauja-neregeto-dydzio-banga-23280345
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/07/news/per-interviu-d-grybauskaites-kirciai-vakaru-valstybems-ir-nato-turejo-klausimu-del-v-putino-23290052
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/07/news/per-interviu-d-grybauskaites-kirciai-vakaru-valstybems-ir-nato-turejo-klausimu-del-v-putino-23290052
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/putin-freunde-im-kuratorium-des-deutsch-russischen-museums-in-berlin-18011506.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/putin-freunde-im-kuratorium-des-deutsch-russischen-museums-in-berlin-18011506.html
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/mercenarios-portugueses-aliciados-para-combater-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/mercenarios-portugueses-aliciados-para-combater-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/mercenarios-portugueses-aliciados-para-combater-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
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оплачується, від 65 до 200 тис. євро на рік. Експерти у сфері безпеки, однак, не радять 

виїжджати найманцям через відсутність умов та безпеки на місцях. 

*** 

Özdemir fassungslos über Angriffe auf ukrainische Landwirtschaft: „Das ist Raub“ 

[Оздемір приголомшений нападами на українське сільське господарство: Це 

пограбування»] // Focus. – Berlin, 2022. – 08.05. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/v-erpressung-diebstahl-raub-oezdemir-

verurteilt-russische-angriffe-auf-landwirtschaft_id_95555683.html. 

Федеральний міністр сільського господарства Німеччини Д. Оздемір різко 

засудив цілеспрямовані атаки росії на об’єкти сільського господарства під час війни в 

Україні. Він заявив, що президент путін безсовісно використовує українські запаси 

пшениці, дозволяє цілеспрямовано бомбити залізничні об’єкти, щоб остаточно 

припинити поставки українського зерна на світові ринки. 

*** 

Leithäuser, Johannes. „Das ist zynischer Missbrauch der Geschichte“ [«Це цинічне 

зловживання історією»] / J. Leithäuser // Frankfurter Allgemeine. – Frankfurt am Main, 

2022. – 08.05. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ukraine-krieg-

steinmeier-wirft-putin-missbrauch-der-geschichte-vor-18014742.html. 

На думку президента Німеччини Ф.-В. Штайнмаєра, напад росії на Україну – це 

переломна епоха», яка також багато вимагатиме від німців. У промові 8 травня, в день 

капітуляції нацистської Німеччини, він описав не лише політичні, а й економічні та 

соціальні наслідки війни в Україні. Він сказав, що дипломатія може досягти успіху 

лише з позиції сили» і демократія не повинна бути лише оборонною. Федеральний 

президент знову визнав, що зробив помилку щодо поведінки російського президента. 

За його словами, ця війна змушує нас до болючих прозрінь і Німеччина зараз на 

стороні України з повним переконанням і всім серцем разом з Україною». 

*** 

Russia said to pull troops from Syria to bolster forces in Ukraine [росія заявила про 

виведення військ із Сирії для посилення своїх військ в Україні] // The Times of Israel. – 

Jerusalem, 2022. – 08.05. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/russia-said-to-pull-

troops-from-syria-to-bolster-forces-in-ukraine/. 

Видання пише, що прем’єр-міністр Ізраїлю Н. Беннетт уникав прямої критики 

росії за вторгнення в Україну, оскільки Ізраїль прагне зберегти свободу пересування в 

небі сусідньої Сирії, де домінують російські війська – Єрусалим і москва 

підтримували, так званий, механізм деконфліктності. На початку російського 

вторгнення в Україну, згідно з виданням, Ізраїль намагався пройти дипломатичний 

канат між москвою та Києвом, зберігаючи відносини з обома своїми союзниками та 

пропонуючи посередницькі переговори, надаючи Україні гуманітарну допомогу, 

однак, оскільки з’явилися повідомлення про звірства росії в Україні, Ізраїль змінив тон 

і став більш відвертим у своїй критиці. 

*** 

Pоsaner, Joshua. Belgium’s De Croo: Europe needs to boost its defense industry [Де 

Кроо з Бельгії: Європі необхідно розвивати свою оборонну промисловість] / J. Pоsaner // 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/v-erpressung-diebstahl-raub-oezdemir-verurteilt-russische-angriffe-auf-landwirtschaft_id_95555683.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/v-erpressung-diebstahl-raub-oezdemir-verurteilt-russische-angriffe-auf-landwirtschaft_id_95555683.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ukraine-krieg-steinmeier-wirft-putin-missbrauch-der-geschichte-vor-18014742.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ukraine-krieg-steinmeier-wirft-putin-missbrauch-der-geschichte-vor-18014742.html
https://www.timesofisrael.com/russia-said-to-pull-troops-from-syria-to-bolster-forces-in-ukraine/
https://www.timesofisrael.com/russia-said-to-pull-troops-from-syria-to-bolster-forces-in-ukraine/
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POLITICO. – Brussels, 2022. – 09.05. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/belgium-alexander-de-croo-europe-defense-industry-

investment-russia-war-ukraine/. 

Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що Європа має створити 

сильнішу військову промисловість, щоб вкласти нові національні інвестиції у танки, 

літаки та ракети після вторгнення росії в Україну. Під час виступу на берлінській 

площі Жандарменмаркт про те, як Європі слід переорієнтуватися через війну росії в 

Україні, А. де Кроо сказав, що забезпечення енергетичної незалежності та перегляд 

свого підходу до розширення мають вирішальне значення, але країни ЄС також мають 

переконатися, що вони не спрямовують мільярди на нові військові інвестиції. За його 

словами, це зробило б Європу міцним військовим блоком» та сильною частиною 

НАТО поряд зі Сполученими Штатами. 

*** 

Sabbagh, Dan. Putin’s ‘fascism and tyranny’ equal to Nazis, Ben Wallace says 

[«Фашизм і тиранія» путіна дорівнюють нацистам, каже Бен Воллес] / D. Sabbagh // The 

Guardian. – London, 2022. – 09.05. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/politics/2022/may/08/putins-fascism-and-tyranny-equal-to-nazis-

ben-wallace-says. 

Міністр оборони Великобританії Б. Воллес сказав, що путін і його найближче 

оточення мають розділити ту ж долю, що й нацисти, які в кінцевому підсумку зазнали 

поразки і постали на Нюрнберзькому процесі за свої звірства. Виступ міністра у 

Національному музеї армії в Лондоні прямо критикував поведінку російських 

командирів за військові злочини та їх некомпетентність у кампанії, яка не змогла 

забезпечити досягнення, яких очікує путін. 

*** 

Calero, Angie. Así evita el Ejército español los errores logísticos de Rusia en Ucrania 

[Таким чином іспанська армія уникає логістичних помилок росії в Україні] / A. Calero // 

ABC. – Madrid, 2022. – 09.05. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/abci-evita-

ejercito-espanol-errores-logisticos-rusia-ucrania-202205081838_noticia.html. 

В статті для видання журналістка Е. Калеро пише, що війна в Україні виявила 

три наступальні помилки путіна: невдачі у сприйнятті, підтримці сили та тактико-

військовому плані. Останні були помічені з просуванням броні та військових колон, які 

рухалися не так швидко, як планувала росія. Основна причина тактико-військових 

помилок бере свій початок у матеріально-технічному забезпеченні. Війна в Україні ще 

раз підкреслює важливість підготовки до звичайної війни», і для цього іспанська армія 

готується за допомогою семи груп, які входять до бригади матеріально-технічного 

забезпечення. 

*** 

Fassini, Daniela. Ventotene, l’isola che parla di pace. Tutte le iniziative per una tregua 

[Вентотен, острів, який говорить про мир. Усі ініціативи для перемир’я] / D. Fassini // 

Avvenire. – Milano, 2022. – 09.05. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/ventotene. 

Цього року, як ніколи, важливим став фестиваль Ventotene Europa, який щороку 

відзначається на маленькому острові Вентотен. На тлі дебатів, зустрічей та 

https://www.politico.eu/article/belgium-alexander-de-croo-europe-defense-industry-investment-russia-war-ukraine/
https://www.politico.eu/article/belgium-alexander-de-croo-europe-defense-industry-investment-russia-war-ukraine/
https://www.theguardian.com/politics/2022/may/08/putins-fascism-and-tyranny-equal-to-nazis-ben-wallace-says
https://www.theguardian.com/politics/2022/may/08/putins-fascism-and-tyranny-equal-to-nazis-ben-wallace-says
https://www.abc.es/espana/abci-evita-ejercito-espanol-errores-logisticos-rusia-ucrania-202205081838_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-evita-ejercito-espanol-errores-logisticos-rusia-ucrania-202205081838_noticia.html
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/ventotene
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конференцій, 50 студентів з усієї Європи обговорять центральну тему світу – це 

спільне прагнення до припинення вогню, яке буде написане студентами в документі, 

який потім буде передано голові Європейської комісії У. фон дер Ляєн. Прем’єр-

міністр Італії М. Драґі у посланні, направленому з нагоди відкриття фестивалю, 

наголошує, що перед обличчям російського вторгнення в Україну цінності, що 

містяться у Вентотенському маніфесті, є актуальними як ніколи. 

*** 

Müller, Reinhard. Wir können nicht alles tun [Ми не можемо зробити все] / R. Müller 

// Frankfurter Allgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 09.05. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/fernsehansprache-von-olaf-scholz-luecke-im-ukraine-krieg-

18016994.html. 

Автор коментує виступ канцлера Німеччини О. Шольца 8 травня 2022 р., з якого 

зрозуміло, що Німеччина робить не все, що може, а все, за що може відповідати. Автор 

наголошує, що федеральний президент, як і канцлер, потрапив у пастку: з одного боку 

порушення цивілізації росією очевидне, що вимагає чіткої відповіді, але Німеччина з 

самого початку не була з цим згодна. 

*** 

Iran’s foreign minister says Tehran ‘against’ Ukraine war [Міністр закордонних 

справ Ірану заявив, що Тегеран проти» війни з Україною] // The News. – Islamabad, 2022. 

– 09.05. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/956258-iran-s-foreign-minister-

says-tehran-against-ukraine-war. 

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахія на спільній 

пресконференції в Тегерані під час візиту свого польського колеги заявив, що Тегеран 

проти» війни в Україні і сподівається на політичне вирішення конфлікту. Міністр ЗС 

Ірану додав, що рішення по Україні є політичним і політичні переговори між росією та 

Україною повинні привести до припинення війни. 

*** 

Kagan, Frederick. Ukraine Shows the Strength of a Free People [Україна демонструє 

силу вільного народу] / F. W. Kagan // Time. – New York, 2022. – 09.05. – Режим доступу : 

https://time.com/6174713/ukraine-war-free-people/. 

Директор проєкту критичних загроз Американського інституту підприємництва 

Ф. В. Каган на шпальпах американського журналу пише, що російське вторгнення в 

Україну – це протистояння диктатури та вільного народу. На думку автора, ми ніколи 

не повинні сприймати як належне неймовірний героїзм українського народу, його 

готовність боротися та померти за свою країну, навіть коли труднощі здавались 

непереборними, та їхню стійкість у неймовірних випробуваннях».  

*** 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB’nin yeni bir hikâye yazmasının zamanı geldi [Президент 

Р. Т. Ердоган: Настав час для ЄС написати нову історію] // Star. – Istanbul, 2022. – 09.05. – 

Режим доступу : https://www.star.com.tr/politika/cumhurbaskani-erdogan-abnin-yeni-bir-

hikaye-yazmasinin-zamani-geldi-haber-1709937/. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган опублікував послання з нагоди Дня Європи 

9 травня, в якому наголосив, що настав час для ЄС написати нову історію про війну в 

https://www.faz.net/aktuell/politik/fernsehansprache-von-olaf-scholz-luecke-im-ukraine-krieg-18016994.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/fernsehansprache-von-olaf-scholz-luecke-im-ukraine-krieg-18016994.html
https://www.thenews.com.pk/print/956258-iran-s-foreign-minister-says-tehran-against-ukraine-war
https://www.thenews.com.pk/print/956258-iran-s-foreign-minister-says-tehran-against-ukraine-war
https://time.com/6174713/ukraine-war-free-people/
https://www.star.com.tr/politika/cumhurbaskani-erdogan-abnin-yeni-bir-hikaye-yazmasinin-zamani-geldi-haber-1709937/
https://www.star.com.tr/politika/cumhurbaskani-erdogan-abnin-yeni-bir-hikaye-yazmasinin-zamani-geldi-haber-1709937/


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

140 

Україні. На думку президента, негативні наслідки війни в Україні, які набувають 

глобального масштабу, ще раз підтвердили, наскільки стратегічно важливою є 

Туреччина для ЄС у багатьох сферах. 

*** 

« Nous, citoyens du Maghreb ou issus de sa diaspora, appelons à l’arrêt immédiat de la 

guerre en Ukraine [«Ми, громадяни Магрибу та його діаспори, закликаємо до негайного 

припинення війни в Україні»] // Le Monde. – Paris, 2022. – 09.05. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/10/nous-citoyens-du-maghreb-ou-issus-de-sa-

diaspora-appelons-a-l-arret-immediat-de-la-guerre-en-ukraine_6125526_3212.html. 

Асоціація громадян Магрибу (Мавританія, Західна Сахара, Марокко, Алжир, 

Туніс, Лівія) опублікувала лист із засудженням розпочатої путіном війни з Україною. 

Вони зазначили, що з 24 лютого військово-промислова олігархія режиму путіна 

розпочала нову вбивчу авантюру проти українського народу після вторгнення в Чечню, 

Грузію та після масових вбивств, вчинених проти сирійського народу. Асоціація 

засуджує агресію проти України, тому що її громадяни вірні таким фундаментальним 

принципам як принципи демократичного вираження поглядів і свободи народів до 

самовизначення. Асоціація також наголосила, що активістам та громадянам, які 

проживають у Магрибі, як ніколи необхідно мобілізувати себе для підтримки 

мужнього опору українського народу. 

*** 

Клен, Євген. Непереможність другої армії світу» виявилася вигадкою / Є. Клен // 

Міст. – Торонто, 2022. – 09.05. – Режим доступу : https://meest-

online.com/world/russia/neperemozhnist-druhoji-armiji-svitu-vyyavylasya-vyhadkoyu/. 

Оглядач видання наводить думки експертів щодо проблем російської армії, 

згідно з якими за два місяці війни став очевидним тотальний некомплект особового 

складу в російському війську. Зокрема, за словами відставного генерала армії США К. 

Раяна, в російській армії є також серйозні проблеми з розвідкою цілей. 

*** 

Camus, Thibault. Le G7 s’engage à progressivement» ne plus acheter de pétrole russe 

[G7 погоджується поступово» більше не купувати російську нафту] / Т. Camus // L`Obs. – 

Paris, 2022. – 09.05. – Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/guerre-en-

ukraine/20220508.OBS58180/le-g7-s-engage-a-progressivement-ne-plus-acheter-de-petrole-

russe.html. 

У режимі відеоконференції відбулася третя зустріч G7 за участю Президента 

України В. Зеленського. Вибір дати дуже символічний: 8 травня європейці відзначають 

завершення Другої світової війни в Європі. G7 пообіцяла заборонити або поступово 

припинити імпорт російської нафти. Це рішення завдасть удару по головній артерії, що 

зрошує економіку путіна, і позбавить його доходів, необхідних для фінансування 

війни» проти України. Однак не уточнюється, які саме зобов’язання взяв на себе кожен 

із членів G7, зокрема Німеччина (яка головує цього року), Канада, США, Франція, 

Італія, Японія та Великобританія. 

*** 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/10/nous-citoyens-du-maghreb-ou-issus-de-sa-diaspora-appelons-a-l-arret-immediat-de-la-guerre-en-ukraine_6125526_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/10/nous-citoyens-du-maghreb-ou-issus-de-sa-diaspora-appelons-a-l-arret-immediat-de-la-guerre-en-ukraine_6125526_3212.html
https://meest-online.com/world/russia/neperemozhnist-druhoji-armiji-svitu-vyyavylasya-vyhadkoyu/
https://meest-online.com/world/russia/neperemozhnist-druhoji-armiji-svitu-vyyavylasya-vyhadkoyu/
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220508.OBS58180/le-g7-s-engage-a-progressivement-ne-plus-acheter-de-petrole-russe.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220508.OBS58180/le-g7-s-engage-a-progressivement-ne-plus-acheter-de-petrole-russe.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220508.OBS58180/le-g7-s-engage-a-progressivement-ne-plus-acheter-de-petrole-russe.html
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Lucas, Hans. La Commission européenne rendra son opinion sur la candidature de 

l’Ukraine en juin [Європейська комісія представить свою думку» щодо кандидатури 

України в червні] / Н. Lucas // L`Obs. – Paris, 2022. – 09.05. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220509.OBS58201/la-commission-

europeenne-rendra-son-opinion-sur-la-candidature-de-l-ukraine-en-juin.html. 

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що має намір у 

червні дати свій висновок щодо отримання Україною статусу кандидата в ЄС, що 

відкриє шлях для тривалого процесу переговорів, який мають схвалити всі члени. 

Президент Франції Е. Макрон під час свого виступу перед Європарламентом у 

Страсбурзі зазначив, що навіть якщо ми надамо статус кандидата завтра, ми всі чудово 

знаємо, що процес надання членства займе кілька років, по правді кажучи, кілька 

десятиліть». 

*** 

Bartoníček, Radek. Premiér Fiala ocenil medailí mluvčího své vlády za cestu do Kyjeva 

[Прем’єр-міністр Фіала нагородив медаллю речника свого уряду за поїздку до Києва] / R. 

Bartoníček // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 09.05. – Режим доступу : 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/premier-fiala-ocenil-medaili-mluvciho-sve-vlady-

smolku/r~37c9d0b8cf8011eca06bac1f6b220ee8/. 

Прем’єр-міністр Чехії П. Фіала вирішив вшанувати речника свого уряду В. 

Смолку, вручивши йому медаль Карела Крамаржа. В. Смолка прокоментував свою 

нагороду, зазначивши, що отнимав її за надзвичайну відданість виконанню зовнішньої 

політики Чеської Республіки і завдяки поїздці до Києва, коли супроводжував П. Фіалу 

до Києва. Візит викликав надзвичайний інтерес, це був перший такий 

високопоставлений візит в Україну з початку війни, причому в ситуації, коли росіяни 

обстрілювали Київ. 

*** 

Europese Commissie mikt op juni voor advies toetreding Oekraïne [Європейська 

комісія має на меті отримати рекомендації щодо вступу України в червні] // De Telegraaf. 

– Amsterdam, 2022. – 09.05. – Режим доступу : 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/582189448/europese-commissie-mikt-op-juni-voor-advies-

toetreding-oekraine. 

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, очікується, що 

Єврокомісія дасть відповідь на запит України про вступ до ЄС. Перебуваючи в Києві 

вона особисто пообіцяла Президенту України В. Зеленському швидший початок 

процесу вступу до ЄС. Натомість прем’єр-міністр Нідерландів М. Рютте заявив, що 

немає прискореної процедури вступу до ЄС. 

*** 

Папа Римський хоче поїхати у москву до путіна – до Києва не планує // Гомін 

України. – Торонто, 2022. – 10.05. – Режим доступу : 

http://www.homin.ca/news.php/news/25191/group/10. 

Папа Римський Франциск заявив, що готовий зустрітися з президентом росії 

владіміром путіним у москві, а от сенсу їхати до Києва наразі не бачить. Як зізнався 

Франциск, він все ще чекає на відповідь путіна і побоюється, що він не хоче зустрічі 

цього разу». 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220509.OBS58201/la-commission-europeenne-rendra-son-opinion-sur-la-candidature-de-l-ukraine-en-juin.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220509.OBS58201/la-commission-europeenne-rendra-son-opinion-sur-la-candidature-de-l-ukraine-en-juin.html
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/premier-fiala-ocenil-medaili-mluvciho-sve-vlady-smolku/r~37c9d0b8cf8011eca06bac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/premier-fiala-ocenil-medaili-mluvciho-sve-vlady-smolku/r~37c9d0b8cf8011eca06bac1f6b220ee8/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/582189448/europese-commissie-mikt-op-juni-voor-advies-toetreding-oekraine
https://www.telegraaf.nl/nieuws/582189448/europese-commissie-mikt-op-juni-voor-advies-toetreding-oekraine
http://www.homin.ca/news.php/news/25191/group/10
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*** 

Bielecki, Jędrzej. Kto w Unii Europejskiej nie chce szybkiego członkostwa Ukrainy? 

[Хто в Європейському Союзі не хоче швидкого вступу України?] / J. Bielecki // 

Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 10.05. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/dyplomacja/art36266161-kto-w-unii-europejskiej-nie-chce-szybkiego-

czlonkostwa-ukrainy. 

Президент України подав заявку на вступ до ЄС 28 лютого, коли путінські 

загарбники готувалися до штурму столиці. Брюссель негайно надіслав українській 

владі анкету щодо стану готовності України та отримав на неї відповіді протягом 

десяти днів. Виступаючи в Європарламенті, президент Франції Е. Макрон, країна якого 

зараз головує в Співтоваристві, висловив припущення, що Україна може стати 

кандидатом на членство в ЄС уже в червні, але це буде лише вступом до вирішальної 

гри за місце України в об’єднаній Європі. Польща вже програла битву за т. зв. 

швидкий шлях вступу, який дозволив би Україні приєднатися до ЄС, не відповідаючи 

найскладнішим вимогам таким, як санітарні норми, законодавство про конкуренцію чи 

сільськогосподарське виробництво. 

*** 

Cristescu, Emma. Vizita lui Florin Cîţu în Polonia: ”Este un moment important pentru 

România”. Vladimir Putin, principalul subiect de discuție [Візит Флоріна Кицу до Польщі: 

Це важливий момент для Румунії». путін, головна тема обговорення] / E. Cristescu // 

Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 10.05. – Режим доступу : https://evz.ro/vizita-lui-florin-

citu-in-polonia-este-un-moment-important-pentru-romania-vladimir-putin-principalul-subiect-

de-discutie.html. 

Голова Сенату Румунії Ф. Кицу поїде до Польщі, щоб обговорити вторгнення 

росії в Україну, спровоковане путіним. Ф. Кицу на початку квітня відвідав Гостомель 

та Ірпінь. За словами голови ВР України Р. Стефанчука, голова Сенату Румунії, після 

того, що побачив у Гостомелі та Ірпіні, сказав, що буде підтримувати Україну. 

*** 

Čaputová o ďalšej pomoci Ukrajine: Rusko nebude schopné zopakovať rok 1968 

[Чапутова про подальшу допомогу Україні: росія не зможе повторити 1968 рік] // Nový 

Čas. – Bratislava, 2022. – 10.05. – Режим доступу : 

https://www.cas.sk/clanok/2676843/caputova-o-dalsej-pomoci-ukrajine-rusko-nebude-schopne-

zopakovat-rok-1968/. 

Президентка Словацької Республіки З. Чапутова у відповідь на відеозвернення 

Президента України В. Зеленського до Національної ради Словацької Республіки 

заявила, що її країна продовжуватиме допомагати Україні як наданям гуманітарної, так 

і військової підтримки, а також підтримує її членство в ЄС. 

*** 

Callie Patteson Biden says рutin has no way out of Ukraine war as Kyiv boosts victory 

aims [Д. Байден каже, що путін не має виходу з української війни, оскільки Київ посилює 

цілі своєї перемоги] // New York Post. – New York, 2022. – 10.05. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/05/10/biden-says-putin-has-no-way-out-of-ukraine/. 

https://www.rp.pl/dyplomacja/art36266161-kto-w-unii-europejskiej-nie-chce-szybkiego-czlonkostwa-ukrainy
https://www.rp.pl/dyplomacja/art36266161-kto-w-unii-europejskiej-nie-chce-szybkiego-czlonkostwa-ukrainy
https://evz.ro/vizita-lui-florin-citu-in-polonia-este-un-moment-important-pentru-romania-vladimir-putin-principalul-subiect-de-discutie.html
https://evz.ro/vizita-lui-florin-citu-in-polonia-este-un-moment-important-pentru-romania-vladimir-putin-principalul-subiect-de-discutie.html
https://evz.ro/vizita-lui-florin-citu-in-polonia-este-un-moment-important-pentru-romania-vladimir-putin-principalul-subiect-de-discutie.html
https://www.cas.sk/clanok/2676843/caputova-o-dalsej-pomoci-ukrajine-rusko-nebude-schopne-zopakovat-rok-1968/
https://www.cas.sk/clanok/2676843/caputova-o-dalsej-pomoci-ukrajine-rusko-nebude-schopne-zopakovat-rok-1968/
https://nypost.com/2022/05/10/biden-says-putin-has-no-way-out-of-ukraine/
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Президент США Д. Байден сказав, що путін не має виходу» з війни в Україні. 

Директор Національної розвідки А. Хейнс заявила депутатам, що наступні місяць-два 

боїв» в Україні будуть значущими». Міністр закордонних справ України Д. Кулеба 

заявив, що якщо Україна виграє битву за Донбас, то це буде вирішальним для 

подальшої динаміки війни щодо повернення решти територій. Однак він додав, що для 

цього Україні знадобиться ще більше військової підтримки» і закликав союзників 

України припинити експорт російської нафти та збільшити час і стійкість» поставок 

зброї. 

*** 

Ukrajnai magyar nagykövet: Magyarország támogatja Ukrajna uniós tagságát [Посол 

Угорщини в Україні: Угорщина підтримує членство України в ЄС] // Nepszava. – 

Budapest, 2022. – 10.05. – Режим доступу : https://nepszava.hu/3156438_pecs-buszper-banki-

erik-volvo-tularazott-buszok. 

Надзвичайний і Повноважний посол Угорщини в Україні І. Ійдярто заявив, що 

його країна немає жодних територіальних претензій щодо Закарпаття і Будапешт поки 

що відклав у бік мовне питання. Посол наголосив, що Угорщина повністю підтримує 

територіальну цілісність і суверенітет України, підтримує членство України в ЄС та 

приймає на лікування необмежену кількість поранених українських солдатів. 

*** 

Wieder, Thomas. Sur la guerre en Ukraine, la France et l’Allemagne marquent leurs 

différences avec les Etats-Unis [На війні в Україні Франція та Німеччина визначають свої 

розбіжності зі Сполученими Штатами] / T. Wieder // Le Monde. – Paris, 2022. – 10.05. – 

Режим доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/10/guerre-en-ukraine-

paris-et-berlin-marquent-leurs-differences-avec-washington_6125470_3210.html. 

Президент Франції Е. Макрон дистанціювався від голосів у Сполучених Штатах, 

які пропонують скористатися війною в Україні, щоб остаточно послабити росію та 

запобігти будь-яким войовничим планам з її боку, наголосивши, що ми не повинні 

піддаватися спокусі, приниженню чи духу помсти». Е. Макрон запропонував створити 

європейську політичну спільноту», спроможну об’єднати навколо ЄС країни, які 

прагнуть приєднатися до нього (в першу чергу Україну), і продовжив закликати, у 

довгостроковій перспективі, за мир у переговорах» з москвою після припинення вогню, 

яке на даному етапі все ще недосяжне, в той час як на Донбасі точаться бої. Е. Макрон 

вважає, що українці мають самі визначити свої цілі у війні та умови можливого 

відновлення переговорів з москвою. 

*** 

Hansson, Wolfgang. Рutins icke-besked tyder på långvarigt krig [Відсутність послання 

путіна свідчить про затяжну війну] / W. Hansson // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 10.05. 

– Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/nW6K1J/for-putin-

handlar-kriget-om-liv-eller-dod. 

На думку кореспондента шведського видання Aftonbladet», промова путіна у 

День Перемоги була свого роду розчаруванням, зокрема напрошується висновок, що 

президент готує росіян до довгої війни. Автор пише, що дві речі працюють на користь 

українців – бойовий дух і потік передової зброї з НАТО. Оглядач підкреслює, що 

https://nepszava.hu/3156438_pecs-buszper-banki-erik-volvo-tularazott-buszok
https://nepszava.hu/3156438_pecs-buszper-banki-erik-volvo-tularazott-buszok
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/10/guerre-en-ukraine-paris-et-berlin-marquent-leurs-differences-avec-washington_6125470_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/10/guerre-en-ukraine-paris-et-berlin-marquent-leurs-differences-avec-washington_6125470_3210.html
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/nW6K1J/for-putin-handlar-kriget-om-liv-eller-dod
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/nW6K1J/for-putin-handlar-kriget-om-liv-eller-dod
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українці борються за свою країну та за можливість мати свободу, що навіть США та 

НАТО змусило повірити в перемогу України. 

*** 

Sánchez y el presidente de Argentina, unidos en su condena a la invasión de Ucrania [П. 

Санчес і президент Аргентини об’єдналися в засудженні вторгнення в Україну] // La 

Nación. – Buenos Aires, 2022. – 10.05. – Режим доступу : 

https://www.lanacion.com.ar/agencias/sanchez-y-el-presidente-de-argentina-unidos-en-su-

condena-a-la-invasion-de-ucrania-nid10052022/. 

Очільник іспанського уряду Педро Санчес прийняв президента Аргентини 

Альберто Фернандеса, який передав своє співчуття» щодо ситуації в Європі через 

війну в Україні. Обидва лідери рішуче» засудили вторгнення росії в Україну. А. 

Фернандес наголосив, що Аргентина та Іспанія поділяють погляди на важкий момент у 

світі через вторгнення росії в Україну, гуманітарну кризу та економічні наслідки і 

погоджуються щодо необхідності просувати політику більшої рівності та 

продовжувати посилення ібероамериканського порядку денного». Крім того, вони 

погодилися з тим, що як країни Латинської Америки, так і Європи продовжать 

висловлювати тверде неприйняття агресії путіна під час голосування на Генеральній 

Асамблеї ООН. 

*** 

Kijevi magyar nagykövet: Nem akadályozzuk meg Ukrajna EU-tagságát [Посол 

Угорщини в Києві: Ми не будемо перешкоджати членству України в ЄС] // Magyar 

Nemzet. – Budapest, 2022. – 10.05. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/05/kijevi-magyar-nagykovet-nem-akadalyozzuk-meg-

ukrajna-eu-tagsagat. 

Надзвичайний і Повноважний посол Угорщини в Україні І. Ійдярто в інтерв’ю 

українському телебаченню заявив, що Угорщина не завадить Україні вступити до 

Європейського Союзу, коли прийде час. Посол сказав наприкінці розмови що, коли ЄС 

почне розглядати питання членства України в Європейському Союзі, то Угорщина 

підтримає Україну. 

*** 

Lozhkin, Boris. At the meeting of the WJC I revealed the whole truth about the war in 

Ukraine [На засіданні WJC я розкрив всю правду про війну в Україні] / B. Lozhkin // The 

Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 10.05. – Режим доступу : 

https://blogs.timesofisrael.com/at-the-meeting-of-the-wjc-i-revealed-the-whole-truth-about-the-

war-in-ukraine/. 

Президент Єврейської конфедерації України та віцепрезидент Світового 

єврейського конгресу Б. Ложкін на засіданні Стратегічного комітету Світового 

єврейського конгресу розкрив всю правду про війну в Україні, ситуацію з євреями та 

про те, звідки насправді нацизм прийшов до Європи в ХХІ ст. Він звернувся до 

конгресу із закликом об’єднати зусилля, щоб зупинити російський режим, який є 

носієм нового нацизму, що загрожує всьому цивілізованому світу. 

*** 

https://www.lanacion.com.ar/agencias/sanchez-y-el-presidente-de-argentina-unidos-en-su-condena-a-la-invasion-de-ucrania-nid10052022/
https://www.lanacion.com.ar/agencias/sanchez-y-el-presidente-de-argentina-unidos-en-su-condena-a-la-invasion-de-ucrania-nid10052022/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/05/kijevi-magyar-nagykovet-nem-akadalyozzuk-meg-ukrajna-eu-tagsagat
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/05/kijevi-magyar-nagykovet-nem-akadalyozzuk-meg-ukrajna-eu-tagsagat
https://blogs.timesofisrael.com/at-the-meeting-of-the-wjc-i-revealed-the-whole-truth-about-the-war-in-ukraine/
https://blogs.timesofisrael.com/at-the-meeting-of-the-wjc-i-revealed-the-whole-truth-about-the-war-in-ukraine/
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Beaumont, Peter. Russian invasion in eastern Ukraine heading for stalemate, says US 

official [російське вторгнення на сході України зайшло у глухий кут, каже 

американський чиновник] / Р. Beaumont // The Guardian. – London, 2022. – 11.05. – Режим 

доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/may/11/zelenskiy-says-ukraine-forces-

pushing-back-russia-troops-in-kharkiv. 

Як заявили високопоставлені представники розвідки США, російська війна в 

Україні перебуває у глухому куті» і президент росії путін, схоже, готується до 

тривалого конфлікту. росія, яка називає вторгнення спеціальною військовою 

операцією», ввела в Україну більше війська для масштабного наступу минулого місяця 

на східну частину країни, але її досягнення були повільними і не значними. 

*** 

Kruusimäe, Tarmo. Tarmo Kruusimäe: sõda Ukrainas on andnud võimaluse viimanegi 

punamonument Eestis teisaldada [Тармо Круусімяє: Війна в Україні дала можливість 

перенести останній червоний монумент в Естонії] / T. Kruusimäe // Eesti Päevaleht. – 

Tallinn, 2022. – 11.05. – Режим доступу : https://epl.delfi.ee/artikkel/96615459/paeva-teema-

tarmo-kruusimae-soda-ukrainas-on-andnud-voimaluse-viimanegi-punamonument-eestis-

teisaldada. 

За словами політика та депутат Рійгікогу Т. Круусімяє, з того часу коли 

порушувалося питання про перенесення пам’ятника Бронзовий солдат» у Таллінні, 

пройшло багато часу, але тепер війна в Україні дала змогу перенести його. На жаль, 

каже він, символи та пам’ятники, що виправдовують окупацію, все ще поширені в 

Естонії. 

*** 

Barber, Ferran. Una legión rusa contra Putin y el joven activista que les da apoyo desde 

Valladolid [російський легіон проти путіна і молодий активіст, який їх підтримує з 

Вальядоліда] / F. Barber // El Mundo. – Madrid, 2022. – 11.05. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/cronica/2022/05/11/62753b4fe4d4d809348b45b7.html. 

Батальйон російських дезертирів воює на Донбасі разом з українцями проти 

російської армії. Їх фінансує та рекламує москвич з Вальядоліда Влад. Батальйон 

вважає себе визволителями, бо хоче звільнити росію від жорстокого диктатора та його 

бандитів». Багато хто з осійських військових служили в армії рф і їх відправили на 

українську територію для участі в, так званій, спецоперації», але вони вирішили 

дизертувати і наразі воють за територіальну цілісність України проти російської армії. 

*** 

Francesco incontra le mogli di due ufficiali del Battaglione Azov [Франциск 

знайомиться із дружинами двох офіцерів батальйону Азов»] // Avvenire. – Milano, 2022. – 

11.05. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-incontra-le-mogli-di-due-

ufficiali-del-battaglione-azov. 

Папа Римський Франциск 11 травня зустрівся у Ватикані із дружинами бійців 

полку Азов» К. Прокопенко та Ю. Федосюк, заблокованих на маріупольському 

металургійному заводі Азовсталь». Дружини приїхали до Риму, аби зустрітися з 

понтифіком та просити допомоги й порятунку для своїх чоловіків. Українки передали 

понтифіку фотографії поранених бійців на Азовсталі». 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/11/zelenskiy-says-ukraine-forces-pushing-back-russia-troops-in-kharkiv
https://www.theguardian.com/world/2022/may/11/zelenskiy-says-ukraine-forces-pushing-back-russia-troops-in-kharkiv
https://epl.delfi.ee/artikkel/96615459/paeva-teema-tarmo-kruusimae-soda-ukrainas-on-andnud-voimaluse-viimanegi-punamonument-eestis-teisaldada
https://epl.delfi.ee/artikkel/96615459/paeva-teema-tarmo-kruusimae-soda-ukrainas-on-andnud-voimaluse-viimanegi-punamonument-eestis-teisaldada
https://epl.delfi.ee/artikkel/96615459/paeva-teema-tarmo-kruusimae-soda-ukrainas-on-andnud-voimaluse-viimanegi-punamonument-eestis-teisaldada
https://www.elmundo.es/cronica/2022/05/11/62753b4fe4d4d809348b45b7.html
https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-incontra-le-mogli-di-due-ufficiali-del-battaglione-azov
https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-incontra-le-mogli-di-due-ufficiali-del-battaglione-azov
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*** 

Udelia Ukrajine status kandidátskej krajiny na členstvo do EÚ? Čaputová sa chystá k 

veľkému kroku [Чи нададуть Україні статус кандидата на членство в ЄС? Чапутова 

готується до великого кроку] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 11.05. – Режим доступу : 

https://www.cas.sk/clanok/2677119/udelia-ukrajine-status-kandidatskej-krajiny-na-clenstvo-

do-eu-caputova-sa-chysta-k-velkemu-kroku/. 

Президентка Словацької Республіки З. Чапутова сказала під час пресконференції 

після зустрічі зі своїм польським колегою, що вони разом з президентом Польщі А. 

Дудою хочуть відвідати лідерів тих країн, які вагаються щодо надання Україні статусу 

країни-кандидата на членство в ЄС. Вона додала, що і Словаччина, і Польща є 

сусідами України і дуже чітко сприймають наслідки війни. 

*** 

Veljković, Sandra. Osuda brutalne agresije: Hrvatska protjerala 24 djelatnika ruskog 

veleposlanstva [Засудження брутальної агресії: Хорватія видворила 24 співробітники 

російського посольства] / S. Veljković // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 11.05. – Режим 

доступу : https://www.vecernji.hr/vijesti/mvep-zatrazio-da-24-djelatnika-ruskog-

veleposlanstva-napusti-hrvatsku-1577907. 

Посол росії в Хорватії був запрошений до Міністерства закордонних і 

європейських справ, щоб йому висловити рішуче засудження жорстокої агресії проти 

України та численних скоєних злочинів. Було наголошено на очікуванні Хорватії, що 

винні у злочинах будуть притягнені до відповідальності. Хорватія видворила 24 

співробітники російського посольства. Кількість співробітників російської місії в 

Загребі дорівнює кількості хорватів у посольстві в москві. 

*** 

Ritter, Karl. Crucial NATO decisions expected in Finland, Sweden this week 

[Найважливіші рішення НАТО очікуються у Фінляндії та Швеції] / K. Ritter // Japan 

Today. – Tokyo, 2022. – 11.05. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/crucial-nato-decisions-expected-in-finland-sweden-this-

week. 

Питання про НАТО досягає апогею у Фінляндії та Швеції, де російське 

вторгнення в Україну зруйнувало давнє переконання, що залишатися поза воєнним 

альянсом було найкращим способом уникнути неприємностей з їхнім гігантським 

сусідом. Членство в НАТО ніколи серйозно не розглядалося у Стокгольмі та Гельсінкі 

доти, доки російські війська не напали на Україну. Поряд із завзятим українським 

опором та широкомасштабними західними санкціями, це один із неприємних наслідків 

для президента росії. Якщо до альянсу приєднаються Фінляндія та Швеція, росія 

опиниться у повному оточенні країн НАТО у Балтійському морі та Арктиці. 

*** 

Ukrainai prašant rezervuoti vietą ES, G. Nausėda ragina skeptikes „suvokti momento 

svarbą“ [Оскільки Україна просить зарезервувати місце у ЄС, Ґ. Науседа закликає 

скептиків усвідомити важливість моменту»] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 12.05. – 

Режим доступу : https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/12/news/ukrainai-

prasant-rezervuoti-vieta-es-g-nauseda-ragina-skeptikes-suvokti-momento-svarba--23335493. 

https://www.cas.sk/clanok/2677119/udelia-ukrajine-status-kandidatskej-krajiny-na-clenstvo-do-eu-caputova-sa-chysta-k-velkemu-kroku/
https://www.cas.sk/clanok/2677119/udelia-ukrajine-status-kandidatskej-krajiny-na-clenstvo-do-eu-caputova-sa-chysta-k-velkemu-kroku/
https://www.vecernji.hr/vijesti/mvep-zatrazio-da-24-djelatnika-ruskog-veleposlanstva-napusti-hrvatsku-1577907
https://www.vecernji.hr/vijesti/mvep-zatrazio-da-24-djelatnika-ruskog-veleposlanstva-napusti-hrvatsku-1577907
https://japantoday.com/category/world/crucial-nato-decisions-expected-in-finland-sweden-this-week
https://japantoday.com/category/world/crucial-nato-decisions-expected-in-finland-sweden-this-week
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/12/news/ukrainai-prasant-rezervuoti-vieta-es-g-nauseda-ragina-skeptikes-suvokti-momento-svarba--23335493
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/12/news/ukrainai-prasant-rezervuoti-vieta-es-g-nauseda-ragina-skeptikes-suvokti-momento-svarba--23335493
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Президент Литви Ґ. Науседа закликав скептично налаштовані країни ЄС 

усвідомити важливість моменту» для членства України. Заявку України на членство в 

ЄС розглядає Європейська комісія. Президент Литви сказав, що не може передбачити 

результат обговорень членів Спільноти питання про надання Україні статусу 

кандидата, але підкреслив, що дискусія буде дуже цікавою». Литовський лідер 

підкреслив, що це питання разом із посиленням санкцій проти росії є одним із 

пріоритетних питань зовнішньої політики», що його не переконали розмови про 

європейську перспективу через інші політичні замінники». 

*** 

Yamaguchi, Mari. Japan, EU agree to step up sanctions against russia, focus on Indo-

Pacific [Японія та ЄС домовилися про посилення санкцій проти росії, зосередившись на 

Індо-Тихоокеанському регіоні] / M. Yamaguchi // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 12.05. – 

Режим доступу : https://japantoday.com/category/politics/japan-eu-agree-to-raise-efforts-on-

russia-in-indo-pacific. 

Прем’єр-міністр Японії Ф. Кісіда, який провів переговори в Токіо з 

президенткою Європейської комісії У. фон дер Ляєн та головою Європейської ради Ш. 

Мішелем, заявив на спільній пресконференції, що Японія підтримує жорсткі санкції 

проти росії та широку підтримку України, оскільки війна впливає на фундамент 

світового порядку не тільки Європі, а й у Азії. У. фон дер Ляєн додала, що варварська 

війна» росії проти України викликала занепокоєння щодо зростаючого впливу та 

амбіцій Китаю. 

*** 

Fehlinger, Gunther. Österreich muss nun mit Finnland und Schweden der Nato 

beitreten [Тепер Австрія повинна приєднатися до НАТО разом із Фінляндією та 

Швецією] / G. Fehlinger // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 12.05. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6138384/oesterreich-muss-nun-mit-finnland-und-schweden-der-

nato-beitreten?from=rss. 

Автор пише, що Австрія приєдналася до Європейського Союзу в 1995 р., а тепер 

разом із Фінляндією та Швецією має вступити в НАТО в 2022 р. Ескалація 

восьмирічної війни росії проти України та майбутній вступ північних нейтральних 

країн ЄС як реакція на війну в Україні, змінили Європу і відкритої дискусії 

недостатньо. 

*** 

Levits: Latvija un Vācija pauž nepārprotamu atbalstu ukraiņu tautai [Левітс: Латвія 

та Німеччина висловлюють однозначну підтримку українському народу] // Neatkarīgā 

Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 12.05. – Режим доступу : https://nra.lv/latvija/politika/380790-

levits-latvija-un-vacija-pauz-neparprotamu-atbalstu-ukrainu-tautai.htm. 

Продовжуючи робочий візит до Німеччини, президент Латвії Е. Левітс зустрівся 

з прем’єр-міністром землі Шлезвіг-Гольштейн Д. Гюнтером. Під час зустрічі обидві 

сторони висловили однозначну підтримку Україні, надаючи всю необхідну допомогу 

українському народу, а також приймаючи українських біженців. 

*** 

https://japantoday.com/category/politics/japan-eu-agree-to-raise-efforts-on-russia-in-indo-pacific
https://japantoday.com/category/politics/japan-eu-agree-to-raise-efforts-on-russia-in-indo-pacific
https://www.diepresse.com/6138384/oesterreich-muss-nun-mit-finnland-und-schweden-der-nato-beitreten?from=rss
https://www.diepresse.com/6138384/oesterreich-muss-nun-mit-finnland-und-schweden-der-nato-beitreten?from=rss
https://nra.lv/latvija/politika/380790-levits-latvija-un-vacija-pauz-neparprotamu-atbalstu-ukrainu-tautai.htm
https://nra.lv/latvija/politika/380790-levits-latvija-un-vacija-pauz-neparprotamu-atbalstu-ukrainu-tautai.htm
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UN: Ukraine war is ‘child rights crisis’ with school attacks [ООН: Війна в Україні – це 

криза прав дитини» з нападами на школи] // New York Post. – New York, 2022. – 12.05. – 

Режим доступу : https://nypost.com/2022/05/13/un-ukraine-war-is-child-rights-crisis-with-

school-attacks/. 

На засіданні Ради Безпеки ООН заступник виконавчого директора Дитячого 

фонду ООН (ЮНІСЕФ) О. Абді сказав, що все більше українських дітей стикаються із 

жахами війни в Україні. Лише минулого місяця ООН підтвердило загибель 

щонайменше сотні дітей. Але вважається, що справжня кількість загиблих дітей значно 

вища. За його словами, ще більше дітей отримали поранення та постали із серйозними 

порушеннями їх прав, мільйони були змушені залишити домівки.  

*** 

Handleman, Philip. The US armed Israel in ‘73 – it must do the same for Ukraine today 

[США озброювали Ізраїль у 1973 році – вони повинні зробити те ж саме для України 

сьогодні] / P. Handleman // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 12.05. – Режим доступу : 

https://blogs.timesofisrael.com/the-us-armed-israel-in-73-it-must-do-the-same-for-ukraine-

today/. 

Військовий експерт, який служив цивільним добровольцем в Ізраїлі під час 

війни Судного дня в 1973 р., Ф. Хендлман в статті для видання пише, що США 

проявляють слабкість у той час, коли росія відновлює свій наступ і вчиняє нові 

звірства в Україні. На його думку, якщо Україна програє, то путін та інші 

авторитаристи світу, які керують експансіоністами, зокрема Китаєм, Північною 

Кореєю та Іраном, отримають бонус, а молоді демократії будуть піддаватися 

підвищеному ризику жорстокого нападу.  

*** 

Rutte spreekt Oekraïens parlement toe: ‘Oorlog is als David tegen Goliath’ [Рютте 

звернувся до українського парламенту: Війна – як Давид проти Голіафа»] // De Telegraaf. 

– Amsterdam, 2022. – 12.05. – Режим доступу : 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1444004577/rutte-spreekt-oekraiens-parlement-toe-oorlog-is-

als-david-tegen-goliath. 

Прем’єр-міністр Нідерландів М. Рютте звернувся до українського парламенту в 

прямому ефірі. Він обговорив бажання України приєднатися до ЄС та наголосив про 

мету наблизити Україну до ЄС». М. Рютте зазначив, що український народ може 

розраховувати на непохитну підтримку Нідерландів». 

*** 

Picariello, Angelo. Draghi: la guerra è entrata una nuova fase, necessario il dialogo 

[Драґі: Війна вступила у нову фазу, необхідний діалог] / A. Picariello // Avvenire. – Milano, 

2022. – 13.05. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/attualita/pagine/ucraina-draghi-

punta-al-dialogo-trattative-russia-guerra. 

Голова уряду Італії М. Драґі повернувся до Італії, щоб доповісти Раді міністрів 

про результати дводенного заходу у США, де наполягав на необхідності пошуку 

прагматичного вирішення української кризи всіма можливими способами, невеликими 

кроками, але здатними ініціювати відлигу». Він наголосив, що настав час Д. Байдену та 

путіну поговорити один з одним і приводом може стати небезпека продовольчої кризи 

через блокаду експорту зерна з українських портів. 

https://nypost.com/2022/05/13/un-ukraine-war-is-child-rights-crisis-with-school-attacks/
https://nypost.com/2022/05/13/un-ukraine-war-is-child-rights-crisis-with-school-attacks/
https://blogs.timesofisrael.com/the-us-armed-israel-in-73-it-must-do-the-same-for-ukraine-today/
https://blogs.timesofisrael.com/the-us-armed-israel-in-73-it-must-do-the-same-for-ukraine-today/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1444004577/rutte-spreekt-oekraiens-parlement-toe-oorlog-is-als-david-tegen-goliath
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1444004577/rutte-spreekt-oekraiens-parlement-toe-oorlog-is-als-david-tegen-goliath
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/ucraina-draghi-punta-al-dialogo-trattative-russia-guerra
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/ucraina-draghi-punta-al-dialogo-trattative-russia-guerra
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*** 

Deputados do PS e PSD pedem diligências para a visita à Ucrânia [Депутати PS та PSD 

просять про заходи для візиту в Україну] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 13.05. – 

Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-

ucrania/detalhe/deputados-do-ps-e-psd-pedem-diligencias-para-a-visita-a-ucrania. 

Депутати в Португалії від депутатських груп Соціалістична партія (PS) і Соціал-

демократична партія (PSD) звернулися до голови комісії із закордонних справ з 

проханням організувати делегацію депутатів, яка відвідає український парламент на 

запрошення уряду країни. У запиті обох партій депутати-соціалісти, а також соціал-

демократи просять голову комісії згідно з іншими суверенними органами», вжити 

необхідних і відповідних заходів, щоб делегація депутатів Асамблеї могла, у зручний 

час, відвідати український парламент». Депутати двох партій нагадують, що цей візит 

відбудеться на запрошення голови Комітету з питань інтеграції України до 

Європейського Союзу І. Климпуш-Цинцадзе та голови Комітету з питань закордонних 

справ та співробітництва О. Мережка. Згідно з документом, українські чиновники 

підкреслили, що це буде історичний візит у двосторонніх парламентських відносинах 

між Україною та Португалією, особливо в контексті війни». 

*** 

D Sachs, Jeffrey. Negotiated peace [Переговори про мир] / J. D Sachs // The News. – 

Islamabad, 2022. – 13.05. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/957344-

negotiated-peace. 

Оглядач видання пише, що у випадку з Україною росія помилилася, 

недооцінивши рішучість українців воювати та ефективність озброєння, що 

постачається НАТО, однак Україна і НАТО також переоцінюють свої можливості 

щодо перемоги на полі бою. Оглядач підкреслює, що результатом є війна на 

виснаження, в якій кожна сторона вірить, що виграє, але обидві сторони програють». 

Україна повинна активізувати пошуки миру, який був узгоджений наприкінці березня, 

але від якого вона відмовилася після свідчень російських звірств у Бучі – і, можливо, 

через зміну уявлення про військові перспективи, але питання про переговори 

залишається невідкладним і переважаючим». 

*** 

The Guardian view on expanding Nato: рutin has only himself to blame [Погляд 

Guardian на розширення НАТО: путін винен тільки сам] // The Guardian. – London, 2022. 

– 13.05. – Режим доступу : https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/12/the-

guardian-view-on-expanding-nato-putin-has-only-himself-to-blame. 

Видання пише, що почавши вторгнення в Україну, президент рф путін 

перетворив непохитно нейтральні Швецію і Фінляндію на потенційних членів НАТО. 

Жорстока манера, з якою путін намагався позбавити Україну можливостей для 

забезпечення безпеки, призвела до раптової зміни мислення у Фінляндії та Швеції. 

Перетворення двох непохитно нейтральних країн у членів НАТО поповнить список 

найбільших стратегічних помилок за цей час. Бажання Гельсінкі набути членства в 

НАТО продиктоване раціональним страхом, спровокованим вторгненням росії в 

Україну. Також швидка зміна позицій Фінляндії стала взірцем для її сусіда – Швеції, 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/deputados-do-ps-e-psd-pedem-diligencias-para-a-visita-a-ucrania
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/deputados-do-ps-e-psd-pedem-diligencias-para-a-visita-a-ucrania
https://www.thenews.com.pk/print/957344-negotiated-peace
https://www.thenews.com.pk/print/957344-negotiated-peace
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/12/the-guardian-view-on-expanding-nato-putin-has-only-himself-to-blame
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/12/the-guardian-view-on-expanding-nato-putin-has-only-himself-to-blame
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що говорить про взаємоповагу та чутливі відносини між країнами. З точки зору НАТО 

було б ідеальним, щоб Гельсінкі і Стокгольм приєдналися разом. 

*** 

Katsikidis, Athanasios. ‘You cannot believe anything рresident рutin says’ [«Ви не 

можете повірити всьому, що говорить президент путін»] / А, Katsikidis // еKathimerini. – 

Athens, 2022. – 13.05. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1184172/you-cannot-believe-anything-

president-putin-says/. 

Колишня президентка Латвії В. Віке-Фрейберга в інтерв’ю розповіла про 

Україну, відносини росії з СРСР та майбутнє ЄС. За її словами, жахи та злочини проти 

людства, які були скоєні в Україні після вторгнення росії 24 лютого, не можуть когось 

залишити байдужим. Експрезидентка вважає, що путін висував до України як до війни, 

так і зараз, абсолютно обурливі вимоги, а його претензії на владу над світом, на те, щоб 

бути царем усього європейського континенту, є мрією повного божевільного. 

*** 

Bremmer, Ian. These Three Global Crises Will Transform Our World—Depending on 

How We Respond to Them [Ці три глобальні кризи змінять наш світ – залежно від того, як 

ми на них відреагуємо] / I. Bremmer // Time. – New York, 2022. – 13.05. – Режим доступу : 

https://time.com/6176274/global-crises-will-transform-world/. 

На думку головного редактора Time» І. Бреммера, агресія росії в Україні може 

допомогти відродити та побудувати нові західні інститути, які можуть зміцнити 

демократію, верховенство закону та права. Також можливо, що війна росії в Україні – і 

потреба, яку вона створює для зменшення залежності Європи від росії щодо нафти і 

газу, – підштовхне до великомасштабних інвестицій у зелені» технології. 

*** 

Rašović, Renata. Ratnici ukrajinske Legije stranaca otkrili su lica, evo tko su oni i 

koliko ima Hrvata: ‘Ovo je ratna zona, ne kamp za odmor’ [Воїни українського легіону 

іноземців розкрили свої обличчя, ось вони і скільки там хорватів: Це зона бойових дій, а 

не табір відпочинку»] / R. Rašović // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 13.05. – Режим доступу : 

https://www.vecernji.hr/vijesti/ratnici-ukrajinske-legije-stranaca-otkrili-su-lica-evo-tko-su-oni-

hrvati-medu-brojnijima-ovo-je-ratna-zona-ne-kamp-za-odmor-1578586. 

На заклик Президента України В. Зеленського до іноземних бійців прийти і 

стояти плече до плеча з українцями» відгукнулись багато людей. Був створений 

Міжнародний легіон територіальної оборони України, куди входять добровольці зі 

США, Великобританії, Швеції, Литви, Мексики, Індії, Хорватії. Кількість 

добровольців, які беруть участь у війні в Україні майже з 52 країн світу, становить 

приблизно 20 тис.  

*** 

Puente pide a San Pedro Regalado que acabe la guerra en Ucrania [О. Пуенте просить 

святого Пітера де Регаладо припинити війну в Україні] // ABC. – Madrid, 2022. – 14.05. – 

Режим доступу : https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-puente-pide-san-pedro-regalado-

acabe-guerra-ucrania-202205131829_noticia.html. 

https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1184172/you-cannot-believe-anything-president-putin-says/
https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1184172/you-cannot-believe-anything-president-putin-says/
https://time.com/6176274/global-crises-will-transform-world/
https://www.vecernji.hr/vijesti/ratnici-ukrajinske-legije-stranaca-otkrili-su-lica-evo-tko-su-oni-hrvati-medu-brojnijima-ovo-je-ratna-zona-ne-kamp-za-odmor-1578586
https://www.vecernji.hr/vijesti/ratnici-ukrajinske-legije-stranaca-otkrili-su-lica-evo-tko-su-oni-hrvati-medu-brojnijima-ovo-je-ratna-zona-ne-kamp-za-odmor-1578586
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-puente-pide-san-pedro-regalado-acabe-guerra-ucrania-202205131829_noticia.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-puente-pide-san-pedro-regalado-acabe-guerra-ucrania-202205131829_noticia.html
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Мер Вальядоліда Оскар Пуенте виступив з нагоди святкування Дня святого 

Пітера де Регаладо і наголосив на необхідності припинення війни в Україні, яка 

спричиняє так багато» болю та смертей, а також призводить до економічних проблем» 

в інших країнах.  

*** 

Novák Katalin brüsszelezéssel és a putyini agresszió elítélésével kezdte meg elnökségét 

[Каталін Новак розпочала своє президентство і засудила агресію путіна] // Nepszava. – 

Budapest, 2022. – 14.05. – Режим доступу : https://nepszava.hu/3156920_novak-katalin-

beiktatasi-beszed. 

Нова президентка Угорщини К. Новак засудила агресію путіна і підтримала 

вступ України до ЄС. К. Новак під час церемонії інавгурації озвучила позицію щодо 

війни росії проти України. Вона перерахувала 10 пунктів, у яких виклала ставлення 

Угорщини до війни росії проти України. 

*** 

Турска предлаже да евакуише рањенике из Азовстаља» [Туреччина пропонує 

евакуювати поранених з Азовсталі»] // Политика. – Belgrad, 2022. – 14.05. – Режим 

доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/507208/. 

Речник президента Туреччини Р. Т. Ердогана І. Калін заявив, що Туреччина 

запропонувала евакуювати поранених бійців, які знаходяться на заводі Азовсталь», 

наголосивши, що два тижні тому в Києві він особисто обговорював цю пропозицію з 

Президентом України В. Зеленським. Згідно з планом, людей, евакуйованих із 

металургійного заводу Азовсталь», перевезуть наземним транспортом до порту 

Бердянськ, а турецьке судно перевезе їх через Чорне море до Стамбула. Україна та 

росія поки не коментували таку можливість евакуації. 

*** 

Jayanti, Suriya. Ukraine Is in Worse Shape than You Think [Україна перебуває у 

гіршому стані, ніж ви думаєте] / S. Jayanti // Time. – New York, 2022. – 14.05. – Режим 

доступу : https://time.com/6176748/ukraine-war-economy/. 

Керуючий директор американсько-української компанії з декарбонізації Eney С. 

Джаянті в статті пише, що, на жаль, лідерство В. Зеленського та викликана ним 

міжнародна військова та гуманітарна допомога не запобігли шокуючому рівню 

руйнування українських міст, економіки та суспільства. С. Джаянті наголошує, що 

економічно Україна виживає і країні потрібно більше ніж символи, і більше ніж зброя. 

За його словами, західний світ потребуватиме довгої і глибокої прихильності, щоб 

допомогти Україні перемогти, а потім зцілитися. 

*** 

Nieteeld, Kay. Guerre en Ukraine : le G7 affirme qu’il ne reconnaîtra jamais» les 

frontières que la russie veut imposer [Війна в Україні: G7 каже, що ніколи не визнає» 

кордони, які хоче нав’язати росія] / К. Nieteeld // L`Obs. – Paris, 2022. – 14.05. – Режим 

доступу : https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220514.OBS58470/guerre-en-

ukraine-le-g7-affirme-qu-il-ne-reconnaitra-jamais-les-frontieres-que-la-russie-veut-

imposer.html. 

https://nepszava.hu/3156920_novak-katalin-beiktatasi-beszed
https://nepszava.hu/3156920_novak-katalin-beiktatasi-beszed
https://www.politika.rs/scc/clanak/507208/
https://time.com/6176748/ukraine-war-economy/
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220514.OBS58470/guerre-en-ukraine-le-g7-affirme-qu-il-ne-reconnaitra-jamais-les-frontieres-que-la-russie-veut-imposer.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220514.OBS58470/guerre-en-ukraine-le-g7-affirme-qu-il-ne-reconnaitra-jamais-les-frontieres-que-la-russie-veut-imposer.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220514.OBS58470/guerre-en-ukraine-le-g7-affirme-qu-il-ne-reconnaitra-jamais-les-frontieres-que-la-russie-veut-imposer.html
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Країни Великої сімки» ніколи не визнають» кордони, які росія хоче нав’язати 

силою війни в Україні. Міністри закордонних справ пообіцяли розширити економічні 

санкції» проти москви. Глава німецької дипломатії А. Бербок, країна якої цього року 

головує в G7, наполягала на тому, що Україна має вирішувати сама, бо це її територія». 

Міністри знову закликали росію закінчити війну, яку вона розпочала проти України та 

припинити втрати, які вона продовжує спричиняти. 

*** 

Ambasadorka Crne Gore ponovo u Kijevu, među prvim u region [Посол Чорногорії 

знову у Києві, серед перших у регіоні] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 15.05. – Режим 

доступу : https://avaz.ba/region/crna-gora/742663/ambasadorka-crne-gore-ponovo-u-kijevu-

medu-prvim-u-regionu. 

Посол Чорногорії в Україні Д. Понорак знову перебуває в Києві. У міністерстві 

подякували послу за сміливість бути у числі перших дипломатів у регіоні, які 

повернулися до країни. 14 травня міністр закордонних справ Р. Кривокапіч зустрівся з 

Міністром закордонних справ України Д. Кулебою у ході неформальної зустрічі 

міністрів закордонних справ країн НАТО у Берліні. Першою дипломатичною 

активністю міністра закордонних справ Чорногорії після вступу на посаду стало 

відвідування посольства. Цим ходом, за його словами, він хотів підтримати Україну з 

боку Чорногорії. 

*** 

Ukraina näitas võimsat pehmet jõudu [Україна продемонструвала потужну м’яку 

силу] // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 15.05. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/96628527/juhtkiri-ukraina-naitas-voimsat-pehmet-joudu. 

Видання пише, що Євробачення» стало потужною кампанією підтримки та 

солідарності народів Європи для України. Україна змогла показати свою сильну м’яку 

силу, привабливість своєї культури. За словами музичного критика В. Валме, переміг 

найдушевніший виступ. Президент України В. Зеленський після перемоги України 

заявив, що Україна прийматиме Євробачення» наступного року. Це смілива заява, 

вважає видання, але інакше він не міг, крім того, це не пуста фраза у світлі військових 

подій останніх тижнів. 

*** 

Rojas, Alberto. Marcin Przydacz, viceministro de Exteriores polaco: Vladimir Putin es 

un criminal de guerra» [Марцін Пшидач, заступник міністра закордонних справ Польщі: 

путін – військовий злочинець»] / A. Rojas // El Mundo. – Madrid, 2022. – 15.05. – Режим 

доступу : https://www.elmundo.es/internacional/2022/05/15/627fc10d21efa072468b4598.html. 

В інтерв’ю El Mundo заступник міністра закордонних справ Польщі М. Пшидач 

закликав розмістити більше військ НАТО на кордонах Європи з росією, країною, яку 

він вважає справжньою загрозою» для континенту. На питання чи є путін військовим 

злочинцем, польському дипломату знадобилося лише кілька секунд, щоб погодитися з 

цим твердженням. 

*** 

Hansson, Wolfgang. Farligt om det går alltför dåligt för putin [Небезпечно, якщо 

справи путіна підуть надто погано] / W. Hansson // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 15.05. 

https://avaz.ba/region/crna-gora/742663/ambasadorka-crne-gore-ponovo-u-kijevu-medu-prvim-u-regionu
https://avaz.ba/region/crna-gora/742663/ambasadorka-crne-gore-ponovo-u-kijevu-medu-prvim-u-regionu
https://epl.delfi.ee/artikkel/96628527/juhtkiri-ukraina-naitas-voimsat-pehmet-joudu
https://www.elmundo.es/internacional/2022/05/15/627fc10d21efa072468b4598.html
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– Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/z7B5rw/ett-forodmjukat-

ryssland-innebar-en-farligare-putin. 

Кореспондент шведської газета В. Ханссон пише, що важливо дотримуватися 

балансу між допомогою України та одночасно недопущенням ескалації за межі 

території України. Ризик полягає в тому, що у Сполучених Штатів виникне спокуса 

продовжити війну замість того, щоб спробувати якнайшвидше покласти їй кінець 

шляхом переговорів. Директорка національної розвідки США Е. Хейнс попередила, що 

путін може розглядати поразку в Україні як екзистенційну загрозу для росії, тому 

важливо не порушити баланс настільки, щоб росія не побачила загрози свого існування 

як великої держави. За її словами, тоді путін може відчути необхідність зробити 

немислиме». 

*** 

„A háború árát ne a magyar emberekkel fizettessék meg!” [«Не дайте угорському 

народу заплатити ціну війни!»] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 15.05. – Режим 

доступу : https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/05/a-haboru-arat-ne-a-magyar-emberekkel-

fizettessek-meg. 

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини П. Сіярто заявив, що 

уряд Угорщини продовжує наполягати на тому, що ціна війни в Україні не повинна 

бути оплачена угорським народом. Міністр наголосив, що початок війни ні в якому 

разі не є провиною угорського народу, тому, якщо Європейська комісія хоче прийняти 

пропозицію щодо нафтового ембарго, вона має гарантувати фінансово та фізично, що 

це не зашкодить угорському народу чи не завдасть шкоди енергетичній безпеці 

Угорщини. Глава міністерства підкреслив, що якщо зараз ухвалити пропозицію про 

нафтове ембарго, то отримати необхідну Угорщині нафту буде неможливо. 

*** 

NATO sees russia’s war faltering, mulls expanding alliance [НАТО бачить, що війна 

росії гальмується, обмірковує розширення альянсу] // The Independent. – London, 2022. – 

15.05. – Режим доступу : https://www.independent.co.uk/news/nato-ap-ukraine-finland-russia-

b2079332.html. 

Високопоставлені дипломати НАТО зустрілися в Берліні, щоб обговорити 

надання подальшої підтримки Україні та кроки Фінляндії, Швеції щодо приєднання до 

західного альянсу перед обличчям загроз з боку росії. Одним із ключових питань, які 

обговорюються в Берліні, є розширення НАТО за межі його нинішніх 30 держав-

членів. Високопоставлений чиновник НАТО вважає, що військове просування росії в 

Україні, схоже, гальмується, і висловив надію, що країна зможе виграти війну, але 

потрібно і надалі допомогати Україні. 

*** 

Türk iş adamları savaş sonrası Ukrayna’nın yeniden yapılanma sürecinde yer almaya 

hazır [Турецькі бізнесмени готові брати участь у повоєнних процесах реструктуризації 

України] // Star. – Istanbul, 2022. – 15.05. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/guncel/turk-is-adamlari-savas-sonrasi-ukraynanin-yeniden-

yapilanma-surecinde-yer-almaya-hazir-haber-1711078/. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/z7B5rw/ett-forodmjukat-ryssland-innebar-en-farligare-putin
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/z7B5rw/ett-forodmjukat-ryssland-innebar-en-farligare-putin
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/05/a-haboru-arat-ne-a-magyar-emberekkel-fizettessek-meg
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/05/a-haboru-arat-ne-a-magyar-emberekkel-fizettessek-meg
https://www.independent.co.uk/news/nato-ap-ukraine-finland-russia-b2079332.html
https://www.independent.co.uk/news/nato-ap-ukraine-finland-russia-b2079332.html
https://www.star.com.tr/guncel/turk-is-adamlari-savas-sonrasi-ukraynanin-yeniden-yapilanma-surecinde-yer-almaya-hazir-haber-1711078/
https://www.star.com.tr/guncel/turk-is-adamlari-savas-sonrasi-ukraynanin-yeniden-yapilanma-surecinde-yer-almaya-hazir-haber-1711078/
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Президент Турецько-української асоціації бізнесменів (TUID) Б. Пехліван 

заявив, що турецький бізнес готовий взятися за завдання в процесі післявоєнної 

реструктуризації України. Він зазначив, що асоціація була заснована бізнесменами в 

Києві в 2004 р. і налічує понад 200 членів, має філії в інших регіонах країни, зокрема в 

Києві. Б. Пехліван сказав, що асоціація зробить все можливе, щоб допомогти Україні 

відбудувати економіку та сприяти цьому процесу. 

*** 

Karnitschnig, Matthew. Europe’s leaders fall out of key on Ukraine [Лідери Європи не 

впевнені в питанні України] / M. Karnitschnig // POLITICO. – Brussels, 2022. – 16.05. – 

Режим доступу : https://www.politico.eu/article/europes-leaders-fall-out-of-key-on-ukraine/. 

Автор пише, що після тижнів, проведених у хвилюванні, що станеться, якщо 

росія розгромить Україну, західноєвропейські лідери тепер стурбовані тим, що може 

статися, якщо Україна переможе росію. Успіх України у витісненні російських військ з 

деяких окупованих територій спонукав лідерів від Франції, Німеччини та Італії 

зробити висновок, що колись немислима перемога України тепер є цілком можливою. 

Незважаючи на те, що європейські лідери публічно симпатизують Україні, а в деяких 

випадках доклали чимало зусиль, щоб підтримати країну, вони побоюються, того, що 

президент Франції Е. Макрон назвав приниженням» росії, яке може створити цілий ряд 

нових проблем. Одне з великих занепокоєнь полягає в тому, що перемога України 

може дестабілізувати росію, зробивши її ще більш непередбачуваною і поставивши 

нормалізацію енергетичних зв’язків ще далі за межі досяжності. Автор наголошує, що 

ось чому деякі західноєвропейські столиці тихо виступають за збереження обличчя 

путіна» і вирішення конфлікту, навіть якщо це коштуватиме Україні частини території. 

*** 

Korčok: Je v záujme Slovenska, aby EÚ pomohla s rekonštrukciou Ukrajiny [Корчок: 

В інтересах Словаччини, щоб ЄС допоміг у відбудові України] // Nový Čas. – Bratislava, 

2022. – 16.05. – Режим доступу : https://www.cas.sk/clanok/2678841/korcok-je-v-zaujme-

slovenska-aby-eu-pomohla-s-rekonstrukciou-ukrajiny/2/. 

Європейська комісія має представить план відбудови України в післявоєнний 

період та підтримки функціонування української держави в нинішній складній 

ситуації. Міністр закордонних справ і європейських справ Словацької Республіки І. 

Корчок заявив після завершення засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, 

що відбудова України також і в інтересах Словаччини і очікує від Європейської комісії 

чіткого плану, як рухатися вперед. Говорячи про шостий пакет санкцій, 

запропонований Євросоюзом, він підкреслив, що ведеться робота над технічним 

рішенням, яке дозволить Словаччині, запровадити перехідний період, який допоможе 

впоратися з відключенням російської нафти. 

*** 

Boniface, Pascal. Le conflit en Ukraine marque un tournant pour le mouvement sportif 

international» [«Конфлікт в Україні знаменує собою поворотний момент для 

міжнародного спортивного руху»] / P. Boniface // Le Monde. – Paris, 2022. – 16.05. – Режим 

доступу : https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/16/pascal-boniface-le-conflit-en-

ukraine-marque-un-tournant-pour-le-mouvement-sportif-international_6126329_3232.html. 

https://www.politico.eu/article/europes-leaders-fall-out-of-key-on-ukraine/
https://www.cas.sk/clanok/2678841/korcok-je-v-zaujme-slovenska-aby-eu-pomohla-s-rekonstrukciou-ukrajiny/2/
https://www.cas.sk/clanok/2678841/korcok-je-v-zaujme-slovenska-aby-eu-pomohla-s-rekonstrukciou-ukrajiny/2/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/16/pascal-boniface-le-conflit-en-ukraine-marque-un-tournant-pour-le-mouvement-sportif-international_6126329_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/16/pascal-boniface-le-conflit-en-ukraine-marque-un-tournant-pour-le-mouvement-sportif-international_6126329_3232.html
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Конфлікт в Україні може стати переломним моментом для міжнародного 

спортивного руху, що увійде в історію. Вперше влада масово відмовилася від свого 

священного принципу політичної нейтральності. Міжнародний олімпійський комітет 

розпочав цей шлях, а міжнародні спортивні федерації наслідували цей приклад. росію 

та Білорусь виключили з олімпійського руху, їхні команди відсторонили від всіх 

міжнародних змагань. Ця позиція вперше в новітній історії створила прецедент. 

*** 

Militärexperte: Putin hat den Krieg noch nicht verloren» [Військовий експерт: путін 

ще не програв війну»] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 16.05. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6139885/militaerexperte-putin-hat-den-krieg-noch-nicht-

verloren?from=rss. 

Австрійський військовий стратег М. Райзнер застерігає від поспішних висновків 

щодо результату війни в Україні. За його висновками, панування в повітрі говорить на 

користь російської армії, а постачання палива з української сторони стає все 

дефіцитнішим – частково через те, що росія зруйнувала центральне залізничне 

сполучення із заходу до Одеси. М. Райзнер резюмує, що масові поставки зброї 

говорять на користь України – адже для такого типу війни потрібно багато матеріалів. 

За словами військового стратега, війна, ймовірно, триватиме щонайменше до кінця 

2022 р. або до середини 2023 р. 

*** 

Piqué, Elisabetta. LA NACION en Ucrania: un día de recorrida por la línea del frente 

sur, bajo una incesante lluvia de disparos de artillería [La Nación в Україні: одноденний тур 

південною лінією фронту під невпинним градом артилерії] / E. Piqué // La Nación. – 

Buenos Aires, 2022. – 16.05. – Режим доступу : https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-

nacion-en-ucrania-un-dia-de-recorrida-por-la-linea-del-frente-sur-bajo-una-incesante-lluvia-

de-nid16052022/. 

Село Котляреве, що на Миколаївщині, знаходиться на передовій битви, яку 

українські та російські війська ведуть на півдні України більше двох місяців. 

Журналістка La Nación Елізабетта Піке побувала там і поділилася своїми враженнями. 

Вона розповіла, що Котляреве – це сільська місцевість, розташована між Миколаєвом, 

важливим містом, яке захищає підступи до Одеси, і Херсоном, єдиною великою 

столицею одноіменної області, захопленої путіним. Журналістка наголосила, що в день 

її перебування там лився дощ з мінометів, артилерійський вогонь та летіли касетні 

бомби. Вона розповіла, що журналісти там обов’язково повинні носити шолом і 

бронежилет, медичну аптечку та мати офіційні акредитації Міністерства оборони 

України та представників Збройних сил Миколаївської області. Щоб отримати це, 

необхідно погодитися не публікувати і не розголошувати назву будь-якої військової 

частини, її положення, камуфляж, кількість військ, частин, підрозділів, кількість 

озброєння, техніки, її розташування та іншу матеріально-технічну, тактичну чи 

стратегічну інформацію. Блокпости не можна знімати чи фотографувати, а також не 

можна вказувати адреси чи місця, де впали ракети. 

*** 

Михайлов, Венцислав. Иван Костов:русия води хибридна война срещу България 

още от 2013 г. [Іван Костов: росія веде гібридну війну проти Болгарії з 2013 р.] / В. 

https://www.diepresse.com/6139885/militaerexperte-putin-hat-den-krieg-noch-nicht-verloren?from=rss
https://www.diepresse.com/6139885/militaerexperte-putin-hat-den-krieg-noch-nicht-verloren?from=rss
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-nacion-en-ucrania-un-dia-de-recorrida-por-la-linea-del-frente-sur-bajo-una-incesante-lluvia-de-nid16052022/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-nacion-en-ucrania-un-dia-de-recorrida-por-la-linea-del-frente-sur-bajo-una-incesante-lluvia-de-nid16052022/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-nacion-en-ucrania-un-dia-de-recorrida-por-la-linea-del-frente-sur-bajo-una-incesante-lluvia-de-nid16052022/
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Михайлов // Факти. – Sofia, 2022. – 16.05. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/bulgaria/679347-ivan-kostov-rusia-vodi-hibridna-voina-sreshtu-balgaria-oshte-

ot-2013-g. 

Експрем’єр-міністр Болгарії І. Костов проаналізував війну в Україн, 

наголосивши, що росія, не досягнувши поставлених цілей завоювання Києва та 

Харкова, переходить на завоювання контролю над Луганською, Донецькою, 

Запорізькою та Херсонською областями і хоче зробити коридор до Криму. І. Костов 

наголосив, що росія повинна вивести свої війська з території України і вийти з цієї 

ситуації за якоюсь гідною домовленістю. 

*** 

Sabbagh, Dan. Рutin involved in war ‘at level of colonel or brigadier’, say western 

sources [путін бере участь у війні на рівні полковника чи бригадира», кажуть західні 

джерела] / D. Sabbagh // The Guardian. – London, 2022. – 16.05. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/16/putin-involved-russia-ukraine-war-western-

sources. 

Західна військова розвідка вважає, що лідер кремля путін особисто приймає 

тактичні рішення та керує переміщенням російських військ в Україні. путін веде війну 

на рівні полковника чи бригадира» разом із головнокомандувачем збройними силами 

росії генералом герасимовим, на відміну від заяв України про те, що командувач був 

відсторонений. 

*** 

Rinkēvičs Krievijas vēstniecībai nosūtījis notu par 13. panta apturēšanu [Рінкевичс 

направив до посольства росії ноту про припинення дії статті 13] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – 

Rīgā, 2022. – 16.05. – Режим доступу : https://nra.lv/latvija/381058-rinkevics-krievijas-

vestniecibai-nosutijis-notu-par-13-panta-apturesanu.htm. 

Міністр закордонних справ Латвії Е. Рінкевичс направив ноту до посольства 

росії про призупинення дії статті угоди між двома країнами щодо утримання 

меморіальних споруд. Раніше повідомлялося, що Сейм ухвалив в остаточному читанні 

зміни до закону під керівництвом Комісії закордонних справ, які усувають юридичні 

перешкоди для знесення існуючого радянського пам’ятника в парку Перемоги в 

Пардаугаві. Особливої актуальності питання знесення пам’ятника набуло через війну 

росії проти України. 

*** 

Kariņš iekšlietu ministres demisiju būtu prasījis neatkarīgi no visa pārējā» [Каріньш 

зажадав відставки міністерки внутрішніх справ крім усього іншого»] // Neatkarīgā Rīta 

Avīze. – Rīgā, 2022. – 16.05. – Режим доступу : https://nra.lv/latvija/politika/381083-karins-

iekslietu-ministres-demisiju-butu-prasijis-neatkarigi-no-visa-pareja.htm. 

Прем’єр-міністр Латвії К. Каріньш наголосив, що війна в Україні змінила 

ситуацію з безпекою у Латвії. К. Каріньш та переважна більшість» урядовців вважають 

абсолютно неприйнятною неповагу, виявлену 9 та 10 травня біля пам’ятника в 

Пардаугаві до державності Латвії та жертв війни в Україні. Пояснюючи вимогу про 

відставку міністерки внутрішньої політики М. Голубєвої, він заявив, що ці події 

вимагали політичної відповідальності крім усього іншого». 

https://fakti.bg/bulgaria/679347-ivan-kostov-rusia-vodi-hibridna-voina-sreshtu-balgaria-oshte-ot-2013-g
https://fakti.bg/bulgaria/679347-ivan-kostov-rusia-vodi-hibridna-voina-sreshtu-balgaria-oshte-ot-2013-g
https://www.theguardian.com/world/2022/may/16/putin-involved-russia-ukraine-war-western-sources
https://www.theguardian.com/world/2022/may/16/putin-involved-russia-ukraine-war-western-sources
https://nra.lv/latvija/381058-rinkevics-krievijas-vestniecibai-nosutijis-notu-par-13-panta-apturesanu.htm
https://nra.lv/latvija/381058-rinkevics-krievijas-vestniecibai-nosutijis-notu-par-13-panta-apturesanu.htm
https://nra.lv/latvija/politika/381083-karins-iekslietu-ministres-demisiju-butu-prasijis-neatkarigi-no-visa-pareja.htm
https://nra.lv/latvija/politika/381083-karins-iekslietu-ministres-demisiju-butu-prasijis-neatkarigi-no-visa-pareja.htm
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*** 

Nato assures military support to Ukraine [НАТО запевняє про військову підтримку 

України] // The News. – Islamabad, 2022. – 16.05. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/958043-nato-assures-military-support-to-ukraine. 

У НАТО вважають, що наступ росії на Донбасі застопорився, але війна може 

тривати ще довго. Глави МЗС країн Північноатлантичного альянсу обговорили у 

Берліні, як допомогти Україні. Глава МЗС Німеччини А. Бербок заявила, що держави 

НАТО надаватимуть Україні військову допомогу скільки, скільки вона потребуватиме. 

За словами А. Бербок, міністри дуже детально та відкрито» проаналізували розвиток 

подій у війні росії проти України, а також обговорили, що можуть зробити в найближчі 

тижні й місяці», щоб допомогти Україні. 

*** 

Winfield, Nicole. The Vatican Foreign Minister’s Visit to Ukraine Highlights the 

Delicate Position of the Catholic Church [Візит міністра закордонних справ Ватикану в 

Україну підкреслює делікатну позицію Католицької Церкви] / N. Winfield // Time. – New 

York, 2022. – 16.05. – Режим доступу : https://time.com/6177448/vatican-ukraine-catholic-

church-war/. 

Міністр закордонних справ Ватикану архієпископ П. Галлахер відправляється до 

Києва, оскільки Святий Престол прагне збалансувати свою турботу про українців зі 

своїми зусиллями зберегти відкритий канал діалогу з росією. П. Галлахер є третім 

папським посланником, якого Франциск направив до регіону, після того, як два 

кардинали вирушили в Україну та прикордонні країни, щоб оцінити гуманітарні 

потреби українських біженців та висловити їм солідарність Папи. 

*** 

Patteson, Callie. Biden to meet with Sweden’s Magdalena Andersson, Finland’s Sauli 

Niinisto over NATO bid [Д. Байден зустрінеться Магдаленою Андерссон зі Швеції та Саулі 

Нійністе з Фінляндії щодо заявки вступу в НАТО] / С. Patteson // New York Post. – New 

York, 2022. – 17.05. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/05/17/biden-to-meet-with-

magdalena-andersson-sauli-niinisto-over-nato-bid/. 

Після вторгнення росії в Україну Швеція та Фінляндія вирішили вступити до 

НАТО, розпочавши офіційний процес подання заявок. Президент США Д. Байден 

провів віртуальну телефонну розмову з двома лідерами, під час якої обговорили тісну 

співпрацю в обороні та безпеці» між трьома країнами після російського вторгнення в 

Україну. Три країни підтвердила спільну прихильність» на продовження координації 

на підтримку України та українського народу, який постраждав від війни. 

*** 

Porter, Patrick. We’re not all Ukrainians now [Ми зараз не всі українці] / P. Porter // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 17.05. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/ukraine-russia-war-nato-eu-us-alliance-solidarity/. 

На думку професора міжнародної безпеки та стратегії в Бірмінгемському 

університеті Патріка Портера, роблячи вигляд, що інтереси Заходу повністю 

узгоджуються з інтересами України у війні з росією Захід ризикує ще більше 

загострити війну. Аналітик наголошує, що це не тільки може потенційно втягнути 

https://www.thenews.com.pk/print/958043-nato-assures-military-support-to-ukraine
https://time.com/6177448/vatican-ukraine-catholic-church-war/
https://time.com/6177448/vatican-ukraine-catholic-church-war/
https://nypost.com/2022/05/17/biden-to-meet-with-magdalena-andersson-sauli-niinisto-over-nato-bid/
https://nypost.com/2022/05/17/biden-to-meet-with-magdalena-andersson-sauli-niinisto-over-nato-bid/
https://www.politico.eu/article/ukraine-russia-war-nato-eu-us-alliance-solidarity/
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Захід у ядерну війну, але й дати Україні помилкову надію та затримати врегулювання. 

П. Портер зазначає, що західні лідери мають право – навіть відповідальність перед 

своїми виборцями – визначати, як використовувати свою військову допомогу та 

економічні санкції у спосіб, який також служить їхнім інтересам, а не лише Україні. 

*** 

Von der Burchard, Hans. Russia must withdraw troops as part of peace deal, say Scholz 

and Zelenskyy [В рамках мирної угоди, росія повинна вивести війська, вважають О. 

Шольц і В. Зеленський] / H. von der Burchard // POLITICO. – Brussels, 2022. – 17.05. – 

Режим доступу : https://www.politico.eu/article/russia-must-withdraw-troops-peace-deal-

scholz-zelenskyy/. 

Канцлер Німеччини О. Шольц і Президент України В. Зеленський у телефонній 

розмові домовилися, що не варто рятувати обличчя путіна» за рахунок територіальної 

цілісності України. Під час розмови лідери підтвердили, що будь-яка мирна угода між 

москвою і Києвом не повинна дозволяти росії зберегти будь-які українські території, 

які були завойовані в рамках російського жорстокого вторгнення, а натомість повинна 

передбачати виведення російських військ з України. Обидва лідери погодилися, що 

рішення дипломатичних переговорів між Україною та росією вимагатиме негайного 

припинення бойових дій з російської сторони та виведення російських військ з 

України». Канцлер Німеччини і Президент України домовилися підтримувати тісні 

контакти. 

*** 

Pinilla J., Esther. Elías, el ‘influencer’ ucraniano de la cocina que pide a España más 

ayuda militar para su país [Еліас, український кухонний інфлюенсер», який просить 

Іспанію про більше військової допомоги для своєї країни] / E. Pinilla J. // El Mundo. – 

Madrid, 2022. – 17.05. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/papel/gastro/2022/05/17/6282439cfdddff9f468b458c.html. 

Видання описує історію українського іспанця Еліаса, який водночас є українцем, 

росіянином та іспанцем. Він народився в Харкові, але все дитинство прожив у москві, 

оскільки там працювала його мати. У 14 років його сім’я переїхала до Мадрида. І на 

сьогодні він став відомим кухарем, завдяки своїй книзі рецептів в Instagram і Tik Tok. 

Успіх його книги дозволяє Еліасу жити комфортно, але він не забуває про війну в своїй 

рідній країні і через свої соціальні мережі і свій вплив він закликає Іспанію та іспанців 

про більшу військову допомогу для України. 

*** 

Novák Katalin találkozott Andrzej Dudával, újra felszólalt a Szovjetunió visszaállítása 

ellen [Каталін Новак зустрілася з Анджеєм Дудою і знову виступила проти відновлення 

Радянського Союзу] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 17.05. – Режим доступу : 

https://nepszava.hu/3157278_egyesult-allamok-ufo-eszlelesek-fenyegetes-kongresszus. 

Новообрана президентка Угорщини К. Новак здійснила перший робочий візит 

до Польщі. Традиційно тісна співпраця між двома столицями послабилась через різні 

погляди на вторгнення росії в Україну. Жорстка у своїх рішеннях Польща не знайшла 

союзника у вигляді Угорщини у своїй безкомпромісній позиції щодо кремля. 

Президентка Угорщини під час візиту в Польщу засудила агресію росії проти України. 

https://www.politico.eu/article/russia-must-withdraw-troops-peace-deal-scholz-zelenskyy/
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https://nepszava.hu/3157278_egyesult-allamok-ufo-eszlelesek-fenyegetes-kongresszus


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

159 

*** 

Pietralunga, Cédric. Le Donbass aujourd’hui, c’est la Somme en 1915» : en Ukraine, la 

bataille des obus [«Донбас сьогодні – це Сомма 1915 року»: в Україні бій артилерії] / C. 

Pietralunga // Le Monde. – Paris, 2022. – 17.05. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/17/le-donbass-aujourd-hui-c-est-la-

somme-en-1915-en-ukraine-la-bataille-des-obus_6126413_3210.html. 

Науковий співробітник Центру досліджень безпеки Французького інституту 

міжнародних відносин зазначає, що більше 80 % руйнувань, завданих українцями, 

сьогодні відбувається завдяки артилерії, адже артилерія відіграє тактичну роль, яка 

знищує сили противника, а також оперативну роль, щоб знищити лінії постачання. Про 

це говорить і начальник штабу ЗСУ генерал В. Залужний, який наголосив, що його 

бійці знають ціну артилерії і публічно подякував американському народу» за передачу 

ЗСУ сотні гаубиць М777, назвавши їх високоточною і дуже ефективною зброєю». 

*** 

Радев: Българската позиция за Скопие да не става заложник на конфликта в 

Украйна» [Р. Радев: Позиція Болгарії щодо Скоп’є не повинна стати заручником 

конфлікту в Україні»] // Дневник. – Sofia, 2022. – 17.05. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/05/16/4346938_radev_bulgarskata_poziciia_za_skopie_

da_ne_stava/. 

Президент Болгарії Р. Радев відвідав Берлін, де однією з тем дискусій, за 

словами Р. Радева, постало питання пошуку рішення, щоб якнайшвидше припинити 

конфлікт в Україні. Р. Радев наголосив, що кожен день цієї війни – це втрата не тільки 

для України та росії, це втрата і для Європи. Президент вважає, що попри те, що 

Болгарія є частиною всіх рішень Європи та НАТО щодо України, не обов’язково 

надавати зброю Україні. Р. Радев нагадав про велику історичну болгарську діаспору, 

що знаходиться прямо в зоні конфлікту, і назвав неприпустимим» вбивати болгар так 

чи інакше з болгарської зброї. 

*** 

PM confirms Greek interest in F-35s at White House reception [Прем’єр-міністр 

підтвердив інтерес Греції до F-35 на прийомі в Білому домі] // еKathimerini. – Athens, 

2022. – 17.05. – Режим доступу : https://www.ekathimerini.com/news/1184556/pm-confirms-

greek-interest-in-f-35s-at-white-house-reception/. 

Відвідавши США, прем’єр-міністр К. Міцотакіс підтвердив, що Греція очікує на 

покупку передових американських винищувачів F-35. В свою чергу, Д. Байден 

підтвердив позицію Греції щодо війни в Україні, подякувавши К. Міцотакісу за 

моральну мужність засудити агресію росії. К. Міцотакіс наголосив, що Греція, 

підтримує Україну з самого початку з принципових міркувань, які мають бути до болю 

очевидними». 

*** 

Krautmanis, Māris. Levits nav Zelenskis [Левітс – це не Зеленський] / M. Krautmanis 

// Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 17.05. – Режим доступу : 

https://neatkariga.nra.lv/komentari/maris-krautmanis-3/381086-levits-nav-

zelenskis?_gl=1*l3kj21*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*M

TY1Mjc3NzI0My4zLjEuMTY1Mjc3NzI5Ni4w. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/17/le-donbass-aujourd-hui-c-est-la-somme-en-1915-en-ukraine-la-bataille-des-obus_6126413_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/17/le-donbass-aujourd-hui-c-est-la-somme-en-1915-en-ukraine-la-bataille-des-obus_6126413_3210.html
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/05/16/4346938_radev_bulgarskata_poziciia_za_skopie_da_ne_stava/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/05/16/4346938_radev_bulgarskata_poziciia_za_skopie_da_ne_stava/
https://www.ekathimerini.com/news/1184556/pm-confirms-greek-interest-in-f-35s-at-white-house-reception/
https://www.ekathimerini.com/news/1184556/pm-confirms-greek-interest-in-f-35s-at-white-house-reception/
https://neatkariga.nra.lv/komentari/maris-krautmanis-3/381086-levits-nav-zelenskis?_gl=1*l3kj21*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1Mjc3NzI0My4zLjEuMTY1Mjc3NzI5Ni4w
https://neatkariga.nra.lv/komentari/maris-krautmanis-3/381086-levits-nav-zelenskis?_gl=1*l3kj21*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1Mjc3NzI0My4zLjEuMTY1Mjc3NzI5Ni4w
https://neatkariga.nra.lv/komentari/maris-krautmanis-3/381086-levits-nav-zelenskis?_gl=1*l3kj21*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1Mjc3NzI0My4zLjEuMTY1Mjc3NzI5Ni4w
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За словами автора, було ясно, що 9 травня можливі заворушення, спроби 

спровокувати, продемонструвати символи, що прославляють російську агресію. 

Міністерка внутрішньої політики М. Голубєва, прем’єр-міністр К. Каріньш вважали 

важливішим бути за кордоном у цей час. Президент Е. Левітс також знаходився з 

робочим візитом у Німеччини з 10 по 13 травня. Автор пише, що є приклад Президента 

України В. Зеленського, який продовжував обіймати свою посаду під час та після 

перших днів війни, коли російські війська вже були у передмісті Києва та за його 

межами, і продовжує бути зі своїм народом, навіть якщо йому доведеться загинути. 

Автор резюмує, що не всі такі політики, як В. Зеленський». 

*** 

Lietuvos stačiatikių bažnyčios atstovai piktinasi Ukrainos vyskupo kritika 

[Представники Литовської православної церкви обурені критикою українського 

єпископа] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 17.05. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/17/news/lietuvos-staciatikiu-baznycios-

atstovai-piktinasi-ukrainos-vyskupo-kritika-23380781. 

Представники Литовської православної церкви обурюються критикою 

архієпископа Чернігівського Євстратія Зорі, який відвідав Вільнюс, закликаючи 

переосмислити вплив московського патріархату в Литві. У опублікованій заяві вікарій 

Вільнюської єпархії, єпископ Тракайський Амвросій заявив, що висловлювання 

українського архієпископа литовським ЗМІ були провокаційними та оманливими». За 

його словами, український священнослужитель повторив у своїх виступах у литовській 

пресі низку пропагандистських звинувачень» у відстороненні п’ятьох православних 

священиків у Литві за засудження російської війни в Україні та підтримку цих дій 

російською православною церквою. 

*** 

Jäger, Thomas. Putin, die Atomwaffen und seine Strategie der in die Ecke getriebenen 

Ratte [путін, ядерна зброя і його стратегія загнаних в кут щурів] / T. Jäger // Focus. – 

Berlin, 2022. – 18.05. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-

krise/analyse-von-thomas-jaeger-putin-die-atomwaffen-und-seine-strategie-der-in-die-ecke-

getriebenen-ratte_id_100190854.html. 

Згідно з аналізом німецького політолога Т. Єгера, загроза застосування ядерної 

зброї з боку російського керівництва закріпила у свідомості людей аргумент: не варто 

тиснути на росію. Політолог вважає, що є велика кількість тих, хто хоче дати путіну 

можливість знайти рішення, яке врятує обличчя» і таким чином уникнути тиску, але 

війна може тривати, і тому аргумент не загнати росію і путіна в кут буде продовжувати 

поширюватися. Перспектива анексії української території, на яку росія могла б 

поширити ядерне стримування, за словами політолога, є особливо чутливою для 

опонентів росії, тому тепер має бути з’ясовано, чи продовжуватиметься підтримка 

України ззовні. 

*** 

Hirsch, Benjamin. Militärexperte erklärt, warum die Ukraine deutlich schlechter 

dasteht als viele glauben [Військовий експерт пояснює, чому Україна знаходиться в 

набагато гіршому становищі, ніж багато хто вважає] / B. Hirsch // Focus. – Berlin, 2022. – 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/17/news/lietuvos-staciatikiu-baznycios-atstovai-piktinasi-ukrainos-vyskupo-kritika-23380781
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/17/news/lietuvos-staciatikiu-baznycios-atstovai-piktinasi-ukrainos-vyskupo-kritika-23380781
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/analyse-von-thomas-jaeger-putin-die-atomwaffen-und-seine-strategie-der-in-die-ecke-getriebenen-ratte_id_100190854.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/analyse-von-thomas-jaeger-putin-die-atomwaffen-und-seine-strategie-der-in-die-ecke-getriebenen-ratte_id_100190854.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/analyse-von-thomas-jaeger-putin-die-atomwaffen-und-seine-strategie-der-in-die-ecke-getriebenen-ratte_id_100190854.html
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18.05. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/warum-die-

ukraine-in-einem-deutlich-schlechteren-zustand-ist-als-viele-glauben_id_100295225.html. 

За словами автора, наразі Україна здобуває один військовий успіх за іншим, але 

ситуація в країні набагато складніша і нестабільна, ніж свідчать багато поточних звітів. 

Експерти припускають тривалий і виснажливий конфлікт, який, можливо, триватиме 

кілька років. Результат війни залежить, каже військовий експерт М. Райзнер, від того 

наскільки насправді високий мобілізаційний потенціал росії – тобто скільки військ 

може ввести путін, наскільки ЄС повністю готовий ввести енергетичне ембарго, як 

швидко можна буде доставити в Україну більше систем зброї». 

*** 

Ukraine war: Repatriated Pakistani students worry for their future [Війна в Україні: 

репатрійовані пакистанські студенти хвилюються за своє майбутнє] // The News. – 

Islamabad, 2022. – 18.05. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/958719-

ukraine-war-repatriated-pakistani-students-worry-for-their-future. 

Сотні пакистанських студентів повернулися з України додому після російського 

вторгнення в Україну. Тепер вони не можуть ні повернутися до навчання в Україні, ні 

вчитися в місцевих університетах. Війна перекреслила надії мирно закінчити навчання. 

Державна статистика свідчить, що близько 1000 студентів стикаються з подібною 

ситуацією. Україна була улюбленим напрямом для багатьох пакистанських студентів 

через якісну освіту та відносно дешевшу плату за навчання в порівнянні з країнами 

Західної Європи. 

*** 

Japan urges China to ‘play responsible role’ on Ukraine crisis [Японія закликає Китай 

грати відповідальну роль» в українській кризі] // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 18.05. – 

Режим доступу : https://japantoday.com/category/politics/japan-urges-china-to-play-

’responsible’-role-on-ukraine-crisis. 

Міністр закордонних справ Японії Й. Хаясі у своїх перших переговорах за шість 

місяців зі своїм китайським колегою закликав Пекін відіграти відповідальну роль» у 

зв’язку із вторгненням росії в Україну. Японія приєдналася до західних союзників 

щодо жорстких санкцій проти росії через українську кризу, а Пекін відмовився 

засудити вторгнення москви. Міністр закордонних справ Японії Й. Хаясі заявив, що 

вторгнення росії є явним порушенням Статуту ООН та інших міжнародних законів. 

*** 

Caro, Gregoria. Albares evita apoyar la candidatura de Ucrania a la Unión Europea [Х. 

М. Альбарес ухиляється від підтримки кандидатури України для вступу в Євросоюз] / G. 

Caro // ABC. – Madrid, 2022. – 18.05. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/abci-

albares-evita-apoyar-candidatura-ucrania-union-europea-202205181355_noticia.html. 

Депутатка парламенту Іспанії В. Мартінес прижала до стіни» міністра 

закордонних справ, ЄС та співробітництва Хосе Мануеля Альбареса під час засідання в 

Конгресі щодо розколу в уряді з питань зовнішньої політики та безпеки. Міністр пішов 

з трибуни, не відповівши на пропозицію народної депутатки: він ухилявся від 

підтримки кандидатури України на вступ до Євросоюзу. В. Мартінес наголосила, що 

збирається вимагати, щоб міністр взяв на себе зобов’язання і Іспанія підтримала 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/warum-die-ukraine-in-einem-deutlich-schlechteren-zustand-ist-als-viele-glauben_id_100295225.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/warum-die-ukraine-in-einem-deutlich-schlechteren-zustand-ist-als-viele-glauben_id_100295225.html
https://www.thenews.com.pk/print/958719-ukraine-war-repatriated-pakistani-students-worry-for-their-future
https://www.thenews.com.pk/print/958719-ukraine-war-repatriated-pakistani-students-worry-for-their-future
https://japantoday.com/category/politics/japan-urges-china-to-play-'responsible'-role-on-ukraine-crisis
https://japantoday.com/category/politics/japan-urges-china-to-play-'responsible'-role-on-ukraine-crisis
https://www.abc.es/espana/abci-albares-evita-apoyar-candidatura-ucrania-union-europea-202205181355_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-albares-evita-apoyar-candidatura-ucrania-union-europea-202205181355_noticia.html
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Україну на наступному засіданні Європейської ради у червні, щоб вона стала країною-

кандидатом до Європейського Союзу. Депутатка вважає, що це найменше, що Іспанія 

може зробити для солідарності», і пошле українцям, які воюють, дуже чіткий сигнал, 

що у них є майбутнє і мир» у рамках Європейського Союзу. 

*** 

Lavazza, Andrea. Guerra giorno 84, la dura perdita di Mariupol e un nuovo realismo 

per Kiev [Україна. 84 день війни, важкі втрати Маріуполя та новий реалізм для Києва] / 

A. Lavazza // Avvenire. – Milano, 2022. – 18.05. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/guerra-giorno-84-la-perdita-di-mariupol-lavazza. 

Старший науковий співробітник у галузі нейроетики А. Лавацца в статті пише, 

що рішення Президента України В. Зеленського врятувати бійців з Азовсталі» мможе 

мати певні наслідки для морального духу українських військових, але також може 

стати важливим кроком до роздумів щодо можливих змін у веденні війни. 

*** 

Ferrari, Ferrari. Il sentiero stretto oltre la tragedia. Ma qualcosa è cambiato [Вузький 

шлях поза межами трагедії. Але щось змінилося] / G. Ferrari // Avvenire. – Milano, 2022. – 

18.05. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/ma-qualcosa-cambiato. 

Міжнародний кореспондент Avvenire» Д. Феррарі пише, що Маріуполь – це 

знак, камінь спотикання, який змушує задуматися про необхідність припинення вогню 

та проведення переговорів, що мають привести до спільного миру. Кореспондент 

зазначає, що питання припинення війни треба вивчити та підготувати відповіді до 

початку переговорів. 

*** 

З Азовсталі» вийшли 959 людей // Українська газета. – Рим, 2022. – 18.05. – Режим 

доступу : https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/з-азовсталі-вийшли-959-людей/. 

Західні ЗМІ повідомляли, що 17 травня з Азовсталі» виїхали щонайменше 7 

автобусів з українськими бійцями під контролем російських окупантів. 256 захисників, 

включно з 51 пораненим, вивезли в колонію в Оленівці. У Генштабі ЗСУ заявили, що 

гарнізон виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя 

особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку 

захисників з Азовсталі», окрім як вийти до противника. 

*** 

Santos Silva aceita convite para visitar Ucrânia [А. Сантуш Сілва приймає 

запрошення відвідати Україну] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 18.05. – Режим 

доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/santos-silva-

aceita-convite-para-visitar-ucrania. 

Голова Асамблеї Португалії Августо Сантуш Сілва розмовляв зі своїм 

українським колегою у режимі відеоконференції і прийняв його запрошення відвідати 

Україну. Відповідаючи журналістам, А. Сантуш Сілва повідомив, що він також 

відвідає Швецію після подачі заявки на вступ в НАТО. Він наголосив, що поїздка до 

України буде здійснена в установленому порядку. На запитання, чи будуть його 

супроводжувати депутати в цій поїздці, він відповів, що поїздки, які здійснює Голова 

Асамблеї, – це поїздки не лише президента, а й парламентських делегацій». 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/guerra-giorno-84-la-perdita-di-mariupol-lavazza
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/ma-qualcosa-cambiato
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/з-азовсталі-вийшли-959-людей/
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/santos-silva-aceita-convite-para-visitar-ucrania
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/santos-silva-aceita-convite-para-visitar-ucrania
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*** 

Suciu, Simona. România susține Ucraina la Curtea Internațională de Justiție. Rusia a 

folosit acuzații false pentru a-și justifica acțiunile [Румунія підтримує Україну в 

Міжнародному суді ООН. росія використовувала неправдиві звинувачення, щоб 

виправдати свої дії] / S. Suciu // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 18.05. – Режим 

доступу : https://evz.ro/romania-sustine-ucraina-la-curtea-internationala-de-justitie-rusia-a-

folosit-acuzatii-false-pentru-a-si-justifica-actiunile.html. 

Румунія надішле запит на користь України до Міжнародного суду щодо 

неправдивих звинувачень росією України в неіснуючому геноциді, щоб виправдати 

визнання незалежності сепаратистських регіонів. Жест Румунії з’явився після того, як 

міністр закордонних справ України Д. Кулеба звернувся до румунського колеги Б. 

Ауреску під час візиту до Бухареста. 

*** 

Вучић примио новог амбасадора Украјине [А. Вучич прийняв нового посла 

України] // Политика. – Belgrad, 2022. – 18.05. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/507468/Vucic-primio-novog-ambasadora-Ukrajine. 

Президент Сербії А. Вучич прийняв вірчі грамоти від новопризначеного посла 

України В. Толкача. А. Вучич висловив співчуття з приводу ситуації в Україні та 

поінформував посла В. Толкача про позицію уряду Сербії, зазначивши, що Сербія 

надала найкращі умови для цивільних осіб, біженців з України, а також усі права на 

проживання та дозвіл на роботу, згідно з правилами ЄС, навіть на вищому рівні. 

Президент повідомив, що незабаром відвідає українських біженців разом з послом. 

*** 

Stavridis, James. Finland and Sweden Joining NATO Is the Latest Example of putin 

Miscalculating the Ukraine War [Приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО є останнім 

прикладом того, що путін помилився в українській війні] / J. Stavridis // Time. – New 

York, 2022. – 18.05. – Режим доступу : https://time.com/6177971/nato-finland-sweden-russia/. 

16-й Верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТ, редактор Time» Д. 

Ставрідіс вважає, що приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО є останнім прикладом 

того, що путін помилився у вторгненні в Україну. У росії вже тисячі вбитих і 

поранених; затонулий флагман на дні Чорного моря; сотні мільйонів рублів, втрачених 

у військових капіталах; масштабні економічні санкції та зупинка газопроводу 

Північний потік-2» із супутньою втратою доходів; олігархи під санкціями; 

дипломатична ізоляція від західного світу, що становить 70 % світового ВВП. 

*** 

Turkey to stand by Crimean Tatars to ensure their welfare’ [«Туреччина підтримає 

кримських татар, щоб забезпечити їхнє благополуччя»] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 

18.05. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-to-stand-by-

crimean-tatars-to-ensure-their-welfare. 

Офіційний представник МЗС Туреччини Т. Білгіч заявив, що Туреччина і надалі 

підтримуватиме кримських татар, захищатиме їх самобутність і забезпечуватиме їх 

благополуччя. Нині в Криму проживає близько 300 тис. кримських татар, що становить 

приблизно 13 % від загальної чисельності населення півострова. Після російської 

https://evz.ro/romania-sustine-ucraina-la-curtea-internationala-de-justitie-rusia-a-folosit-acuzatii-false-pentru-a-si-justifica-actiunile.html
https://evz.ro/romania-sustine-ucraina-la-curtea-internationala-de-justitie-rusia-a-folosit-acuzatii-false-pentru-a-si-justifica-actiunile.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/507468/Vucic-primio-novog-ambasadora-Ukrajine
https://time.com/6177971/nato-finland-sweden-russia/
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-to-stand-by-crimean-tatars-to-ensure-their-welfare
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-to-stand-by-crimean-tatars-to-ensure-their-welfare
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анексії ООН, численні міжнародні правозахисники та активісти зафіксували посилення 

переслідувань кримських татар за їх співпрацю з Україною, включаючи часті обшуки в 

їхніх будинках, на підприємствах, а також їх затримання та допити. 

*** 

Gazdík, Jan. Štrobl: Čechům bojujícím na Ukrajině patří uznání, návrat je uvrhne do 

vzduchoprázdna [Штробл: Чехи, які воюють в Україні, заслуговують на визнання, їх 

повернення кине їх у вакуум] / J. Gazdík // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 18.05. – Режим 

доступу : https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/cesi-jimz-prezident-povolil-vstup-do-ukrajinske-

armady-budou/r~bcf3ae46d4f611ecb1f50cc47ab5f122/. 

Президент Чехії М. Земан дозволив 103 чехам приєднатися до України у 

боротьбі з росією. Військовий психолог Д. Штробл пояснює, що люди, які воюють на 

боці України, борються за чеські національні, а також європейські цивілізаційні 

інтереси. Д. Штробл вважає, що вони повинні отримати визнання чеської влади та 

суспільства і, він вважає, що кількість чехів – і не тільки їх, – які вступають в 

українську армію зростатиме. 

*** 

Giles, Keir. It’s too soon to celebrate рutin’s losses – the hard miles are yet to come for 

Ukraine [Ще зарано святкувати втрати путіна – важкі милі для України ще попереду] / 

С. Giles // The Guardian. – London, 2022. – 19.05. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/19/putin-russia-ukraine-military-

economic-support. 

Як стверджує автор, незважаючи на військові успіхи, Україна стикається з 

економічним труднощами та ризиком скорочення підтримки. Наразі серед 

прихильників України спостерігається майже ейфорія щодо продовження військових 

реверсів, які вона завдає російським силам. За словами автора, правда полягає в тому, 

що в України попереду ще довгий шлях, перш ніж вона зможе досягти будь-якого 

прийнятного результату цієї війни – і йти буде важче, чим ближче вона наблизиться до 

перемоги. Йдеться не тільки про великі території під контролем росії, де Україні все 

ще доводиться боротися, щоб полегшити страждання своїх громадян. Автор вважає, 

що це також політичні та економічні аспекти війни, які так часто залишаються поза 

увагою в щоденних тактичних деталях військових катастроф, але Україна впорається з 

усіма труднощами». 

*** 

Herrera, Ana Paula. El arte como acción de respuesta frente a la guerra en Ucrania 

[Мистецтво як акція у відповідь на війну в Україні] / A. P. Herrera // ABC. – Madrid, 2022. 

– 19.05. – Режим доступу : https://www.abc.es/cultura/arte/abci-arte-como-accion-respuesta-

frente-guerra-ucrania-202205190236_noticia.html. 

У рамках Міжнародного дня музеїв у розпал війни в Україні мистецтво стало 

засобом вираження, який підвищує обізнаність та наближає глядача до іншої 

реальності. Тому Мадридська асоціація З Україною» у співпраці з Мадридською 

асоціацією адвокатів та за підтримки посольства України в Іспанії презентують 

виставку Лихо війни – версія ХХІ століття». Виставка розкриває війну очима 

українських художників Володимира Стасенка та Остапа Ковальчука, які на дошках та 

тканинах фіксують жахи конфлікту, які обидва бачили на власні очі. 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/cesi-jimz-prezident-povolil-vstup-do-ukrajinske-armady-budou/r~bcf3ae46d4f611ecb1f50cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/cesi-jimz-prezident-povolil-vstup-do-ukrajinske-armady-budou/r~bcf3ae46d4f611ecb1f50cc47ab5f122/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/19/putin-russia-ukraine-military-economic-support
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/may/19/putin-russia-ukraine-military-economic-support
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-arte-como-accion-respuesta-frente-guerra-ucrania-202205190236_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-arte-como-accion-respuesta-frente-guerra-ucrania-202205190236_noticia.html
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*** 

Инвазија не може да буде Украјини пречица до ЕУ [Вторгнення росії не може 

сприяти швидкому шляху України до ЄС] // Политика. – Belgrad, 2022. – 19.05. – Режим 

доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/507594/. 

Канцлер Німеччини О. Шольц каже, що зусилля України щодо вступу в ЄС не 

можуть бути прискорені, незважаючи на російське вторгнення». Зробити виняток у 

випадку України було б несправедливо щодо балканських держав», які хочуть стати 

членами ЄС. Канцлер Німеччини погодився з оцінкою президента Франції Е. Макрона, 

який раніше заявив, що Україні знадобляться десятиліття, щоб стати членом ЄС. Він 

також сказав, що ЄС має підготуватися до відбудови України після війни, заснувавши 

фонд солідарності, який допоможе покрити витрати в кілька млрд євро. 

*** 

Red Cross registers hundreds of Ukrainian POWs from Mariupol [Червоний Хрест 

реєструє сотні українських військовополонених із Маріуполя] // New York Post. – New 

York, 2022. – 19.05. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/05/19/red-cross-registers-

hundreds-of-ukrainian-pows-from-mariupol/. 

Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявив, що зареєстрував сотні» 

українських військовополонених, які залишили металургійний завод Азовсталь» у 

Маріуполі. Реєстрація українських військовополонених, серед яких були поранені 

бійці, розпочалася згідно з угодою між росією та Україною. Команда з Женевської 

гуманітарної агенції, яка має досвід роботи з військовополоненими та обміну 

полоненими, не транспортувала до місць, де вони утримуються». Раніше росія 

заявляла, що 959 українських військовослужбовців покинули опорний пункт 

металургійного заводу Асовсталь», і хоча глава самопроголошеної ДНР Д. Пушилін не 

назвав конкретних цифр, наголосив, що це більше половини тих, хто перебував на 

Азовсталі». 

*** 

Nelson, Steven. US reopens Ukraine embassy as tide turns against russian invasion 

[США знову відкривають посольство в Україні, оскільки ситуація нормалізується] / S. 

Nelson // New York Post. – New York, 2022. – 19.05. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/05/18/us-reopens-ukraine-embassy-as-tide-turns-against-russian-

invasion/. 

Державний департамент відновив роботу посольства США в Києві, більше ніж 

через три місяці після припинення діяльності напередодні вторгнення росії в Україну. 

Держсекретар США Е. Блінкен заявив, що приголомшливий успіх України у боротьбі з 

натиском рф дозволив відновити роботу посольства. Представник Держдепартаменту 

також зазначив, що робота консульства, включаючи послуги для громадян США та 

візові послуги», все ще припинена до подальшого повідомлення». 

*** 

Kırımoğlu: rusya ile savaş, Kırım’ı kurtarmak için fırsat [М. Керимоглу: Війна з 

росією – це можливість врятувати Крим] // Star. – Istanbul, 2022. – 19.05. – Режим доступу 

: https://www.star.com.tr/dunya/kirimoglu-rusya-ile-savas-kirimi-kurtarmak-icin-firsat-haber-

1712221/. 

https://www.politika.rs/scc/clanak/507594/
https://nypost.com/2022/05/19/red-cross-registers-hundreds-of-ukrainian-pows-from-mariupol/
https://nypost.com/2022/05/19/red-cross-registers-hundreds-of-ukrainian-pows-from-mariupol/
https://nypost.com/2022/05/18/us-reopens-ukraine-embassy-as-tide-turns-against-russian-invasion/
https://nypost.com/2022/05/18/us-reopens-ukraine-embassy-as-tide-turns-against-russian-invasion/
https://www.star.com.tr/dunya/kirimoglu-rusya-ile-savas-kirimi-kurtarmak-icin-firsat-haber-1712221/
https://www.star.com.tr/dunya/kirimoglu-rusya-ile-savas-kirimi-kurtarmak-icin-firsat-haber-1712221/
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18 травня виповнюється 78 років від початку депортації радянським режимом 

кримських татар із Криму. Цього дня в Україні та світі згадують жертв геноциду 

кримськотатарського народу. Лідер кримськотатарського турецького народу М. 

Керимоглу заявив, що війна між росією та Україною, яка триває вже більше двох 

місяців, є нагодою для визволення Криму.  

*** 

Ricard, Philippe. Des sujets qui fâchent entre Emmanuel Macron et Volodymyr 

Zelensky [Гнівні теми між Емманюелем Макроном та Володимиром Зеленським] / P. 

Ricard // Le Monde. – Paris, 2022. – 19.05. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/19/des-sujets-qui-fachent-entre-

emmanuel-macron-et-volodymyr-zelensky_6126776_3210.html. 

У перші дні війни росії в Україні президент Франції Е. Макрон щодня 

телефонував Президенту України В. Зеленському. Е. Макрон чув від В. Зеленського те, 

що відбувається, цікавився ходом бойових дій і спілкувався з ним, перш ніж 

зателефонувати путіну, з яким український лідер не спілкувався з початку бойових дій. 

Якщо дзвінки до глави кремля були дуже рідкісними, то контакти між Єлисейським 

палацем і Президентом України залишалися регулярними з перших днів російського 

вторгнення, 24 лютого. Остання телефонна розмова між Е. Макроном і В. Зеленським 

відбулася 17 травня. Це дало змогу з боку Єлисейського палацу спробувати розвіяти 

будь-яке непорозуміння щодо європейської політичної спільноти», яку Е. Макрон 

запропонував створити під час свого виступу в Страсбурзі 9 травня. 

*** 

Verteidigungsexperte warnt Österreich vor Identitätsproblemen» [Експерт з оборони 

попереджає Австрію про проблеми з ідентичністю»] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 19.05. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6141643/verteidigungsexperte-warnt-oesterreich-

vor-identitaetsproblemen?from=rss. 

За словами експерта С. Сільвестрі, нейтралітет Австрії між НАТО і Радянським 

Союзом відіграв велику роль під час холодної війни. Сьогодні, однак, росія – це вже не 

Радянський Союз, який, хоча і входив до країн Варшавського договору, ніколи не 

нападав на жодну європейську країну. З іншого боку, росія напала на Україну, 

порушуючи основний принцип європейської безпеки. Експерт наголосив, що, 

зберігаючи нейтралітет, Австрія засудила російський напад на Україну і підтримує 

санкції. 

*** 

Szijjártó Péter: Hazánk továbbra is segít a válságban [П. Сіярто: Угорщина все ще 

допомагає в кризі] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 19.05. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/05/szijjarto-peter-hazank-tovabbra-is-segit-a-valsagban. 

За словами міністра закордонних справ П Сіярто, Угорщина готова й надалі 

брати участь у міжнародних зусиллях із запобігання глобальній продовольчій кризі 

через війну в Україні. Як йдеться у заяві МЗС, глава міністерства під час відкритої 

дискусії Ради Безпеки ООН щодо конфліктів та продовольчої безпеки наголосив на 

тому, що українська війна становить загрозу безпеці Угорщині, як безпосередньо, так і 

опосередковано через можливий новий приплив іммігрантів. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/19/des-sujets-qui-fachent-entre-emmanuel-macron-et-volodymyr-zelensky_6126776_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/19/des-sujets-qui-fachent-entre-emmanuel-macron-et-volodymyr-zelensky_6126776_3210.html
https://www.diepresse.com/6141643/verteidigungsexperte-warnt-oesterreich-vor-identitaetsproblemen?from=rss
https://www.diepresse.com/6141643/verteidigungsexperte-warnt-oesterreich-vor-identitaetsproblemen?from=rss
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/05/szijjarto-peter-hazank-tovabbra-is-segit-a-valsagban
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*** 

Dire injuries and not enough doctors in Ukraine [Кіпр відточує навики евакуації із 

зон конфлікту] // еKathimerini. – Athens, 2022. – 20.05. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/news/1184878/cyprus-drills-hone-skills-on-evacuations-from-

conflict-zones/. 

Сім країн, включаючи Грецію, США, Францію, Італію та Ізраїль, взяли участь у 

серії навчань на Кіпрі та навколо нього, спрямованих на полегшення евакуації 

цивільного населення із зон конфлікту та проведення рятувальних операцій на морі в 

умовах нової реальності через війну в Україні. 

*** 

Goldberg, Richard. Biden must force feckless WHO to hold russia accountable for 

devastating Ukraine’s health facilities [Д. Байден повинен змусити бездарну ВООЗ 

притягнути росію до відповідальності за руйнування українських медичних закладів] / 

R. Goldberg // New York Post. – New York, 2022. – 20.05. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/05/20/biden-must-force-who-to-hold-russia-accountable-for-ukraine-

health-facility-attacks/. 

З моменту вторгнення росії в Україну було знищено сотні українських закладів 

охорони здоров’я, попри це росія залишається членом виконавчого комітету ВООЗ з 

повним правом голосу. ВООЗ, документуючи напади на українські лікарні та клініки, 

не називає винної країни. Невдвзі має відбутися щорічна асамблея ВООЗ, де 

адміністрація Д. Байдена має скасувати безпідставність агентства, щоб притягнути 

москву до відповідальності.  

*** 

Dupont, Marion. Pourquoi la France a le pacifisme honteux [Чому у Франції ганебний 

пацифізм] / M. Dupont // Le Monde. – Paris, 2022. – 20.05. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/20/pourquoi-la-france-a-le-pacifisme-

honteux_6126908_3232.html. 

Очевидно, що у Франції, як і в Європі, ніхто не виступає за збройний конфлікт 

на континенті, який донедавна навіть неможливо було уявити. Однак це загальне 

прагнення до миру знову проявилося після вторгнення росії в Україну, яке розпочалося 

24 лютого. Одноголосно визнане, щойно воно було розпочато, як невиправдане», 

вторгнення росії сприймається переважною більшістю політичного сегменту як 

злочин», що порушує мир, який, як вважалося, існує на європейській території. Якщо 

обурення цією війною викликало у Франції незліченну кількість закликів і маневрів – 

дипломатичних, економічних чи політичних – з метою припинення військових дій, то 

вибір глави держави надати потужну військову підтримку Україні, постачання 

оборонного обладнання, а також складних систем озброєння є предметом широкого 

консенсусу. 

*** 

Георгиев, Андриян. Херо Мустафа: Представете си, ако преди година беше 

завършен интерконекторът с Гърция [Херро Мустафа: Уявіть собі, якби інтерконектор з 

Грецією був завершений рік тому] / А. Георгиев // Дневник. – Sofia, 2022. – 21.05. – Режим 

доступу : 

https://www.ekathimerini.com/news/1184878/cyprus-drills-hone-skills-on-evacuations-from-conflict-zones/
https://www.ekathimerini.com/news/1184878/cyprus-drills-hone-skills-on-evacuations-from-conflict-zones/
https://nypost.com/2022/05/20/biden-must-force-who-to-hold-russia-accountable-for-ukraine-health-facility-attacks/
https://nypost.com/2022/05/20/biden-must-force-who-to-hold-russia-accountable-for-ukraine-health-facility-attacks/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/20/pourquoi-la-france-a-le-pacifisme-honteux_6126908_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/20/pourquoi-la-france-a-le-pacifisme-honteux_6126908_3232.html
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https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/05/21/4349133_hero_mustafa_predstavete_si_ako_predi

_godina_beshe/. 

Посолка США в Болгарії Х. Мустафа заявила, що рішення болгарського 

парламенту не надсилати Україні зброю має обговорюватися між Болгарією та 

Україною. Посолка США зазначила, що Болгарія є другом, партнером і союзником, а 

також дуже сильним і надійним партнером НАТО і питання відправити військове 

обладнання чи ні Україні – це суверенне рішення Болгарії. 

*** 

Vincent, Elise. En pleine guerre en Ukraine, deux nouveaux visages à la défense et au 

Quai d’Orsay [У розпал війни в Україні два нових обличчя в обороні і на Набережній 

д’Орсе] / E. Vincent // Le Monde. – Paris, 2022. – 21.05. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/05/21/en-pleine-guerre-en-ukraine-deux-

nouveaux-visages-a-la-defense-et-au-quai-d-orsay_6127109_823448.html. 

Хоча деякий час висувалась гіпотеза, що президент Франції Е. Макрон не 

змінить відразу двох своїх міністрів, найбільш затребуваних для управління війною в 

Україні, глава держави вирішив інакше. Президент прийняв рішення замінити Жан-Ів 

Ле Дріана в Міністерстві закордонних і європейських справ Франції колишньою 

посолкою Катрін Колонною, а Флоранс Парлі в Міністерстві збройних сил Франції на 

Себастьєна Лекорню, одного з його вірних прихильників. Оновлення на чолі цих 

ключових міністерств не є дуже ризикованим з операційної точки зору. Ці два 

міністерства мають надійні адміністрації, здатні забезпечити перехідний етап без 

ризику. Українське досьє, як і багато інших, якими спільно керують міністерства, 

також не залишиться без уваги, хоча і Франція дуже мало залучена до конфлікту у 

військовому плані. 

*** 

Špijunski ratovi u Ukrajini: Najveći uspjesi tajnih službi još od kubanske krize i 

lociranja Bin Ladena? [Шпигунські війни в Україні: найбільші успіхи спецслужб з часів 

кубинської кризи та виявлення бен Ладена?] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 21.05. – 

Режим доступу : https://www.vecernji.hr/vijesti/spijunski-ratovi-nad-ukrajinom-najveci-

uspjesi-tajnih-sluzbi-jos-od-kubanske-krize-i-lociranja-bin-ladena-1588408. 

Речник Пентагону заявив, що США надають Україні інформацію про війну, але 

не надають точної інформації про місцеперебування високопоставлених російських 

військових. Спецслужби США та Великкої Британії, а також інші країни НАТО 

передають супутникові знімки, допомагають в електронній розвідці, перехоплюють 

російські радіоповідомлення або попереджають про наближення авіаударів. Експерти 

британської служби прослуховування телефонних розмов GCHK також протягом 

місяців допомагали Україні захищатися від російських кібератак. 

*** 

Japan, U.S., 3 others walk out of APEC trade meeting as Russian minister speaks 

[Японія, США та ще троє представників залишили торговельну зустріч АТЕС під час 

виступу російського міністра] // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 21.05. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/urgent-japan-u.s.-3-others-walk-out-apec-trade-meet-

in-protest-of-russia. 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/05/21/4349133_hero_mustafa_predstavete_si_ako_predi_godina_beshe/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/05/21/4349133_hero_mustafa_predstavete_si_ako_predi_godina_beshe/
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/05/21/en-pleine-guerre-en-ukraine-deux-nouveaux-visages-a-la-defense-et-au-quai-d-orsay_6127109_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/05/21/en-pleine-guerre-en-ukraine-deux-nouveaux-visages-a-la-defense-et-au-quai-d-orsay_6127109_823448.html
https://www.vecernji.hr/vijesti/spijunski-ratovi-nad-ukrajinom-najveci-uspjesi-tajnih-sluzbi-jos-od-kubanske-krize-i-lociranja-bin-ladena-1588408
https://www.vecernji.hr/vijesti/spijunski-ratovi-nad-ukrajinom-najveci-uspjesi-tajnih-sluzbi-jos-od-kubanske-krize-i-lociranja-bin-ladena-1588408
https://japantoday.com/category/politics/urgent-japan-u.s.-3-others-walk-out-apec-trade-meet-in-protest-of-russia
https://japantoday.com/category/politics/urgent-japan-u.s.-3-others-walk-out-apec-trade-meet-in-protest-of-russia
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Представники п’яти країн, включаючи Японію та США, залишили зустріч 

міністрів торгівлі країн Азійсько-Тихоокеанського регіону в день відкриття дводенної 

конференції в Бангкоку, коли міністр економічного розвитку росії М. Решетніков 

почав виступати під час ранкового засідання, на знак протесту проти вторгнення росії в 

Україну. Це була перша очна зустріч міністрів торгівлі АТЕС за три роки, оскільки 

обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу, ослабли. 

*** 

Pardo, Pablo. La guerra por satélite: cómo las empresas privadas ayudan a la defensa 

de Ucrania frente a Rusia [Супутникова війна: як приватні компанії допомагають Україні 

захищатися від росії] / P. Pardo // El Mundo. – Madrid, 2022. – 22.05. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/05/21/6284a57ffc6c83ec178b4599.html. 

Автор пише, що за межами воюючих країн, росії та України, війна стала 

настільною грою». Наразі міжнародні приватні компанії активно надають Україні цінні 

супутникові знімки позицій розгорнутих російських військ для допомоги у веденні 

бойових дій. 

*** 

Wittenbrink, Franca. Auf der Suche nach Gas und Verbündeten [У пошуках газу та 

союзників] / F. Wittenbrink // Frankfurter Allgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 22.05. – 

Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/scholz-spricht-in-senegal-ueber-

den-import-von-fluessiggas-18051144.html. 

У зв’язку з російською загарбницькою війною в Україні Німеччина веде 

переговори з іншими країнами щодо зменшення своєї залежності від російського газу. 

Африка все більше стає в центрі уваги як можливий новий енергетичний центр для 

Європи. Канцлер О. Шольц, під час поїздки до Сенегалу, зустрівся з президентом 

Сенегалу М. Саллом в Дакарі. Після зустрічі О. Шольц заявив, що переговори на тему 

скрапленого природного газу уже почалися. М. Салл наголосив, що його країна дуже 

зацікавлена в постачанні на європейський ринок скрапленого газу». 

*** 

Portugal reforça fronteira leste da NATO e apoio a Kiev na luta pela paz, diz primeiro-

ministro [Португалія зміцнює східний кордон НАТО і підтримує Київ у боротьбі за мир, 

каже прем’єр-міністр] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 22.05. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/portugal-reforca-fronteira-leste-da-nato-e-apoio-a-

kiev-na-luta-pela-paz-diz-primeiro-ministro?ref=Pesquisa_Destaques. 

Прем’єр-міністр Португалії А. Кошта вважає, що його візити до Румунії, Польщі 

та України дозволили Португалії посилити свою роль в НАТО і в прийомі біженців, а 

також підтримати Україну в боротьбі за мир і відбудову країни. У своєму Twitter 

прем’єр-міністр зробив короткий підсумок своїх візитів: Завершено робочу поїздку до 

Румунії, Польщі та України. Португалія сприяє зміцненню східного кордону НАТО». 

*** 

Имаме нужда от помощ, ако ще се борим и с корупцията, и с руското влияние: 

Петков пред Ди Велт» [Нам потрібна допомога, якщо ми збираємося боротися і з 

корупцією, і з російським впливом: К. Петков до Die Welt] // Дневник. – Sofia, 2022. – 

22.05. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/05/21/6284a57ffc6c83ec178b4599.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/scholz-spricht-in-senegal-ueber-den-import-von-fluessiggas-18051144.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/scholz-spricht-in-senegal-ueber-den-import-von-fluessiggas-18051144.html
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/portugal-reforca-fronteira-leste-da-nato-e-apoio-a-kiev-na-luta-pela-paz-diz-primeiro-ministro?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/portugal-reforca-fronteira-leste-da-nato-e-apoio-a-kiev-na-luta-pela-paz-diz-primeiro-ministro?ref=Pesquisa_Destaques
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https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/05/22/4349291_imame_nujda_ot_pomosht_ako_shte_se_

borim_i_s/. 

Прем’єр-міністр Болгарії К. Петков вважає, що боротьба з корупцією і боротьба 

із залежністю від росії пов’язані. Зокрема, в посольстві росії в Софії зареєстровано 118 

співробітників. К. Петков зазначив, що Болгарія підтримує членство України в ЄС, що 

для Болгарії як близької до України країни, є питанням національної безпеки. 

*** 

Biden’s formula stunt, not solution and other commentary [Формула Д. Байдена, а не 

рішення та інші коментарі] // New York Post. – New York, 2022. – 22.05. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/05/22/bidens-formula-stunt-not-solution-other-commentary/. 

Видання пише, що представники ЄС регулярно відвідують Київ і обіцяють 

Президенту України В. Зеленському велику військову, економічну та дипломатичну 

допомогу. Однак, видання пише, що ці обіцянки буде важко виконати, якщо вони 

зіткнуться з холодними реаліями європейської політики. Багато європейських держав 

більше дбають про припинення війни, ніж про те, хто переможе. Континент захищає 

свою підтримку України», оскільки ЄС побудований навколо Німеччини та Франції. 

Допуск України до ЄС може призвести до конкуруючої осі Варшава-Київ, а вісь 

Париж-Берлін замінять зростаючим східноєвропейським впливом». 

*** 

Ostavka ruskog diplomate zaprepastila sve u UN-u: Nikada se nisam toliko stidio svoje 

zemlje [Відставка російського дипломата приголомшила всіх в ООН: мені ніколи не було 

так соромно за свою країну] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 23.05. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/744756/ostavka-ruskog-diplomate-zaprepastila-sve-u-un-u-nikada-

se-nisam-toliko-stidio-svoje-zemlje. 

Високопоставлений російський дипломат у постійному представництві при ООН 

у Женеві Б. Бондарєв подав у відставку через незгоду із вторгненням росії в Україну. У 

відкритій заяві про відставку Б. Бондарєв оцінив, що вторгнення росії в Україну є не 

лише злочином проти народу України, але, можливо, найтяжчим злочином проти 

народу росії. 

*** 

Laiške Konstantinopolio patriarchui I. Šimonytė parėmė kunigų siekį atsiskirti nuo 

Maskvos [У листі до Константинопольського патріарха І. Шимоніте підтримала бажання 

священиків відокремитися від москви] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 23.05. – Режим 

доступу : https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/23/news/laiske-

konstantinopolio-patriarchui-i-simonyte-pareme-kunigu-sieki-atsiskirti-nuo-maskvos-

23447635. 

Прем’єр-міністерка Литви І. Шимоніте звернулася до Вселенського 

Константинопольського Патріарха Варфоломія І і висловила підтримку уряду Литви 

прагненню частини православних відокремитися від москвського патріархату, патріарх 

якого кирило відкрито підтримує війну росії в Україні. Частина литовського 

православного духовенства просить Константинопольського патріарха дозволити 

православним Литви відновити канонічну підпорядкованість Константинопольському 

патріархату.  

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/05/22/4349291_imame_nujda_ot_pomosht_ako_shte_se_borim_i_s/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/05/22/4349291_imame_nujda_ot_pomosht_ako_shte_se_borim_i_s/
https://nypost.com/2022/05/22/bidens-formula-stunt-not-solution-other-commentary/
https://avaz.ba/globus/svijet/744756/ostavka-ruskog-diplomate-zaprepastila-sve-u-un-u-nikada-se-nisam-toliko-stidio-svoje-zemlje
https://avaz.ba/globus/svijet/744756/ostavka-ruskog-diplomate-zaprepastila-sve-u-un-u-nikada-se-nisam-toliko-stidio-svoje-zemlje
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/23/news/laiske-konstantinopolio-patriarchui-i-simonyte-pareme-kunigu-sieki-atsiskirti-nuo-maskvos-23447635
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/23/news/laiske-konstantinopolio-patriarchui-i-simonyte-pareme-kunigu-sieki-atsiskirti-nuo-maskvos-23447635
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/23/news/laiske-konstantinopolio-patriarchui-i-simonyte-pareme-kunigu-sieki-atsiskirti-nuo-maskvos-23447635
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*** 

Moritz, Hans-Jürgen. Voll demokratisch, oder total korrupt? Was für und gegen EU-

Beitritt der Ukraine spricht [Повністю демократичний чи повністю корумпований? Що 

говорить за і проти вступу України в ЄС] / H. Moritz // Focus. – Berlin, 2022. – 23.05. – 

Режим доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/eu-beitritt-der-ukraine-

in-diesem-jahrzehnt-wohl-nicht_id_103862343.html. 

За словами депутатки Європарламенту від партії Зелених», експерта по Україні 

Віоли фон Крамон, навряд чи знайдеться більш європейська держава, ніж Україна». 

Експерт вважає, що якщо Україна отримає контракт до вирішення цієї проблеми, ми 

можемо зіткнутися з наступним конфліктом в ЄС». 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Prezydent Duda chce, by Polskę i Ukrainę połączył nowy traktat o 

przyjaźni [Президент А. Дуда хоче, щоб Польщу та Україну пов’язував новий договір про 

дружбу] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 23.05. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/dyplomacja/art36348061-prezydent-duda-chce-by-polske-i-ukraine-polaczyl-

nowy-traktat-o-przyjazni. 

За словами керівника Управління міжнародної політики Канцелярії президента 

Польщі Я. Кумоча, президент Польщі Анджей Дуда пропонує укласти новий договір 

про дружбу між Польщею та Україною аби переоформити свої відносини. Я. Кумоч 

пояснив, що такий договір може бути створений за зразком Єлисейського договору», 

договору про дружбу між Францією та Німеччиною 1963 р. За словами Я. Кумоча, 

договір між Польщею та Україною визначатиме, як часто ми відвідуємо один одного, 

як часто консультуємось на різних рівнях». Він додав, що договір створить мережу 

зв’язків між двома державами». 

*** 

Farberov, Snejana. Ashamed» russian diplomat resigns over ‘needless’ Ukraine war 

[«Соромно», російський дипломат подав у відставку через непотрібну» війну в Україні] / 

S. Farberov // New York Post. – New York, 2022. – 23.05. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/05/23/russian-diplomat-to-un-resigns-over-needless-ukraine-war/. 

російський дипломат-ветеран з офісу ООН у Женеві Б. Бондарєв подав у 

відставку, написавши в листі, що йому соромно» брати участь у кривавій, безглуздій і 

абсолютно непотрібній» війні росії в Україні. Б. Бондарєв наголосив, що агресивна 

війна, розв’язана президентом росії путіним проти України, а фактично проти всього 

західного світу, є не лише злочином проти українського народу, а й, мабуть, 

найжахливішим злочином проти народу росії». 

*** 

Heine, Valerie. Van der Bellens Kandidatur: Keine Zeit für eine Politikshow» [А. ван 

дер Беллен: Немає часу для політичного шоу»] / V. Heine // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 

23.05. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6143274/van-der-bellens-kandidatur-

keine-zeit-fuer-eine-politikshow?from=rss. 

Федеральний президент Австрії А. ван дер Беллен заявив про своє балотування 

на нових президентських виборах. Він зазначив, що війна в Україні торкається усіх і 

важливо зробити австрійську економіку незалежною від тиранів, які сидять біля 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/eu-beitritt-der-ukraine-in-diesem-jahrzehnt-wohl-nicht_id_103862343.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/eu-beitritt-der-ukraine-in-diesem-jahrzehnt-wohl-nicht_id_103862343.html
https://www.rp.pl/dyplomacja/art36348061-prezydent-duda-chce-by-polske-i-ukraine-polaczyl-nowy-traktat-o-przyjazni
https://www.rp.pl/dyplomacja/art36348061-prezydent-duda-chce-by-polske-i-ukraine-polaczyl-nowy-traktat-o-przyjazni
https://nypost.com/2022/05/23/russian-diplomat-to-un-resigns-over-needless-ukraine-war/
https://www.diepresse.com/6143274/van-der-bellens-kandidatur-keine-zeit-fuer-eine-politikshow?from=rss
https://www.diepresse.com/6143274/van-der-bellens-kandidatur-keine-zeit-fuer-eine-politikshow?from=rss
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газового крана». А. ван дер Беллен наголосив, що треба Австрії зайняти чітку позицію, 

щоб друзі путіна та націоналісти не мали шансів захопити владу. 

*** 

Атанасова, Мария. Илия Налбантов: Отказът да пратим оръжие за Украйна ще 

отблъсне бъдещи инвеститори [Ілля Налбантов: Відмова від відправки зброї в Україну 

відштовхне майбутніх інвесторів] / М. Атанасова // Факти. – Sofia, 2022. – 23.05. – Режим 

доступу : https://fakti.bg/bulgaria/681052-ilia-nalbantov-otkazat-da-pratim-orajie-za-ukraina-

shte-otblasne-badeshti-investitori. 

На думку військового експерта І. Налбантова, ЗСУ використовує дуже цікаву 

тактику, яку спостерігали під час американсько-в’єтнамської війни. Це тактика 

тунелів» – використовуються дуже точні карти дорожньої системи, завдяки чому ЗСУ 

завдають великої шкоди російській армії, фактично знищуючи її боєздатність. За його 

словами, ЗСУ та український народ продемонстрували дуже потужну соціальну 

консолідацію проти агресора. 

*** 

Hughes, David. Boris Johnson meets Ukrainian children after praising their country’s 

resilience [Б. Джонсон зустрівся з українськими дітьми після того, як похвалив стійкість 

їхньої країни] / D. Hughes // The Independent. – London, 2022. – 23.05. – Режим доступу : 

https://www.independent.co.uk/news/uk/boris-johnson-prime-minister-downing-street-

volodymyr-zelensky-kyiv-b2085216.html. 

Прем’єр-міністр Великобританії Б. Джонсон звернувся до молоді України, яка 

дала сильну і гідну» відповідь на вторгнення росії, та поспілкувався з двома 

українськими школярами. Прем’єр-міністр відзначив дітей України за те, що вони 

гідно тримаються в найважчі часи» і запевнив їх, що вони не самотні. 

*** 

Fransa’dan Ukrayna’ya kötü haber: On yıllar sürebilir [Погані новини з Франції для 

України: це може зайняти десятиліття] // Star. – Istanbul, 2022. – 23.05. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/fransadan-ukraynaya-kotu-haber-on-yillar-surebilir-haber-

1712936/. 

Французький міністр у європейських справах К. Бон вважає, що процес вступу 

України до ЄС може тривати 15-20 років. Він вважає, що Україні слід увійти до 

запропонованої президентом Е. Макроном європейської політичної спільноти. Ця ідея 

доповнює ЄС і може запропонувати політичний та конкретний проєкт країнам, які не 

входять до ЄС. Е. Макрон 9 травня анонсував створення нового формату співпраці 

європейських держав, який був би відкритим у тому числі для України та Британії. Ця 

ініціатива викликала гостру реакцію Києва, в ній побачили спробу знайти заміну для 

статусу кандидата у члени ЄС. Очікується, що ініціатива європейської політичної 

спільноти президента Е. Макрона буде обговорена на саміті ЄС у червні. 

*** 

Orbán Viktor az Európai Tanács elnökével tárgyalt [В. Орбан провів переговори з 

головою Європейської ради] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 23.05. – Режим доступу 

: https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/05/orban-viktor-az-europai-tanacs-elnokevel-targyalt-

2. 

https://fakti.bg/bulgaria/681052-ilia-nalbantov-otkazat-da-pratim-orajie-za-ukraina-shte-otblasne-badeshti-investitori
https://fakti.bg/bulgaria/681052-ilia-nalbantov-otkazat-da-pratim-orajie-za-ukraina-shte-otblasne-badeshti-investitori
https://www.independent.co.uk/news/uk/boris-johnson-prime-minister-downing-street-volodymyr-zelensky-kyiv-b2085216.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/boris-johnson-prime-minister-downing-street-volodymyr-zelensky-kyiv-b2085216.html
https://www.star.com.tr/dunya/fransadan-ukraynaya-kotu-haber-on-yillar-surebilir-haber-1712936/
https://www.star.com.tr/dunya/fransadan-ukraynaya-kotu-haber-on-yillar-surebilir-haber-1712936/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/05/orban-viktor-az-europai-tanacs-elnokevel-targyalt-2
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/05/orban-viktor-az-europai-tanacs-elnokevel-targyalt-2
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Прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан і голова Європейської ради і Ш. Мішель 

провели відеоконференцію у рамках підготовки до позачергового саміту ЄС. 

Обговорювалися наслідки війни в Україні для Європи, зокрема військова, енергетична 

та продовольча безпека. В. Орбан висловився за енергетичну безпеку Угорщини. 

*** 

Medialdea, Sara. Primeros heridos de la guerra de Ucrania en Madrid: Llegan con un 

deterioro emocional importante» [Перші поранені на українській війні в Мадриді: Вони 

прибувають із значним емоційним погіршенням»] / S. Medialdea // ABC. – Madrid, 2022. – 

24.05. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/madrid/abci-primeros-heridos-guerra-

ucrania-madrid-llegan-deterioro-emocional-importante-202205240155_noticia.html. 

Близько тридцяти чоловіків від 30 до 40 років, багато з яких поранені, прибули 

до Іспанії з України, щоб отримати медичну та психологічну допомогу. Вони прибули 

до Мадрида для лікування в госпіталях обласної громадської мережі. Міністерство 

охорони здоров’я Іспанії попросило Мадрид взяти на себе відповідальність за цей 

перший контингент поранених під час вторгнення в Україну, який прибув до Іспанії. 

Міністерство охорони здоров’я Мадрида очікує, що найближчим часом прибуде 

більше людей. Вони приїхали з різних госпіталів України, де проходили лікування 

після поранень у зіткненнях з російськими військами. 

*** 

Королівська зустріч з українською громадою // Гомін України. – Торонто, 2022. – 

24.05. – Режим доступу : http://www.homin.ca/news.php/news/25229/group/29. 

У рамках Королівського візиту до Канади принц Чарльз та герцогиня Камілла 

відвідали Український Православний Собор Успіння Пресвятої Богородиці в Оттаві, де 

помолилися за мир в Україні, зустрілись з українською громадою канадської столиці та 

українськими дипломатами. Високі гості оглянули українські писанки, покуштували 

українських вареників. 

*** 

G. Landsbergis Vakarų raginimus derėtis dėl taikos laiko spaudimu Ukrainai sudėti 

ginklus [Ґ. Ландсберґіс про заклики Заходу домовитися про тиск на Україну, щоб вона 

склала зброю] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 24.05. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/24/news/g-landsbergis-vakaru-

raginimus-deretis-del-taikos-laiko-spaudimu-ukrainai-sudeti-ginklus-23455794. 

За словами міністра закордонних справ Литви Ґ. Ландсберґіса, Україна 

визначатиме умови війни та миру в своїй країні, в той час коли Захід закликає Київ 

сісти за стіл для мирних переговорів з росією. Він вважає, що це тиск на Україну, щоб 

вона склала зброю або припинила напади на окупаційні війська поза встановленими 

термінами. Ґ. Ландсберґіс підкреслив, що він реагує на голоси деяких західних лідерів 

про те, що, можливо, необхідно припинити вогонь і вести переговори». За його 

словами, в Україні повинні бути створені умови для закінчення війни». 

*** 

Lietuvos stačiatikių vadovas prašo susitikimo su premjere I. Šimonyte [Глава 

Литовської Православної Церкви просить зустрітися з прем’єр-міністеркою І. 

Шимоніте] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 24.05. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-primeros-heridos-guerra-ucrania-madrid-llegan-deterioro-emocional-importante-202205240155_noticia.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-primeros-heridos-guerra-ucrania-madrid-llegan-deterioro-emocional-importante-202205240155_noticia.html
http://www.homin.ca/news.php/news/25229/group/29
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/24/news/g-landsbergis-vakaru-raginimus-deretis-del-taikos-laiko-spaudimu-ukrainai-sudeti-ginklus-23455794
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/24/news/g-landsbergis-vakaru-raginimus-deretis-del-taikos-laiko-spaudimu-ukrainai-sudeti-ginklus-23455794
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https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/24/news/lietuvos-staciatikiu-vadovas-

praso-susitikimo-su-premjere-i-simonyte-23458467. 

Глава Литовської Православної Церкви просить зустрітися з прем’єр-

міністеркою І. Шимоніте. У заяві Литовської православної архієпархії митрополит 

Інокентій підкреслив, що більшість православних країни залишаються лояльними до 

Православної Церкви, яка канонічно належить до юрисдикції московського 

Патріархату» і не має наміру змінювати її стастус. Він сподівається обговорити ці 

питання з прем’єр-міністеркою. 

*** 

Czermiński, Jakub. Duda w Davos: Jako prezydent Polski będę absolutnie Ukrainę 

wspierał [А. Дуда в Давосі: Як президент Польщі я абсолютно підтримую Україну] / J. 

Czermiński // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 24.05. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/dyplomacja/art36355461-duda-w-davos-jako-prezydent-polski-bede-

absolutnie-ukraine-wspieral. 

Президент Польщі Анджей Дуда на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 

висловив свою точку зору на те, чим має закінчитися війна між росією та Україною. На 

його думку, сьогодні світ має бути жорстким, і війна має закінчитися тим, що росія 

поверне Україні землі, які вона захопила, заплатить контрибуцію, а злочинці будуть 

покарані. 

*** 

Stavridis, James. 9 Lessons for Making High Risk Decisions [9 уроків прийняття 

рішень з високим ризиком] / J. Stavridis // Time. – New York, 2022. – 24.05. – Режим 

доступу : https://time.com/6180370/9-lessons-for-making-high-risk-decisions/. 

Адмірал у відставці Д. Ставрідіс пише в статті, що ризик та прийняття рішень 

під тиском – невід’ємна частина нашого життя. Автор аналізує, як два міжнародних 

діяча, які репрезентують свої нації, що зійшлися у смертельній сутичці: путін та 

В. Зеленський ризикують усім» абсолютно по-різному з непередбачуваними 

результатами. 

*** 

Guerre en Ukraine : Zelensky a conscience d’avoir un peuple uni derrière lui et qui se 

bat à la vie à la mort» [Війна в Україні: В. Зеленський усвідомлює, що за ним є єдиний 

народ, який бореться не на життя, а на смерть»] // Le Monde. – Paris, 2022. – 24.05. – 

Режим доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/24/guerre-en-ukraine-

zelensky-a-conscience-d-avoir-un-peuple-uni-derriere-lui-et-qui-se-bat-a-la-vie-a-la-

mort_6127545_3210.html. 

Автор книги Володимир Зеленський – в голові героя» Р. Генте, відповідаючи на 

запитання читачів Le Monde наголосив, що у книзі він детально розглядає становлення 

В. Зеленського, як президента країни, яка протистоїть російському вторгненню. Р. 

Генте зазначив, що В. Зеленський часто критикує багато країн за недостатнє покарання 

росії, за те, що вони продовжують фінансувати війну, продовжуючи торгувати з нею, 

за те, що вони недостатньо постачають Україні озброєння та боєприпаси тощо. Р. Генте 

вважає, що В. Зеленський такий вимогливий» тому, що він усвідомлює, що за ним є 

єдиний народ, який бореться не на життя, а на смерть, що ті, хто ризикує життям, 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/24/news/lietuvos-staciatikiu-vadovas-praso-susitikimo-su-premjere-i-simonyte-23458467
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/24/news/lietuvos-staciatikiu-vadovas-praso-susitikimo-su-premjere-i-simonyte-23458467
https://www.rp.pl/dyplomacja/art36355461-duda-w-davos-jako-prezydent-polski-bede-absolutnie-ukraine-wspieral
https://www.rp.pl/dyplomacja/art36355461-duda-w-davos-jako-prezydent-polski-bede-absolutnie-ukraine-wspieral
https://time.com/6180370/9-lessons-for-making-high-risk-decisions/
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/24/guerre-en-ukraine-zelensky-a-conscience-d-avoir-un-peuple-uni-derriere-lui-et-qui-se-bat-a-la-vie-a-la-mort_6127545_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/24/guerre-en-ukraine-zelensky-a-conscience-d-avoir-un-peuple-uni-derriere-lui-et-qui-se-bat-a-la-vie-a-la-mort_6127545_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/24/guerre-en-ukraine-zelensky-a-conscience-d-avoir-un-peuple-uni-derriere-lui-et-qui-se-bat-a-la-vie-a-la-mort_6127545_3210.html
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жертвує собою, є його співвітчизниками на воюють на фронті, захищаючи 

незалежність України. 

*** 

Odplata bude ničivá. Ukrajina dělá v soudech s vojáky chybu, míní expertka [Відплата 

буде руйнівною. Україна помиляється в судах із солдатами, каже експерт] // Aktaualne.cz. 

– Praha, 2022. – 24.05. – Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/valka-na-

ukrajine-profesorka-mary-ellen-oconnellova-o-soudni/r~abbc4c74db4e11ec8c6f0cc47ab5f122/. 

Професор міжнародного права М. Е. О’Коннелл вважає, що Україна не повинна 

зараз звертатися до суду щодо злочинів російських солдат. За її словами, росія сприйме 

українські суди як помсту і, ймовірно, вдасться до власних судів і це може бути 

надзвичайно руйнівним для українських солдатів у російських руках». За словами М. 

Е. О’Коннелл, Україні слід вести переговори з російською стороною про обмін 

полоненими замість судового розгляду. 

*** 

Buscaglia, Edgardo. Como evitar el “efecto dominó” de la invasión a Ucrania [Як 

уникнути ефекту доміно» вторгнення в Україну] / E. Buscaglia // La Nación. – Buenos 

Aires, 2022. – 24.05. – Режим доступу : https://www.lanacion.com.ar/opinion/como-evitar-el-

efecto-domino-de-la-invasion-a-ucrania-nid24052022/. 

Автор статті наголошує, що знати про імперський» проєкт путіна було неважко 

після статті, опублікованій в липні минулого року, де путін відкрито письмово заявив, 

що Україна не має права існувати ні як держава, ні як культура, відокремлена від 

російської, і оголосив про своє рішення приєднати» її. Проте серед західних експертів 

модно звинувачувати НАТО чи невдачі США в зовнішньополітичній діяльності в 

Європі, Іраку чи Афганістані, щоб виправдати та заспокоїти войовничу агресію путіна 

в Україні. Тому, як вважає автор, щоб уникнути тих самих європейських помилок 

минулого століття терміново необхідно, щоб розвинені демократії планети узгоджено 

реалізували міжнародну політику щодо росії та її тоталітарного союзника Китаю, чиї 

войовничі погляди спрямовані в бік демократичного Тайваню. Для цього, на думку 

автора, необхідно термінове створення нової міжнародної політичної організації, 

утвореної країнами, які підтверджують свою прихильність до міжнародного порядку 

одностайних правил мирного співіснування. 

*** 

Máté, Patrik. Szijjártó Péter: Magyarország a béke pártján áll [П. Сіярто: Угорщина 

на боці миру] / Р. Máté // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 24.05. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/05/szijjarto-peter-magyarorszag-a-beke-partjan-all. 

Речник угорської Християнсько-демократичної народної партії Л. Шасфалві 

заявив, що російсько-українська війна має непередбачувані політичні, економічні та 

моральні наслідки, які фундаментально вплинуть суспільство. Він додав, що 

розгорнулася гуманітарна криза, з якою нинішнє покоління ще не стикалося. Як 

зазначив політик, Угорщина проводить найбільшу гуманітарну операцію в своїй 

історії, адже щодня в Угорщину з України прибувають тисячі біженців. 

*** 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/valka-na-ukrajine-profesorka-mary-ellen-oconnellova-o-soudni/r~abbc4c74db4e11ec8c6f0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/valka-na-ukrajine-profesorka-mary-ellen-oconnellova-o-soudni/r~abbc4c74db4e11ec8c6f0cc47ab5f122/
https://www.lanacion.com.ar/opinion/como-evitar-el-efecto-domino-de-la-invasion-a-ucrania-nid24052022/
https://www.lanacion.com.ar/opinion/como-evitar-el-efecto-domino-de-la-invasion-a-ucrania-nid24052022/
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/05/szijjarto-peter-magyarorszag-a-beke-partjan-all
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Greek security concerns and public opinion amid the war in Ukraine [Занепокоєння 

грецької безпеки та громадська думка на тлі війни в Україні] // еKathimerini. – Athens, 

2022. – 24.05. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/multimedia/podcasts/1185130/greek-security-concerns-and-

public-opinion-amid-the-war-in-ukraine/. 

Прем’єр-міністр Греції К. Міцотакіс зазначив, що Греція провела чітку і рішуче 

прозахідну політику після вторгнення росії в Україну, пропонуючи Україні не лише 

гуманітарну допомогу, а й зброю. Однак останні опитування показують, що звичайні 

греки залишаються настороженими до цієї позиції, дивлячись як на США, так і на 

росію зі скептицизмом. Наразі Греція намагається вирішити ключові проблеми 

безпеки. 

*** 

Bundesbank: rusko gospodarstvo će zbog Ukrajine trpjeti dugotrajne štete 

[Бундесбанк: російська економіка зазнає довгострокової шкоди через Україну] // Vecernji 

list. – Zagreb, 2022. – 24.05. – Режим доступу : https://www.vecernji.hr/biznis/bundesbank-

rusko-gospodarstvo-ce-zbog-ukrajine-trpjeti-dugotrajne-stete-1588842. 

Німецький Бундесбанк вважає, що російська промисловість знаходиться під 

загрозою серйозної втрати ефективності» та технологічної відсталості в результаті 

широкої міжнародної ізоляції». Негативні наслідки війни вплинуть як на промисловий 

сектор, так і на сферу послуг. росія, ймовірно, ще більше покладатиметься на експорт 

нафти та газу в найближчі роки, але навіть це буде не так легко, як було досі. Ембарго 

вплине на попит і означатиме, що ті, хто купує російську нафту і газ, швидше за все, 

також захочуть великих знижок. Незабаром росія може бути змушена значно 

скоротити видобуток нафти через зниження попиту. 

*** 

Gijs, Camille. Orbán declares state of emergency due to war in Ukraine [В. Орбан 

оголосив надзвичайний стан через війну в Україні] / C. Gijs // POLITICO. – Brussels, 2022. 

– 25.05. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/viktor-orban-state-emergency-

ukraine-war/. 

Уряд Угорщини на чолі з прем’єр-міністром В. Орбаном оголосив надзвичайний 

стан в країні, щоб мати можливість швидше реагувати на виклики, зумовлені війною в 

сусідній Україні. Режим надзвичайного стану надає уряду В. Орбана повноваження 

затверджувати заходи указом, посилаючись на економічну кризу, спричинену війною 

та санкціями проти росії. Критики побоюються, що цей крок лише посилить контроль 

В. Орбана над владою в центральноєвропейській країні, загрожуючи основним правам 

і применшуючи важливість парламенту. У своїх заявах В. Орбан проводить думку, що 

Угорщина повинна триматися осторонь війни в Україні і захищати фінансову безпеку 

угорців, бо світ на порозі економічної кризи через війну та санкції з Брюсселя». 

*** 

Orban potvrdio: Mađarska proglasila vanredno stanje zbog rata u Ukrajini [Орбан 

підтвердив: Угорщина оголосила надзвичайний стан через війну в Україні] // Dnevni 

avaz. – Sarajevo, 2022. – 25.05. – Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/745080/orban-

potvrdio-madarska-proglasila-vanredno-stanje-zbog-rata-u-ukrajini. 

https://www.ekathimerini.com/multimedia/podcasts/1185130/greek-security-concerns-and-public-opinion-amid-the-war-in-ukraine/
https://www.ekathimerini.com/multimedia/podcasts/1185130/greek-security-concerns-and-public-opinion-amid-the-war-in-ukraine/
https://www.vecernji.hr/biznis/bundesbank-rusko-gospodarstvo-ce-zbog-ukrajine-trpjeti-dugotrajne-stete-1588842
https://www.vecernji.hr/biznis/bundesbank-rusko-gospodarstvo-ce-zbog-ukrajine-trpjeti-dugotrajne-stete-1588842
https://www.politico.eu/article/viktor-orban-state-emergency-ukraine-war/
https://www.politico.eu/article/viktor-orban-state-emergency-ukraine-war/
https://avaz.ba/globus/svijet/745080/orban-potvrdio-madarska-proglasila-vanredno-stanje-zbog-rata-u-ukrajini
https://avaz.ba/globus/svijet/745080/orban-potvrdio-madarska-proglasila-vanredno-stanje-zbog-rata-u-ukrajini
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Прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан заявив, що війна в Україні становить 

загрозу для Угорщини, фізичної безпеки її громадян, енергопостачання, фінансової 

безпеки сімей та економіки, тому уряд Угорщини оголосив надзвичайний стан. 

Надзвичайний стан дозволить уряду швидко реагувати та використовувати всі доступні 

методи для захисту Угорщини та угорців. 

*** 

CallauBarcelona inicia los trámites para dedicar una plaza a Ucrania [Барселона 

розпочинає процедури, щоб назву площу на честь України] / C. Callau // ABC. – Madrid, 

2022. – 25.05. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-

barcelona-dedicara-plaza-ucrania-202205251152_noticia.html. 

Минуло три місяці, як росія почала вторгнення в Україну, а ознаки прихильності 

до країни, яку очолює В. Зеленський, не припиняються. Саме в цьому сенсі було 

домовлено, що нова площа в Барселоні, розташована в районі Ноу-Барріс, буде 

присвячена Україні і носитиме її ім’я. Для деномінації доведеться пройти кілька 

процедур, перша з них – дебати в районному органі демократичної пам’яті. Сквер був 

створений у 2008 р. біля станції метро Trinitat Nova і ще не мав назви.  

*** 

Capuzzi, Lucia. Leader religiosi del mondo a Kiev: Siamo qui per seminare la pace» 

[Релігійні лідери світу у Києві: Ми тут, щоб сіяти мир»] / L. Capuzzi // Avvenire. – Milano, 

2022. – 25.05. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/mondo/pagine/leader-religiosi-del-

mondo-a-kiev-ucraina. 

У Меморіальному комплексі Бабин Яр представники різних релігійних конфесій 

помолилися за мир України. Вони приїхали з європейських країн та США на 

запрошення київського мера В. Кличка. Ще у березні В. Кличко попросив їх висловити 

солідарність із українським народом. Місію довелося готувати понад два місяці. 

Релігійні діячі також відвідали Ірпінь. 

*** 

Kariņš: Lai nodrošinātu mieru un drošību Eiropā un pasaulē, Krievijai ir jāzaudē šajā 

karā [Війна: щоб забезпечити мир і безпеку в Європі та світі, росія повинна програти цю 

війну] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 25.05. – Режим доступу : 

https://nra.lv/latvija/politika/381960-karins-lai-nodrosinatu-mieru-un-drosibu-eiropa-un-

pasaule-krievijai-ir-jazaude-saja-kara.htm. 

Виступаючи перед учасниками міжнародної конференції Riga StratCom Dialogue 

2022», прем’єр-міністр Латвії К. Каріньш заявив, що росія створює довгострокову 

загрозу миру та безпеці в Європі та світі. К. Каріньш наголосив, що спільна мета всіх 

західних союзників перемогти у війні з росією. Прем’єр-міністр розкритикував підхід 

деяких західних політиків у відносинах із росією – шукати правильні слова на адресу 

авторитарного російського президента путіна та йти на поступки. 

*** 

Mrazivé slová nášho premiéra: Keď padne Ukrajina, Slovensko bude ďalšie na rade 

[Страшні слова нашого прем’єр-міністра: коли Україна впаде, на черзі буде Словаччина] 

// Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 25.05. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-barcelona-dedicara-plaza-ucrania-202205251152_noticia.html
https://www.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-barcelona-dedicara-plaza-ucrania-202205251152_noticia.html
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/leader-religiosi-del-mondo-a-kiev-ucraina
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/leader-religiosi-del-mondo-a-kiev-ucraina
https://nra.lv/latvija/politika/381960-karins-lai-nodrosinatu-mieru-un-drosibu-eiropa-un-pasaule-krievijai-ir-jazaude-saja-kara.htm
https://nra.lv/latvija/politika/381960-karins-lai-nodrosinatu-mieru-un-drosibu-eiropa-un-pasaule-krievijai-ir-jazaude-saja-kara.htm
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https://www.cas.sk/clanok/2682179/mrazive-slova-nasho-premiera-ked-padne-ukrajina-

slovensko-bude-dalsie-na-rade/. 

Прем’єр-міністр Словаччини Е. Геґер під час Всесвітнього економічного форуму 

в Давосі попередив, що якщо росія переможе Україну, наступною буде Словаччина. Е. 

Геґер розкритикував країни-члени ЄС за те, що вони занадто залежні від російської 

енергетики, і закликав лідерів перестати йти на компроміс» щодо своїх принципів. 

Прем’єр-міністр Словаччини додав, що українці пролили власну кров за наші цінності, 

щоб нам не довелося проливати свою кров». 

*** 

Zilber, Ariel. George Soros says ‘civilization may not survive’ russia-Ukraine war 

[Джордж Сорос каже, що цивілізація може не пережити» російсько-українську війну] / А. 

Zilber // New York Post. – New York, 2022. – 25.05. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/05/25/george-soros-civilization-may-not-survive-russia-ukraine-war/. 

Мільярдер угорського походження, який пережив нацистську окупацію своєї 

рідної країни під час Голокосту Д. Сорос заявив, що вторгнення росії в Україну може 

спровокувати третю світову війну і, можливо, призвести до загибелі людства. Він 

сказав під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, що президент росії путін і 

президент Китаю Сі Цзіньпін є лідерами двох країн, які становлять найбільшу загрозу 

відкритому суспільству». 

*** 

Green, Dominic. Biden must must make a decision on an endgame in Ukraine 

[Д. Байден має прийняти рішення про ендшпіль в Україні] / D. Green // New York Post. – 

New York, 2022. – 25.05. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/05/25/biden-must-decide-

on-an-endgame-in-ukraine/. 

Колишній державний секретар США, історик і фахівець із міжнародних 

відносин Г. Кіссинджер заявив, що Україна повинна поступитися росії частиною 

території, а США і Захід – не розраховувати на російську поразку у війні. На його 

думку, Захід повинен змусити Україну прийняти ситуацію, яка склалася до початку 

повномасштабного вторгнення тобто до 24 лютого. За словами історика, настав час 

припинити війну в Україні та укласти угоду з президентом росії путіним, що є не 

досить моральним, але це політика». 

*** 

Boussion, Mathilde. En tournée en Afrique, Olaf Scholz peine à masquer les divergences 

sur la guerre en Ukraine [Під час поїздки в Африку Олаф Шольц намагається приховати 

розбіжності щодо війни в Україні] / М. Boussion // Le Monde. – Paris, 2022. – 25.05. – Режим 

доступу : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/25/en-tournee-en-afrique-olaf-scholz-

peine-a-masquer-les-divergences-sur-la-guerre-en-ukraine_6127606_3212.html. 

Автор пише, що цього й слід було очікувати: війна в Україні пішла за О. 

Шольцом до Африки. Під час триденного візиту, який переніс його до Сенегалу та 

Нігеру, канцлер Німеччини закликав зміцнити співпрацю з континентом, зокрема в 

частині енергетичного переходу. Повідомлення, яке було передано з Дакара до 

Преторії, не дозволило суттєво зменшити дипломатичний розрив, який виник між 

https://www.cas.sk/clanok/2682179/mrazive-slova-nasho-premiera-ked-padne-ukrajina-slovensko-bude-dalsie-na-rade/
https://www.cas.sk/clanok/2682179/mrazive-slova-nasho-premiera-ked-padne-ukrajina-slovensko-bude-dalsie-na-rade/
https://nypost.com/2022/05/25/george-soros-civilization-may-not-survive-russia-ukraine-war/
https://nypost.com/2022/05/25/biden-must-decide-on-an-endgame-in-ukraine/
https://nypost.com/2022/05/25/biden-must-decide-on-an-endgame-in-ukraine/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/25/en-tournee-en-afrique-olaf-scholz-peine-a-masquer-les-divergences-sur-la-guerre-en-ukraine_6127606_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/25/en-tournee-en-afrique-olaf-scholz-peine-a-masquer-les-divergences-sur-la-guerre-en-ukraine_6127606_3212.html
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західними лідерами та деякими їхніми африканськими колегами з початку конфлікту в 

Східній Європі. 

*** 

Schallenberg für graduelle Integration» der Ukraine in die EU [А. Шалленберг за 

поступову інтеграцію» України в ЄС] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 25.05. – Режим 

доступу : https://www.diepresse.com/6144266/schallenberg-fuer-graduelle-integration-der-

ukraine-in-die-eu?from=rss. 

Міністр закордонних справ Австрії А. Шалленберг висловився за поступову 

інтеграцію України в ЄС. Міністр вважає, що ЄС має дати Україні чіткий сигнал, що 

Україна є частиною європейського способу життя і вона має бути в нашій спільноті 

цінностей». 

*** 

Jack, Victor. Olaf Scholz: Germany will not accept ‘dictated peace’ in Ukraine [Олаф 

Шольц: Німеччина не погодиться на продиктований мир» в Україні] / V. Jack // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 26.05. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/scholz-germany-not-accept-dictated-peace-putin-ukraine/. 

Канцлер Німеччини О. Шольц заявив, що не погодиться на продиктований мир» 

в Україні, заснований на імперіалізмі», і наполягав на тому, що Німеччина є надійним 

партнером у боротьбі з російською агресією. Виступаючи під час широкої дискусії на 

Всесвітньому економічному форумі в Давосі, О. Шольц сказав, що путін хоче 

повернутися до світового порядку, в якому суверенітет і самовизначення просто не для 

всіх. Канцлер Німеччини заявив, що твердо» вірить, що путін не виграє» війну в 

Україні. Раніше в травні О. Шольц заявив, що будь-яке переговорне рішення» у цій 

війні має включати виведення всіх російських військ з України. 

*** 

Sauer, Pjotr. ‘You shake at the smallest of noises’: russian soldier tells of life as a PoW 

[«Ти трясешся від найменшого звуку»: російський солдат розповідає про життя 

військовополонених] / Р. Sauer // The Guardian. – London, 2022. – 26.05. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/26/russian-soldier-pow-ukraine. 

російський військовослужбовець розповів The Guardian про те як він потрапив у 

полон в Україні та провів там 45 днів. Це дуже незвична історія російського 

військовополоненого солдата, якого обміняли на українського військового. Ні росія, ні 

Україна не повідомляли подробиць про долю полонених росіян. москва не розголошує 

імена своїх військовослужбовців, захоплених в Україні. На початку квітня Україна 

зазначила, що утримує близько 600 військовополонених російської армії. 

*** 

Mishra, Stuti. Ukraine news – live: рutin has just ‘nine month window to win war’, ex-

Nato chief says [Новини України – в прямому ефірі: у путіна всього дев’ять місяців, щоб 

виграти війну», – заявив ексглава НАТО] / S. Mishra // The Independent. – London, 2022. – 

26.05. – Режим доступу : https://www.independent.co.uk/news/world/europe/vladimir-putin-

russia-ukraine-war-weapons-latest-b2087630.html. 

Ексглава НАТО К. Лукопулос вважає, що Україні потрібен час, щоб освоїти 

нову зброю, а це займе від 8 до 9 місяців. Він передбачив, що путін має 9 місяців, щоб 

https://www.diepresse.com/6144266/schallenberg-fuer-graduelle-integration-der-ukraine-in-die-eu?from=rss
https://www.diepresse.com/6144266/schallenberg-fuer-graduelle-integration-der-ukraine-in-die-eu?from=rss
https://www.politico.eu/article/scholz-germany-not-accept-dictated-peace-putin-ukraine/
https://www.theguardian.com/world/2022/may/26/russian-soldier-pow-ukraine
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/vladimir-putin-russia-ukraine-war-weapons-latest-b2087630.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/vladimir-putin-russia-ukraine-war-weapons-latest-b2087630.html
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виграти війну на місцях і досягти врегулювання шляхом переговорів. На думку 

військового експерта, постачання зброї Україні західними країнами лише ускладнює 

ситуацію». 

*** 

Клен, Євген. Незабаром в НАТО може виявитися 32 країни, або й 33 / Є. Клен // 

Міст. – Канада, 2022. – 26.05. – Режим доступу : https://meest-

online.com/world/europe/nezabarom-v-nato-mozhe-vyyavytysya-32-krajiny-abo-j-33/. 

Одним зі завдань агресії путіна в Україні було не допустити її вступу в НАТО, 

натомість в Альянс попросилися Фінляндія і Швеція. Тож замість відсунення НАТО 

від кордонів рф воно може опинитися за 390 км від Санкт-Петербургу. Після вступу в 

НАТО Швеції та Фінляндії шанси України стати членом НАТО зростуть. Тимчасова 

повірена США в Києві К. Квін запевнила, що можна буде обійтися і без етапу Плану 

дій щодо членства (ПДЧ), бо це не є обов’язковою частиною процедури вступу. За її 

словами, ПДЧ – це механізм, який дозволяє державі-кандидату досягти вимог для 

сумісності, а Україна вже відповідає всім вимогам. 

*** 

Cieślak, Jacek. Zełenski. Zaskakiwać potrafił od zawsze [Зеленський здивувати вмів 

завжди] / J. Cieślak // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 26.05. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/kultura/art36378861-zelenski-zaskakiwac-potrafil-od-zawsze. 

За словами автора публікації, Президент України В. Зеленський найбільший 

герой в Польщі, який захоплює тим, що від актора, який грав у серіалі Слуга народу», 

він пройшов шлях до президента і справжнього лідера нації. Нещодавно Polsat 

оголосив про випуск польської версії серіалу Слуга народу». В Польщі видані дві 

біографії В. Зеленського та скоро відбудеться прем’єра вистави Naxuj» у Кракові. 

Біографії Президента України написані українським журналістом С. Руденком («За 

межами сценарію») та полським автором В. Рогацін («Зеленський»). 

*** 

Tavares, João Miguel. Os excelentes planos que o mundo inteiro tem para a Ucrânia 

[Великі плани у всього світу щодо України] / J. M. Tavares // Público. – Lisboa, 2022. – 

26.05. – Режим доступу : https://www.publico.pt/2022/05/26/opiniao/opiniao/excelentes-planos-

mundo-inteiro-ucrania-2007616. 

З висоти свого поважного 98-и річного віку та з авторитетом того, хто 

консультував усіх американських президентів, починаючи з Д. Ейзенхауера (включно), 

Г. Кіссинджер з’явився на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, щоб висловити 

свою думку щодо війни між росією та Україною. Верховний жрець реальної політики», 

як його назвала New York Times, повторив свою точку зору на цю тему: розсудливість, 

розсудливість, багато розсудливості, тому що роль України у світі має бути роллю 

буферної держави.  

*** 

Pons, Philippe. Dans la revue Zoom Japon , l’agression de l’Ukraine au prisme de 

l’invasion japonaise de la Mandchourie [У журналі Zoom Japan агресія України через 

призму японського вторгнення в Маньчжурію] / Р. Pons // Le Monde. – Paris, 2022. – 27.05. 

– Режим доступу : https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/27/dans-la-revue-zoom-japon-

https://meest-online.com/world/europe/nezabarom-v-nato-mozhe-vyyavytysya-32-krajiny-abo-j-33/
https://meest-online.com/world/europe/nezabarom-v-nato-mozhe-vyyavytysya-32-krajiny-abo-j-33/
https://www.rp.pl/kultura/art36378861-zelenski-zaskakiwac-potrafil-od-zawsze
https://www.publico.pt/2022/05/26/opiniao/opiniao/excelentes-planos-mundo-inteiro-ucrania-2007616
https://www.publico.pt/2022/05/26/opiniao/opiniao/excelentes-planos-mundo-inteiro-ucrania-2007616
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/27/dans-la-revue-zoom-japon-l-agression-de-l-ukraine-au-prisme-de-l-invasion-japonaise-de-la-mandchourie_6127906_3232.html
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l-agression-de-l-ukraine-au-prisme-de-l-invasion-japonaise-de-la-

mandchourie_6127906_3232.html. 

Ситуації в Україні та Маньчжурії проливають світло на межі дій, яких можуть 

вдаватися міжнародні органи. Приймаючи санкції в ім’я закону та моралі, вони 

уникають урахування причин конфліктів, ризикуючи їх посилити, як показав випадок 

із Маньчжурією.  

*** 

Nehammer telefoniert mit Putin, Neos üben Kritik [К. Негаммер телефонував путіну] 

// Die Рresse. – Vienna, 2022. – 27.05. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6145349/nehammer-telefoniert-mit-putin-neos-ueben-

kritik?from=rss. 

Канцлер Австрії К. Негаммер повідомив про серію телефонних дзвінків, які він 

зробив в контексті війни в Україні. Серед інших, К. Негаммер 45 хв. розмовляв з 

путіним. Офіс канцлера заздалегідь оголосив, що К. Негаммер хоче поговорити з 

путіним про можливість обміну полоненими та можливі зелені коридори для експорту 

терміново необхідного насіння. К. Негаммер повідомив, що запропонували надати 

допомогу 100 важко пораненим, в першу чергу жінкам і дітям. Він також заручився 

підтримкою у забезпеченні зелених коридорів – у тому числі по морю – для експорту 

тисяч тонн насіння в перспективі. 

*** 

Menczer Tamás kiborult, szerinte a Barátság kőolajvezetékre tett ukrán kijelentés 

elfogadhatatlan [Тамаш Менцер обурений заявою України про нафтопровід Дружба»] // 

Nepszava. – Budapest, 2022. – 27.05. – Режим доступу : https://nepszava.hu/3158457_menczer-

tamas-baratsag-koolajevezetek-ukran-miniszteri-tanacsado-ljubov-nepop. 

Держсекретар міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ 

Угорщини Т. Менцер був дуже вражений, прочитавши заяву радниці міністра 

енергетики Україна О. Зеркаль, яка сказала, що було б добре, якби щось трапилося з 

трубопроводом, яким нафта транспортується в Угорщину через Україну. За словами Т. 

Менцер, ця неприйнятна заява не допомагає партнерству». 

*** 

El Rey: La sociedad ucraniana sufre un ataque injustificado y brutal» [Король 

ФіліпVI: Українське суспільство зазнає невиправданого та жорстокого нападу»] // ABC. 

– Madrid, 2022. – 28.05. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/abci-sociedad-

ucraniana-sufre-ataque-injustificado-y-brutal-202205281728_noticia.html. 

Його Величність Король Іспанії Філіп VI не хотів упускати нагоди у День 

Збройних сил Іспанії підкреслити, що біля воріт Європи йде війна» і що ми маємо 

допомагати українському суспільству, яке зазнає невиправданого нападу та 

жорстокості росії». Він виголосив це під час виступу після військового параду, 

присвяченого 40-а річчю вступу Іспанії в НАТО. 

*** 

Miron, Maria. Nicolae Ciuca, întâlnire cu o delegație a Senatului SUA. Despre ce au 

discutat [Ніколає Чуке, зустріч з делегацією Сенату США. Про що вони говорили] / M. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/27/dans-la-revue-zoom-japon-l-agression-de-l-ukraine-au-prisme-de-l-invasion-japonaise-de-la-mandchourie_6127906_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/27/dans-la-revue-zoom-japon-l-agression-de-l-ukraine-au-prisme-de-l-invasion-japonaise-de-la-mandchourie_6127906_3232.html
https://www.diepresse.com/6145349/nehammer-telefoniert-mit-putin-neos-ueben-kritik?from=rss
https://www.diepresse.com/6145349/nehammer-telefoniert-mit-putin-neos-ueben-kritik?from=rss
https://nepszava.hu/3158457_menczer-tamas-baratsag-koolajevezetek-ukran-miniszteri-tanacsado-ljubov-nepop
https://nepszava.hu/3158457_menczer-tamas-baratsag-koolajevezetek-ukran-miniszteri-tanacsado-ljubov-nepop
https://www.abc.es/espana/abci-sociedad-ucraniana-sufre-ataque-injustificado-y-brutal-202205281728_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-sociedad-ucraniana-sufre-ataque-injustificado-y-brutal-202205281728_noticia.html
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Miron // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 28.05. – Режим доступу : https://evz.ro/nicolae-

ciuca-intalnire-cu-o-delegatie-a-senatului-sua-despre-ce-au-discutat.html. 

Прем’єр-міністр Румунії Н. Чуке провів зустріч з делегацією Сенату США на 

чолі з Р. Портманом. Н. Чуке розповів про заходи підтримки, які Румунія пропонує 

Україні. В повідомленні уряду йдеться, що прем’єр-міністр Румунії представив 

питання українського експорту та зусиль Румунії щодо підтримки продовольчої 

безпеки постраждалих держав, особливо тих, що на Близькому Сході та в Північній 

Африці, а також життєздатність української економіки». Порт Констанца, порт Галац, 

рух Дунаєм до серця Європи, залізничний та автомобільний транспорт були 

представлені як варіанти підтримки прем’єр-міністром Н. Чуке. Обговорювалось також 

питання підтримки України у війні проти росії. 

*** 

Cassini, Sandrine. La rédaction de BFM-TV sous le choc après la mort d’un de ses 

journalistes en Ukraine : Frédéric n’était pas du tout une tête brûlée» [Редакція BFM-TV в 

шоці після смерті одного з журналістів в Україні: Фредерік зовсім не був гарячим»] / S. 

Cassini // Le Monde. – Paris, 2022. – 28.05. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/31/frederic-n-etait-pas-du-tout-une-tete-

brulee-la-redaction-de-bfm-tv-est-sous-le-choc-apres-la-mort-d-un-de-ses-journalistes-en-

ukraine_6128304_3210.html. 

Репортаж про цивільних осіб, евакуйованих із Луганської області, мав стати 

останнім, який іспанський журналіст Фредерік Леклерк-Імхофф підготував разом із 

Максимом Брандштеттером для BFM-TV в Україні. Після цієї роботи місія двох 

журналістів, які зблизилися з моменту їхнього першого спільного репортажу кількома 

тижнями раніше, добігла кінця, їхнє повернення до Парижа було не за горами. Але 30 

травня журналіст отримав осколкове поранення в горло і загинув. Журналісти БФМ-

ТВ, з яким він співпрацював протягом шести років, віддало йому належне: Фредерік 

був радісним, захопленим, доброзичливим, сміливим та досвідченим журналістом». 

*** 

Becatoros, Elena. Russia Closes in on Ukraine’s Donbas Region [росія наближається 

до українського Донбасу] / E. Becatoros // Time. – New York, 2022. – 29.05. – Режим доступу 

: https://time.com/6182603/zelensky-russia-ukraine-donbas-kharkiv/. 

Після того, як росія не змогла захопити столицю України, вона зосереджена на 

окупації частин Донбасу, які ще не контролюються промосковськими сепаратистами. 

Інститут вивчення війни, аналітичний центр, що базується у Вашингтоні, поставив під 

сумнів стратегію кремля зібрати величезні військові зусилля для захоплення міста 

Сєвєродонецька (Луганська область), заявивши, що це дорого коштуватиме росії і 

принесе мало віддачі». 

*** 

La Maison virtuelle de l’Ukraine à la Cité internationale universitaire de Paris 

[Віртуальний дім України в Паризькому університеті Cité internationale] // Le Monde. – 

Paris, 2022. – 29.05. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/smart-

cities/article/2022/05/30/pm-102-la-maison-virtuelle-de-l-ukraine-a-la-cite-internationale-

universitaire-de-paris_6128187_4811534.html. 

https://evz.ro/nicolae-ciuca-intalnire-cu-o-delegatie-a-senatului-sua-despre-ce-au-discutat.html
https://evz.ro/nicolae-ciuca-intalnire-cu-o-delegatie-a-senatului-sua-despre-ce-au-discutat.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/31/frederic-n-etait-pas-du-tout-une-tete-brulee-la-redaction-de-bfm-tv-est-sous-le-choc-apres-la-mort-d-un-de-ses-journalistes-en-ukraine_6128304_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/31/frederic-n-etait-pas-du-tout-une-tete-brulee-la-redaction-de-bfm-tv-est-sous-le-choc-apres-la-mort-d-un-de-ses-journalistes-en-ukraine_6128304_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/31/frederic-n-etait-pas-du-tout-une-tete-brulee-la-redaction-de-bfm-tv-est-sous-le-choc-apres-la-mort-d-un-de-ses-journalistes-en-ukraine_6128304_3210.html
https://time.com/6182603/zelensky-russia-ukraine-donbas-kharkiv/
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2022/05/30/pm-102-la-maison-virtuelle-de-l-ukraine-a-la-cite-internationale-universitaire-de-paris_6128187_4811534.html
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2022/05/30/pm-102-la-maison-virtuelle-de-l-ukraine-a-la-cite-internationale-universitaire-de-paris_6128187_4811534.html
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2022/05/30/pm-102-la-maison-virtuelle-de-l-ukraine-a-la-cite-internationale-universitaire-de-paris_6128187_4811534.html
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Паризький університет Cité internationale, який вже майже сто років приймає 

іноземних студентів та дослідників у Парижі, прагне проявити солідарність з 

українським народом. На території кампусу наразі немає Українського дому», але 

виникла ідея заповнити цю прогалину, попросивши архітектора Жана-Мішеля 

Вільмота створити віртуальний Український дім». Цей проєкт дуже символічний і має 

на меті запропонувати українським студентам, дослідникам і вченим житло в сорока 

трьох будинках на території кампусу та підтримувати їх протягом всього періоду 

перебування. 

*** 

Pope Francis appreciates Turkey’s efforts to end russia-ukraine war [Папа Римський 

Франциск високо оцінив зусилля Туреччини щодо припинення російсько-української 

війни] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 29.05. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/pope-francis-appreciates-turkeys-efforts-to-

end-russia-ukraine-war. 

Представник Туреччини у Ватикані Л. Гьокташ заявив, що Папа Римський 

Франциск високо оцінює зусилля президента Р. Т. Ердогана щодо мирного 

врегулювання конфлікту між Україною та росією. Папа висловив подяку Туреччині, 

яка підтримує контакти з обома сторонами із самого початку конфлікту і працює на 

благо миру. 

*** 

Menczer Tamás: Elfogadhatatlan a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos fenyegetés 

[Т. Менцер: Загроза, пов’язана з нафтопроводом Дружба», є неприйнятною] // Magyar 

Nemzet. – Budapest, 2022. – 29.05. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/05/menczer-tamas-elfogadhatatlan-a-baratsag-

koolajvezetekkel-kapcsolatos-fenyegetes. 

Держсекретар з питань розвитку двосторонніх відносин Міністерства 

закордонних справ і торгівлі Угорщини Т. Менцер назвав шокуючою і неприйнятною 

заяву радниці міністра енергетики України О. Зеркаль, що з нафтопроводом Дружба», 

по якому російська нафта надходить до Угорщини, може статися будь-що». За його 

словами, ця заява особливо шокує у світлі того, що Угорщина робить все можливе, 

щоб допомогти в Україні тим, хто цього потребує. Зокрема з України до Угорщини вже 

прибуло понад 730 тис. біженців. 

*** 

Barigazzi, Jacopo. Latvian PM: ‘Russia has to lose’ [Прем’єр Латвії: росія має 

програти»] / J. Barigazzi // POLITICO. – Brussels, 2022. – 30.05. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/latvian-pm-russia-has-to-lose/. 

Прем’єр-міністр Латвії А. К. Каріньш в інтерв’ю POLITICO перед самітом 

Європейської ради зазначив, що єдиний спосіб отримати міцний мир і безпеку – це 

програш росії», росія має програти» у своїй війні з Україною, і лідери ЄС не повинні 

робити помилку, прагнучи до миру будь-якою ціною». А. К. Каріньш вважає, що навіть 

поки глави держав і урядів ЄС обговорюють деталі пропонованого ембарго на 

російську нафту, вони повинні зосередитися насамперед на головній меті – перемогти 

путіна, що, за словами А. К. Каріньша, є єдиним способом гарантувати, що росія може 

бути стримана від майбутньої військової агресії. 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/pope-francis-appreciates-turkeys-efforts-to-end-russia-ukraine-war
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/pope-francis-appreciates-turkeys-efforts-to-end-russia-ukraine-war
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/05/menczer-tamas-elfogadhatatlan-a-baratsag-koolajvezetekkel-kapcsolatos-fenyegetes
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/05/menczer-tamas-elfogadhatatlan-a-baratsag-koolajvezetekkel-kapcsolatos-fenyegetes
https://www.politico.eu/article/latvian-pm-russia-has-to-lose/
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*** 

Ukrainian photojournalist wins Yannis Behrakis International Photojournalism Award 

[Український фотожурналіст став лауреатом Міжнародної премії фотожурналістики 

імені Янніса Бехракіса] // eKathimerini. – Athens, 2022. – 30.05. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/multimedia/images/1185555/ukrainian-photojournalist-wins-

yannis-behrakis-international-photojournalism-award/. 

В Афінах пройшов щорічний Міжнародний фестиваль фотожурналістики Athens 

Photo World. Український фотожурналіст Є. Малолетка отримав престижну 

міжнародну премію в галузі фотожурналістики імені Я. Бехракіса за висвітлення 

блокади Маріуполя під час війни в Україні. 

*** 

Hivert, Anne-Françoise. Trois mois après le début de la guerre en Ukraine, le Danemark 

vote sur sa participation à la défense européenne [Через три місяці після початку війни в 

Україні Данія голосує за свою участь у європейській обороні] / A.-F. Hivert // Le Monde. – 

Paris, 2022. – 30.05. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/30/danemark-un-referendum-sur-la-

defense-europeenne_6128125_3210.html. 

У центрі Копенгагена на електричних стовпах висять плакати з яскравими 

гаслами Немає більше Європейського Союзу», Так співпраці, впливу та безпеці», Ні 

війні», що нагадують данцям, що вони покликані взяти у часть у реферндумі. На 

порядку денному референдуму, оголошеного лише через десять днів після початку 

російського вторгнення в Україну, 24 лютого: скасування положення, узгодженого 

Копенгагеном у 1992 р., яке дозволяє скандинавській країні не брати участь у спільній 

безпеці та оборонній політиці Європейського Союзу. 

*** 

Derk, Denis. Noć u operi s Ukrajinom u mislima, uz moćan zbor i orkestar i sjajne 

soliste [Ніч в опері з думкою про Україну, з потужним хором, оркестром і чудовими 

солістами] / D. Derk // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 30.05. – Режим доступу : 

https://www.vecernji.hr/kultura/noc-u-operi-s-ukrajinom-u-mislima-uz-mocan-zbor-i-

orkestar-i-sjajne-soliste-1590576. 

російська агресія проти України змінила репертуар Загребської опери, тож 

замість Євгенія Онєгіна» наприкінці сезону прозвучала Тоска» Пуччіні. Диригувала 

оперою гостя Київської національної опери, диригентка А. Кульбаба. Хор опери 

виконав Молитву за Україну. Оперу відвідав український посол в Хорватії В. Кирилич. 

*** 

Povjerljivi britanski izvještaj: ruska vojska mogla bi se raspasti zbog velikih gubitaka 

[Конфіденційний британський звіт: російська армія може розвалитися через великі 

втрати] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 31.05. – Режим доступу : 

https://www.vecernji.hr/vijesti/povjerljivi-britanski-izvjestaj-ruska-vojska-mogla-bi-se-

raspasti-zbog-velikih-gubitaka-1590774. 

У новому британському звіті йдеться про те, що чиновники кремля намагалися 

переконати путіна, що його вторгнення було катастрофою, але зазнали невдачі. 

Президент путін вважає втрати ціною, яку варто заплатити» за перемогу, але в новому 

звіті стверджується, що вони можуть бути занадто великими для його військ. У звіті 

https://www.ekathimerini.com/multimedia/images/1185555/ukrainian-photojournalist-wins-yannis-behrakis-international-photojournalism-award/
https://www.ekathimerini.com/multimedia/images/1185555/ukrainian-photojournalist-wins-yannis-behrakis-international-photojournalism-award/
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/30/danemark-un-referendum-sur-la-defense-europeenne_6128125_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/30/danemark-un-referendum-sur-la-defense-europeenne_6128125_3210.html
https://www.vecernji.hr/kultura/noc-u-operi-s-ukrajinom-u-mislima-uz-mocan-zbor-i-orkestar-i-sjajne-soliste-1590576
https://www.vecernji.hr/kultura/noc-u-operi-s-ukrajinom-u-mislima-uz-mocan-zbor-i-orkestar-i-sjajne-soliste-1590576
https://www.vecernji.hr/vijesti/povjerljivi-britanski-izvjestaj-ruska-vojska-mogla-bi-se-raspasti-zbog-velikih-gubitaka-1590774
https://www.vecernji.hr/vijesti/povjerljivi-britanski-izvjestaj-ruska-vojska-mogla-bi-se-raspasti-zbog-velikih-gubitaka-1590774
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йдеться, що перемога на Донбасі дасть росії владу над Україною тоді, як поразка, 

ймовірно, призведе до повалення путіна. 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ  

ÖVP und SPÖ in Sonntagsfrage gleich auf [ÖVP і SPÖ питання те саме] // Die Рresse. 

– Vienna, 2022. – 01.05. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6133153/oevp-und-spoe-

in-sonntagsfrage-gleich-auf?from=rss. 

За результатами опитувань Österreich-Trend, 72 % австрійців вважають, що 

Австрія підтримує Україну достатньою мірою, лише 16 % вважають, що потрібно 

зробити більше. 12 % австрійців не надали жодної відповіді. 

*** 

Eurobarometras: lietuviai – skeptiškiausi vertinant ES vieningą atsaką į karą Ukrainoje 

[Eurobarometras: Литовці найбільше скептично ставляться до єдиної відповіді ЄС на 

війну в Україні] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 05.05. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/05/news/eurobarometras-lietuviai-

skeptiskiausi-vertinant-es-vieninga-atsaka-i-kara-ukrainoje-23268975. 

Хоча три чверті литовців вважають, що ЄС виявив солідарність з Україною з 

початку війни, литовці залишаються одними з найбільш скептично налаштованих 

щодо реакції ЄС на військові дії серед 27 країн-членів. Згідно з опитуванням Flash 

Eurobarometer в середині квітня, 49 % респондентів у Литві погодилося із 

твердженням, що з початку конфлікту ЄС одностайно відповів на військові дії росії 

проти України. Литва разом з Польщею, Естонією, Фінляндією та Португалією 

найбільше виступає за тіснішу та посилену військову співпрацю ЄС. Необхідність її 

посилення підтримали 84 % литовського населення. 

*** 

Österreicher klar gegen Nato-Beitritt [Австрійці категорично проти вступу в НАТО] 

// Die Рresse. – Vienna, 2022. – 06.05. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6135438/oesterreicher-klar-gegen-nato-beitritt?from=rss. 

Згідно з опитуванням Інституту демоскопії та аналізу даних (IFDD) з нагоди Дня 

Європи, більшість австрійців скептично ставляться до вступу України в Європейський 

Союз. За» – 38 %, проти – 46 %, решта ще не визначилися. Підтримка членства 

України в ЄС особливо висока серед виборців Соціал-демократичної партії, Партії 

Зелених та партії Нова Австрія і Ліберальний форум. З іншого боку, більшість 

прихильників Австрійської народної партії і особливо Австрійської партії свободи не 

хочуть бачити Україну в ЄС. 

*** 

Greeks divided over EU sanctions against russia, survey shows [Дослідження показує, 

що греки розділилися з приводу санкцій ЄС проти росії] // еKathimerini. – Athens, 2022. – 

07.05. – Режим доступу : https://www.ekathimerini.com/news/1183750/greeks-divided-over-eu-

sanctions-against-russia-survey-shows/. 

Згідно з опитуванням Flash Eurobarometer, проведене у всіх державах-членах ЄС 

з 13 по 20 квітня, лише 29 % греків схвалюють реакцію ЄС на війну росії проти 

України. Це ж опитування показує, що переважна більшість респондентів виступає за 

надання гуманітарної допомоги жертвам війни в Україні. Близько 53 % опитаних 

https://www.diepresse.com/6133153/oevp-und-spoe-in-sonntagsfrage-gleich-auf?from=rss
https://www.diepresse.com/6133153/oevp-und-spoe-in-sonntagsfrage-gleich-auf?from=rss
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/05/news/eurobarometras-lietuviai-skeptiskiausi-vertinant-es-vieninga-atsaka-i-kara-ukrainoje-23268975
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/05/05/news/eurobarometras-lietuviai-skeptiskiausi-vertinant-es-vieninga-atsaka-i-kara-ukrainoje-23268975
https://www.diepresse.com/6135438/oesterreicher-klar-gegen-nato-beitritt?from=rss
https://www.ekathimerini.com/news/1183750/greeks-divided-over-eu-sanctions-against-russia-survey-shows/
https://www.ekathimerini.com/news/1183750/greeks-divided-over-eu-sanctions-against-russia-survey-shows/
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підтримують економічні санкції проти росії і такий самий відсоток підтримує заходи 

проти російських олігархів. Фінансування закупівлі та постачання військової техніки в 

Україну підтримують 40 % респондентів. 57 % греків вважають, що Україна є 

частиною європейської сім’ї, а 54 % вважають, що Україна має приєднатися до ЄС, 

коли буде готова. 

*** 

Стойнев, Веселин. Комплекс за малоценност? Защо толкова много българи не 

виждат кой кого нападна [Комплекс неповноцінності? Чому так багато болгар не бачать, 

хто на кого напав] / В. Стойнев // Дневник. – Sofia, 2022. – 11.05. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/analizi/2022/05/11/4344841_kompleks_za_malocennost_zashto_tolkova

_mnogo_bulgari/. 

Згідно з опитуванням, проведеним у квітні авторитетним британським 

соціологічним агентством YouGov, 44 % болгар вважають, що НАТО повністю або 

принаймні більшою мірою винна у війні в Україні. 13 % звинувачують обидві сторони, 

а 20 % не мають відповіді. Лише 23 % впевнені, що росія винна у цій війні. Для болгар 

росіяни – кровні брати і визволителі, а про українців болгари майже нічого не знають. 

Болгари вважають, що у війні винне НАТО, а не росія. 

*** 

Coll, Vicente. Uno de cada cuatro españoles critica la visita de Sánchez a Ucrania y el 

16,3 % opina que supuso más riesgo [Кожен четвертий іспанець критикує візит П. Санчеса 

в Україну, а 16,3 % вважають, що він був більш ризикованим] / V. Coll // El Mundo. – 

Madrid, 2022. – 11.05. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/05/11/627b851bfdddff751f8b45b3.html. 

В опитуванні з актуальних проблем, підготовленому Центром соціологічних 

досліджень (CIS), найкращу оцінку П. Санчесу поставив виборець-соціаліст (у 

середньому 7,69 %), а електорат Народної партії» (4,38 %) і Голос» (3,32 %) не схвалює 

цю поїздку. Крім того 16,5 % іспанців вважають, що під час цього дипломатичного 

візиту в Україну було більше ризиків, ніж в інші моменти війни», а 56,1 % – що візит 

був таким же ризикованим, як і в іншій фазі конфлікту. Жодна політична група 

відкрито не критикувала візит П. Санчеса до Києва, як це було з іншими подіями, 

такими, як відправка зброї чи виступ Президента України В. Зеленського в Конгресі. 

*** 

Harsányi, György. Hat a propaganda, egyre kevesebben tartják agressziónak Ukrajna 

lerohanását, a magyarok egynegyede szerint Oroszország csak védekezik [Дедалі менше 

угорців вважають вторгнення в Україну агресією, чверть угорців кажуть, що росія лише 

захищається] / G. Harsányi // Nepszava. – Budapest, 2022. – 13.05. – Режим доступу : 

https://nepszava.hu/3156769_oroszorszag-haboru-ukrajna-felmeres-publicus-intezet-nepszava. 

Угорський інститут Publicus Intézet на замовлення видання Népszava 

досліджував думки угорців щодо російсько-української війни. Результати показали 

майже протилежну думку серед прихильників провладної партії Фідес» та об’єднаної 

опозиції. Менше половини виборців Фідес» (44 %) однозначно вважають вторгнення в 

сусідню з Угорщиною державу агресією, чверть звинувачує у війні самих українців, а 

третина не наважується коментувати те, що сталося. Натомість позиція опозиційного 

табору чітка: понад 90 % однозначно засуджують напад росії. Згідно з опитуванням 

https://www.dnevnik.bg/analizi/2022/05/11/4344841_kompleks_za_malocennost_zashto_tolkova_mnogo_bulgari/
https://www.dnevnik.bg/analizi/2022/05/11/4344841_kompleks_za_malocennost_zashto_tolkova_mnogo_bulgari/
https://www.elmundo.es/espana/2022/05/11/627b851bfdddff751f8b45b3.html
https://nepszava.hu/3156769_oroszorszag-haboru-ukrajna-felmeres-publicus-intezet-nepszava
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Publicus, 65 % опитаних заявили, що підтримують біженців з України, це переважно 

жінки, люди похилого віку та мешканці округів. Лише 3 % та 6 % респондентів 

заявили, що вони зробили свій внесок у допомогу біженцям, надавши їм житло чи 

працюючи волонтерами. 

*** 

Polityka Niemiec wobec Rosji. Polaków zapytano o postawę Berlina [Політика 

Німеччини щодо росії. Поляків запитали про ставлення Берліна] // Do Rzeczy. – Warsaw, 

2022. – 16.05. – Режим доступу : https://dorzeczy.pl/sondaz/301378/polityka-wobec-rosji-

polakow-zapytano-o-postawe-niemiec.html. 

Соціальні служби на замовлення порталу wPolityce.pl провели дослідження, в 

якому запитали поляків як вплинула війна в Україні на політику Німеччини щодо росії. 

В опитуванні взяли участь 1067 осіб. Найбільша група респондентів – 39 % 

погодилась, що Німеччина дещо змінить свою політику, але й надалі буде 

підтримувати росію економічно та політично». 27 % респондентів вважають, що нічого 

принципово не зміниться і Німеччина продовжить підтримувати росію економічно та 

політично». Лише на думку 11 % Німеччина назавжди змінить свою політику щодо 

росії і перестане підтримувати росію». 23 % респондентів не змогли дати відповідь з 

цього приводу. 

*** 

Ukrainian President Volodymyr Zelensky Wins the 2022 TIME100 Reader Poll 

[Президент України Володимир Зеленський переміг в опитуванні читачів TIME100 2022 

року] // Time. – New York, 2022. – 19.05. – Режим доступу : https://time.com/6177642/2022-

time100-reader-poll-winner-volodymyr-zelensky/. 

Президент України В. Зеленський очолив опитування читачів Time-100» 2022 р., 

під час якого читачі голосували за людей, які, на їхню думку, заслуговують на місце в 

щорічному списку найвпливовіших людей року за версією Time». З більш ніж 3,3 

мільйонів поданих голосів В. Зеленський опинився на першому місці з 5 % голосів. 

*** 

João Santos, Paulo. Portugueses dão luz verde a envio de tropas nacionais para a guerra 

na Ucrânia, revela sondagem [Португальці дають зелене світло відправці національних 

військ на війну в Україні, як показує опитування] / P. João Santos // Correio da Manhã. – 

Lisboa, 2022. – 21.05. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-

na-ucrania/detalhe/portugueses-dao-luz-verde-a-envio-de-tropas-nacionais-para-a-guerra-

ucrania-revela-sondagem. 

Як показало опитування Intercampus для Correio da Manhã, якщо сили НАТО 

будуть закликані втрутитися у війну в Україні, португальські військові мають брати 

участь у зіткненнях. Таку думку має переважна більшість португальців (68,6 %) і лише 

20,6 % виступають проти такої можливості. 

*** 

Felsenthal, Edward. How We Chose the 2022 TIME100 [Як ми вибрали в 2022 році 

TIME100] / E. Felsenthal // Time. – New York, 2022. – 23.05. – Режим доступу : 

https://time.com/6179626/how-we-chose-time100-2022/. 

https://dorzeczy.pl/sondaz/301378/polityka-wobec-rosji-polakow-zapytano-o-postawe-niemiec.html
https://dorzeczy.pl/sondaz/301378/polityka-wobec-rosji-polakow-zapytano-o-postawe-niemiec.html
https://time.com/6177642/2022-time100-reader-poll-winner-volodymyr-zelensky/
https://time.com/6177642/2022-time100-reader-poll-winner-volodymyr-zelensky/
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugueses-dao-luz-verde-a-envio-de-tropas-nacionais-para-a-guerra-ucrania-revela-sondagem
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugueses-dao-luz-verde-a-envio-de-tropas-nacionais-para-a-guerra-ucrania-revela-sondagem
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugueses-dao-luz-verde-a-envio-de-tropas-nacionais-para-a-guerra-ucrania-revela-sondagem
https://time.com/6179626/how-we-chose-time100-2022/
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Президент України В. Зеленський, головнокомандувач ЗСУ В. Залужний та 

головна редакторка видання Українська правда» С. Мусаєва потрапили до списку 

найвпливовіших людей світу за версією журналу Time». В. Зеленський та В. Залужний 

перемогли у номінації Лідери», С. Мусаєва – у номінації Новатори». Текст для видання 

про Президента України написав президент США Д. Байден, а про В. Залужного – 

голова Об’єднаного комітету начальників штабів США М. Міллі.  

*** 

Wintour, Patrick. Negative views of russia mainly limited to western liberal 

democracies, poll shows [Опитування показують, що негативні погляди на росію в 

основному обмежуються західними ліберальними демократіями] / Р. Wintour // The 

Guardian. – London, 2022. – 30.05. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/30/negative-views-of-russia-mainly-limited-to-

western-liberal-democracies-poll-shows. 

Опитування показало, що в Європі 55 % респондентів висловилися за розрив 

економічних зв’язків з росією через напад на Україну тоді, як більшість азіатських 

країн виступили проти цієї ідеї, а в Латинській Америці думки розділилися порівну. 

Негативні погляди на росію здебільшого обмежуються Європою та іншими західними 

ліберальними демократіями. Згідно з опитуванням, до країн з найбільш негативним 

ставленням до росії належать Польща (87 %), Португалія (79 %), Італія (65 %), Велика 

Британія (65 %) та Швеція ( 77 %), США (62 %) та Німеччини (62 %). 

САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ  

Gutschker, Thomas. Auch Deutschland fordert jetzt ein Ölembargo [Зараз Німеччина 

також вимагає нафтового ембарго] / T. Gutschker // Frankfurter Allgemeine. – Frankfurt 

am Main, 2022. – 01.05. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/sanktionen-gegen-russland-bundesregierung-

fordert-oel-embargo-17997238.html. 

Федеральний уряд Німеччини не лише змінив позицію щодо важкого озброєння 

для України, але і, як висловився постійний представник Німеччини при ЄС, агітує за 

амбіційне розширення санкцій», включаючи нафтове ембарго. Німеччина змогла 

швидко знайти заміну російській нафті. Міністр економіки країни Р. Хабек вважає 

нафтове ембарго тепер керованим. 

*** 

Henley, Jon. Europe prepares fresh russia sanctions as US warns moscow plans to annex 

parts of east Ukraine [Європа готує нові санкції проти росії, оскільки США попереджають 

про плани москви анексувати частину східної України] / J. Henley // The Guardian. – 

London, 2022. – 03.05. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/03/europe-prepares-fresh-russia-sanctions-as-

us-warns-moscow-plans-to-annex-parts-of-east-ukraine. 

ЄС готує ще один пакет санкцій, який, безсумнівно, розлютить президента 

путіна. Західні держави запровадили безпрецедентні санкції проти росії через війну, 

поставляючи Україні гроші та зброю, включаючи пакет озброєнь і підтримки на 33 

млрд дол. (31 млрд євро), оголошений президентом США Д. Байденом минулого 

тижня. Європейська комісія запропонує новий пакет санкцій, включаючи ембарго на 

російську нафту. 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/30/negative-views-of-russia-mainly-limited-to-western-liberal-democracies-poll-shows
https://www.theguardian.com/world/2022/may/30/negative-views-of-russia-mainly-limited-to-western-liberal-democracies-poll-shows
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/sanktionen-gegen-russland-bundesregierung-fordert-oel-embargo-17997238.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/sanktionen-gegen-russland-bundesregierung-fordert-oel-embargo-17997238.html
https://www.theguardian.com/world/2022/may/03/europe-prepares-fresh-russia-sanctions-as-us-warns-moscow-plans-to-annex-parts-of-east-ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/may/03/europe-prepares-fresh-russia-sanctions-as-us-warns-moscow-plans-to-annex-parts-of-east-ukraine
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*** 

Пишкін, Сергій. Вона сповнена української крові» / С. Пишкін // Гомін України. – 

Торонто, 2022. – 03.05. – Режим доступу : 

http://www.homin.ca/news.php/news/25135/group/6. 

Європейський Союз, за словами Високого представника Європейського Союзу з 

питань закордонних справ і політики безпеки Ж. Борреля, не вводитиме ембарго на 

енергоносії росії, в рамках шостого пакету санкцій. Міністр закордонних справ 

України Д. Кулеба у відповідь наголосив, що нафта країни окупанта достатньо 

сповнена українською кров’ю, аби ЄС припинив вагатися. 

*** 

Woort, Marina. Uitslag stelling: ‘Stop import uit Rusland’ [Заява про результат: 

Зупинити імпорт з росії»] / M. Woort // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 03.05. – Режим 

доступу : https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1961881571/uitslag-stelling-stop-import-uit-

rusland. 

За словами автора, ймовірно, що ЄС незабаром вирішить припинити імпорт 

російської нафти, проте змусити країни-члени ЄС, які досі різко виступали проти 

бойкоту нафти, залишиться складним завданням. В Нідерландах виборці вважають, що 

це мало вплине на росію, але життя в Нідерландах стане дорогим. Багато хто 

стурбований, що собівартість продукції зросте ще більше, що через бойкот, який 

ініціюють американці, жертвами стануть нідерландські працюючі платники податків. 

Меншість вважає це другорядним, наголошуючи, що аморально дозволяти путіну 

робити свою справу, щоб зберегти наші гаманці». 

*** 

Australia bans 110 Russian politicians as part of government’s response to war in 

Ukraine [Австралія ввела санкції проти 110 російських політиків у рамках відповіді 

уряду на війну в Україні] // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 04.05. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/news/world/australia-bans-110-russian-politicians-as-part-of-

governments-response-to-war-in-ukraine/news-story/fbb3cd8784b0eca2ed9c20bb7fe43f16. 

Австралія запровадила додаткові санкції проти російських політиків та 

афілійованих осіб, заборонивши більш ніж 100 чиновникам, включаючи 

маріонеткових» діячів у сепаратистських регіонах України. Міністр закордонних справ 

Австралії М. Пейн зазначив, що санкції та заборона на поїздки щодо 110 осіб були 

частиною відповіді уряду на порушення росією українського суверенітету. 

*** 

Bartkiewicz, Artur. MSZ Ukrainy ostrzega Węgry przed Putinem. On nie ma 

sojuszników» [МЗС України попереджає Угорщину про путіна. У нього немає 

союзників»] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 05.05. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36234871-msz-ukrainy-ostrzega-wegry-przed-putinem-

on-nie-ma-sojusznikow. 

Речник МЗС України О. Ніколенко висловив сподівання, що Угорщина 

працюватиме на єдність в ЄС, зокрема щодо ембарго на нафту з росії та надання 

військової допомоги Україні. Крім того О. Ніколенко нагадав, що росія запустила 

ракети в бік Закарпаття, частини України, що межує з Угорщиною, де проживає значна 

http://www.homin.ca/news.php/news/25135/group/6
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1961881571/uitslag-stelling-stop-import-uit-rusland
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1961881571/uitslag-stelling-stop-import-uit-rusland
https://www.heraldsun.com.au/news/world/australia-bans-110-russian-politicians-as-part-of-governments-response-to-war-in-ukraine/news-story/fbb3cd8784b0eca2ed9c20bb7fe43f16
https://www.heraldsun.com.au/news/world/australia-bans-110-russian-politicians-as-part-of-governments-response-to-war-in-ukraine/news-story/fbb3cd8784b0eca2ed9c20bb7fe43f16
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36234871-msz-ukrainy-ostrzega-wegry-przed-putinem-on-nie-ma-sojusznikow
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36234871-msz-ukrainy-ostrzega-wegry-przed-putinem-on-nie-ma-sojusznikow
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угорська меншина. За словами речника МЗС України, це ще один доказ того, що війна 

залишає свій відбиток і на Угорщині, незалежно від того, як ігнорують цей факт у 

Будапешті». 

*** 

Hivatalos választ adott a magyar kormány a brüsszeli szankciós tervekre [Уряд 

Угорщини дав офіційну відповідь на плани санкцій у Брюсселі] // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 05.05. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/05/hivatalos-valaszt-adott-a-magyar-kormany-a-

brusszeli-szankcios-tervekre. 

Прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан надіслав листа президентці Єврокомісії, в 

якому назвав можливе прийняття шостого пакету санкцій проти росії історичним 

провалом. За словами прем’єр-міністра Угорщини, запланований пакет призведе до 

подальшого збільшення тягаря для найбільш уразливих верств населення без будь-яких 

суттєвих зусиль ЄС для пом’якшення наслідків. Прем’єр-міністр вважає, що 

найважливішою цінністю Європейського Союзу у його відповіді на агресію росії в 

Україні поки що була єдність. Як наголошує В. Орбан, шостий пакет санкцій підриває 

цю єдність». 

*** 

Klimeš, David. Nebezpečné ropné přátelství na věčné časy» končí. Družba musí 

vyschnout [Небезпечна нафтова дружба назавжди» підходить до кінця. Підприємство 

повинно висохнути] / D. Klimeš // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 05.05. – Режим доступу : 

https://nazory.aktualne.cz/komentare/nebezpecne-ropne-pratelstvi-ktere-konci-druzba-musi-

vyschnou/r~492e3cf4cbc511ec8d900cc47ab5f122/. 

Автор статті вважає, що шостий пакет європейських санкцій необхідний не лише 

через жахливі злочини російської армії в Україні, він також відповідає інтересам 

самого ЄС. За словами автора, Угорщина, Словаччина та Чехія, швидше за все, 

домовляться про перехідні періоди, але це все одно значний історичний крок, який 

потрібно зробити. 

*** 

Japan’s industry minister negative toward banning russian oil imports [Міністр 

промисловості Японії негативно ставиться до заборони імпорту російської нафти] // 

Japan Today. – Tokyo, 2022. – 05.05. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/Japan’s-industry-minister-negative-toward-banning-

Russian-oil-imports. 

Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії К. Хагіуда у відповідь на 

пропозицію президентки Єврокомісії У. фон дер Ляєн заборонити імпорт російської 

нафти сказав, що Японія поки що не готова ввести нафтове ембарго проти росії, бо 

ресурси Японії обмежені. Щоб зменшити залежність від росії в енергетичній сфері, 

Японія звернулася до США з проханням збільшити виробництво зрідженого 

природного газу. 

*** 

Crna Gora podržala sankcije EU putinovom bliskom saradniku putina i neslužbenom 

vođi grupe Wagner [Чорногорія підтримала санкції ЄС щодо близького помічника путіна 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/05/hivatalos-valaszt-adott-a-magyar-kormany-a-brusszeli-szankcios-tervekre
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/05/hivatalos-valaszt-adott-a-magyar-kormany-a-brusszeli-szankcios-tervekre
https://nazory.aktualne.cz/komentare/nebezpecne-ropne-pratelstvi-ktere-konci-druzba-musi-vyschnou/r~492e3cf4cbc511ec8d900cc47ab5f122/
https://nazory.aktualne.cz/komentare/nebezpecne-ropne-pratelstvi-ktere-konci-druzba-musi-vyschnou/r~492e3cf4cbc511ec8d900cc47ab5f122/
https://japantoday.com/category/politics/Japan's-industry-minister-negative-toward-banning-Russian-oil-imports
https://japantoday.com/category/politics/Japan's-industry-minister-negative-toward-banning-Russian-oil-imports


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

191 

та неофіційного лідера Вагнера] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 08.05. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/region/crna-gora/740626/crna-gora-podrzala-sankcije-eu-putinovom-bliskom-

saradniku-putina-i-nesluzbenom-vodi-grupe-wagner. 

Уряд Чорногорії підтримав рішення Євросоюзу щодо запровадження додаткових 

санкцій щодо двох громадян росії та України Є. Пригожина та С. Курченка у зв’язку, 

як стверджується, із загрозою територіальної цілісності, суверенітету та незалежності 

держави Україна. С. Курченко вважається громадянином України, який за підтримки 

проросійських сепаратистів узяв під свій контроль кілька великих металургійних, 

хімічних та енергетичних підприємств. Крім Чорногорії ці санкції підтримали Боснія і 

Герцеговина, Північна Македонія та Албанія. 

*** 

Szijjártó Péter: Nem fogjuk megszavazni az újabb brüsszeli szankciós csomagot [П. 

Сіярто: Ми не будемо голосувати за інший пакет санкцій у Брюсселі] // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 08.05. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/05/szijjarto-

peter-nem-fogjuk-megszavazni-az-ujabb-brusszeli-szankcios-csomagot. 

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі П. Сіярто заявив, що його 

країна не голосуватиме за новий пакет санкцій проти росії через війну проти України, 

поки не буде забезпечено енергетичну безпеку Угорщини. 

*** 

G. Skaistė siūlo galutinai suspenduoti Rusijos ir Baltarusijos narystę ERPB [Г. Скайсте 

пропонує остаточно призупинити членство росії та Білорусі в ЄБРР] // Lietuvos rytas. – 

Vilniaus, 2022. – 11.05. – Режим доступу : https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-

pulsas/2022/05/11/news/g-skaiste-siulo-galutinai-suspenduoti-rusijos-ir-baltarusijos-naryste-

erpb-23328754. 

Міністерка фінансів Литви Г. Скайсте взяла участь у пленарному засіданні 

щорічної зустрічі ЄБРР. Вона заявила, що необхідно зробити все можливе, щоб 

зупинити російського агресора і допомогти Україні, ввівши ще один додатковий пакет 

санкцій щодо росії та білорусі, та призупинити їх членство в ЄБРР. Г. Скайте також 

сказала, що триває робота із заохочення ЄБРР шукати засоби для допомоги Україні як 

на короткострокові потреби, так і на відбудову країни після закінчення війни. 

*** 

Japan freezes assets of russia’s Sberbank, Alfa Bank [Японія заморозила активи 

російських Ощадбанку та Альфа-банку] // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 12.05. – Режим 

доступу : https://japantoday.com/category/politics/japan-freezes-assets-of-russia’s-sberbank-

alfa-bank-over-ukraine. 

Японський уряд заморозив активи найбільшої російської фінансової установи 

Ощадбанку та його найбільшої компанії – Альфа-банку, оскільки росія продовжує 

свою агресію проти України. Цей захід змусить японські компанії шукати 

альтернативні способи розрахунків для продовження бізнесу в росії. Крім того Токіо 

заборонить японським фізичним та юридичним особам робити нові інвестиції в росії, 

які дадуть їм частку 10 % і більше. Забороні підлягають також кредити з терміном 

погашення понад рік. 

*** 

https://avaz.ba/region/crna-gora/740626/crna-gora-podrzala-sankcije-eu-putinovom-bliskom-saradniku-putina-i-nesluzbenom-vodi-grupe-wagner
https://avaz.ba/region/crna-gora/740626/crna-gora-podrzala-sankcije-eu-putinovom-bliskom-saradniku-putina-i-nesluzbenom-vodi-grupe-wagner
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/05/szijjarto-peter-nem-fogjuk-megszavazni-az-ujabb-brusszeli-szankcios-csomagot
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/05/szijjarto-peter-nem-fogjuk-megszavazni-az-ujabb-brusszeli-szankcios-csomagot
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/05/11/news/g-skaiste-siulo-galutinai-suspenduoti-rusijos-ir-baltarusijos-naryste-erpb-23328754
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/05/11/news/g-skaiste-siulo-galutinai-suspenduoti-rusijos-ir-baltarusijos-naryste-erpb-23328754
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/05/11/news/g-skaiste-siulo-galutinai-suspenduoti-rusijos-ir-baltarusijos-naryste-erpb-23328754
https://japantoday.com/category/politics/japan-freezes-assets-of-russia's-sberbank-alfa-bank-over-ukraine
https://japantoday.com/category/politics/japan-freezes-assets-of-russia's-sberbank-alfa-bank-over-ukraine
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Latvijai nevēlamo personu sarakstā Rinkēvičs iekļauj vēl 102 Krievijas pilsoņus 

[papildināts 18:34] [Рінкевичс додає ще 102 громадян росії до списку небажаних для 

Латвії осіб] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 13.05. – Режим доступу : 

https://nra.lv/latvija/380880-latvijai-nevelamo-personu-saraksta-rinkevics-ieklauj-vel-102-

krievijas-pilsonus-papildinats-18-34.htm. 

Міністр закордонних справ Латвії Е. Рінкевичс додав ще 102 громадянина росії 

до списку небажаних для Латвії осіб. За даними МЗС, Латвія продовжує обмежувати 

в’їзд до країни осіб, які підтримують кремлівський режим і продовжуватиме це робити 

постійно. У списку в основному знчаться російські культурні діячі, які активно 

підтримують рішення російського президента про вторгнення в Україну. 

*** 

Japan, Ukraine top diplomats agree to keep strong sanctions on Russia 

[Високопоставлені дипломати Японії та України домовилися про збереження жорстких 

санкцій проти росії] // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 14.05. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/update1-japan-ukraine-top-diplomats-agree-to-keep-

strong-sanctions-on-russia. 

Міністри закордонних справ Японії та України домовилися про те, що 

міжнародне співтовариство має залишатися єдиним у збереженні жорстких санкцій 

проти росії через її вторгнення в Україну, яке триває вже третій місяць. Під час 

переговорів зі своїм українським колегою Д. Кулебою у Вайссенхаусі на півночі 

Німеччини міністр закордонних справ Японії Й. Хаясі заявив, що росія має нести 

відповідальність за свої злочини, назвавши її дії неприйнятними. 

*** 

Schallenberg sieht Einigung auf Sanktionspaket in nächsten Tagen» [А. Шалленберг 

бачить домовленість про пакет санкцій в найближчі дні»] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 

16.05. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6140104/schallenberg-sieht-einigung-auf-

sanktionspaket-in-naechsten-tagen?from=rss. 

Міністр закордонних справ Австрії А. Шалленберг висловив впевненість в 

досягненні домовленості про шостий пакет санкцій проти росії найближчими днями. 

Водночас він розкритикував громадське обговорення з цього приводу та наполягав на 

єдності ЄС. 

*** 

Brnabić: Prijetnje bombama su pritisak na Srbiju jer nije uvele sankcije rusiji 

[Брнабіч: Загрози бомбами чинять тиск на Сербію, тому що вона не ввела санкції проти 

росії] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 17.05. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/region/srbija/743121/brnabic-prijetnje-bombama-su-pritisak-na-srbiju-jer-nije-

uvele-sankcije-rusiji. 

Прем’єр-міністерка Сербії А. Брнабіч заявила, що Сербія – єдина країна в 

Європі, яка не ввела санкції проти росії, і тиск на неї з кожним днем зростає. Зокрема, 

Сербія повідомляла про закладені бомби в літаку Air Serbia, який продовжував літати 

маршрутом москва-Бєлград після початку російського вторгнення в Україну. Потім 

Україна звинуватила Сербію у збільшенні кількості рейсів до росії під час західних 

санкцій проти цієї країни. 

https://nra.lv/latvija/380880-latvijai-nevelamo-personu-saraksta-rinkevics-ieklauj-vel-102-krievijas-pilsonus-papildinats-18-34.htm
https://nra.lv/latvija/380880-latvijai-nevelamo-personu-saraksta-rinkevics-ieklauj-vel-102-krievijas-pilsonus-papildinats-18-34.htm
https://japantoday.com/category/politics/update1-japan-ukraine-top-diplomats-agree-to-keep-strong-sanctions-on-russia
https://japantoday.com/category/politics/update1-japan-ukraine-top-diplomats-agree-to-keep-strong-sanctions-on-russia
https://www.diepresse.com/6140104/schallenberg-sieht-einigung-auf-sanktionspaket-in-naechsten-tagen?from=rss
https://www.diepresse.com/6140104/schallenberg-sieht-einigung-auf-sanktionspaket-in-naechsten-tagen?from=rss
https://avaz.ba/region/srbija/743121/brnabic-prijetnje-bombama-su-pritisak-na-srbiju-jer-nije-uvele-sankcije-rusiji
https://avaz.ba/region/srbija/743121/brnabic-prijetnje-bombama-su-pritisak-na-srbiju-jer-nije-uvele-sankcije-rusiji
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*** 

Levitz, Stephanie. Ottawa moves to formally ban sanctioned russians from entering 

Canada [Канада збирається заборонити в’їзд до Канади більш ніж 1000 росіянам, які 

потрапили під санкції через війну в Україні] / S. Levitz // The Toronto Star. – Toronto, 

2022. – 17.05. – Режим доступу : https://www.thestar.com/politics/federal/2022/05/17/ottawa-

moves-to-formally-ban-sanctioned-russians-from-entering-canada.html. 

Канада хоче заборонити в’їзд у країну будь-якому росіянину, який перебуває під 

санкціями через війну в Україні, і цей крок може торкнутися понад 1000 людей. 

Федеральний уряд вніс до Сенату законопроєкт про внесення поправок до чинного 

імміграційного законодавства, щоб чітко вказати, що особи, включені до списку 

санкцій, не допускаються до Канади і можуть бути вислані, якщо вони вже знаходяться 

в країні. 

*** 

Prof. Szymanowski: Pomoc Ukraińcom to największa pomoc w dziejach Węgier. Od UE 

żadnego wsparcia [Проф. М. Шимановський: Допомога українцям – це найбільша 

допомога в історії Угорщини. Жодної підтримки з боку ЄС] // Do Rzeczy. – Warsaw, 2022. 

– 18.05. – Режим доступу : https://dorzeczy.pl/opinie/302320/szymanowski-pomoc-ukraincom-

najwieksza-w-dziejach-wegier.html. 

Угорський художник, директор Інституту польсько-угорського співробітництва 

Вацлава Фельчака, проф. Мацей Шимановський на запитання про політику Будапешта 

щодо російсько-української війни, заявив, що Угорщина входить до групи країн, які не 

хочуть беззастережно підтримувати шостий пакет санкцій ЄС проти росії через 

катастрофічні економічні наслідки, які це матиме для Угорщини. М. Шимановський 

вважає, що необхідно побудувати новий нафтопровід і газове сполучення з хорватами, 

що веде з Адріатичного моря в глиб Угорщини. 

*** 

Poroshenko, Petro. Time to hit Putin where it really hurts [Час ударити путіна там, де 

справді боляче] / P. Poroshenko // POLITICO. – Brussels, 2022. – 20.05. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/druzhba-west-putin-russia-ukraine-war/. 

п’ятий Президент України Петро Порошенко в статті для POLITICO пише, що 

продовжувати платити за російську нафту і газ є помилкою і це призведе до 

безпрецедентних наслідків для Заходу. П. Порошенко вважає, що коли путін розпочав 

свою руйнівну війну проти України, він сильно прорахувався, бо вважав Україну надто 

слабкою та розділеною, щоб протистояти його військовій машині, і що Захід є занадто 

нерішучим, наївним і комфортним у своєму фальшивому почутті безпеки щодо 

притягнення росії до відповідальності. 

*** 

254 Millionen Euro von russischen Oligarchen in Österreich eingefroren [254 мільйони 

євро російських олігархів заморожені в Австрії] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 22.05. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6143185/254-millionen-euro-von-russischen-

oligarchen-in-oesterreich-eingefroren?from=rss. 

За даними Федерального канцлера Австрії, через загарбницьку війну росії в 

Україні в Австрії заморожено 254 млн євро активів, що належать російським 

https://www.thestar.com/politics/federal/2022/05/17/ottawa-moves-to-formally-ban-sanctioned-russians-from-entering-canada.html
https://www.thestar.com/politics/federal/2022/05/17/ottawa-moves-to-formally-ban-sanctioned-russians-from-entering-canada.html
https://dorzeczy.pl/opinie/302320/szymanowski-pomoc-ukraincom-najwieksza-w-dziejach-wegier.html
https://dorzeczy.pl/opinie/302320/szymanowski-pomoc-ukraincom-najwieksza-w-dziejach-wegier.html
https://www.politico.eu/article/druzhba-west-putin-russia-ukraine-war/
https://www.diepresse.com/6143185/254-millionen-euro-von-russischen-oligarchen-in-oesterreich-eingefroren?from=rss
https://www.diepresse.com/6143185/254-millionen-euro-von-russischen-oligarchen-in-oesterreich-eingefroren?from=rss
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олігархам. Відповідальна оперативна група на чолі з Управлінням державної безпеки 

та розвідки (ДСН) МВС заморозила гроші на 97 рахунках. 

*** 

Lynch, Suzanne. Zelenskyy tells Davos: We want more sanctions and more weapons 

[В. Зеленський каже в Давосі: ми хочемо більше санкцій і більше зброї] / S. Lynch // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 23.05. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/volodymyr-zelenskyy-davos-more-sanctions-more-weapons/. 

Під час віртуального виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 

Президент України В. Зеленський закликав світову спільноту ввести додаткові санкції 

проти росії, оскільки вважає, що Захід міг би врятувати десятки тисяч життів», якби 

зробив попереджувальні заходи проти росії раніше. В. Зеленський закликав негайно 

заборонити російську нафту, завуальовано посилаючись на триваючу нездатність ЄС 

узгодити шостий пакет санкцій, який спочатку мав на меті включати ембарго на 

російську нафту.  

*** 

Zelenski: Jedini ruski zvaničnik s kojim bih razgovarao je putin [Зеленський: Єдиний 

російський чиновник, з яким я розмовляв би, – це путін] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 

23.05. – Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/744841/zelenski-jedini-ruski-zvanicnik-

s-kojim-bih-razgovarao-je-putin. 

Президент України В. Зеленський, виступаючи на Всесвітньому економічному 

форумі в Давосі сказав, що єдиною російською офіційною особою, з якою він 

розмовлятиме, буде володимир путін. Він заявив, що зустріч із путіним матиме лише 

одну мету – покласти край війні. В своєму виступі Президент України закликав до 

максимальних санкцій проти російської нафти, банків та ІТ-сектору, а також закликав 

не торгувати з росією.  

*** 

Russia presses Donbas as fierce battles continue to rage across the region: Ukraine takes 

centre stage at Davos [росія тисне на Донбас, оскільки в регіоні тривають запеклі бої: 

Україна займає центральне місце в Давосі] // The News. – Islamabad, 2022. – 23.05. – 

Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/959976-russia-presses-donbas-as-fierce-

battles-continue-to-rage-across-the-region-ukraine-takes-centre-stage-at-davos. 

ЄС намагається домовитися про розширення санкцій на величезний експорт 

енергоносіїв росії. У Давосі має відбутись Всесвітній економічний форум, в центрі 

уваги якого будуь обговорюватись питанняі російсько-української війни та 

розширення санкцій щодо країни-агресора. 

*** 

Keaten, Jamey. Zelensky Urges ‘Maximum’ Sanctions on russia in Davos Talk 

[Зеленський закликав до максимальних» санкцій щодо росії на зустрічі в Давосі] / J. 

Keaten // Time. – New York, 2022. – 23.05. – Режим доступу : 

https://time.com/6180213/zelensky-russia-sanctions-davos/. 

Президент України В. Зеленський закликав до максимальних» санкцій проти 

росії під час віртуальної промови перед керівниками корпорацій, державними 

https://www.politico.eu/article/volodymyr-zelenskyy-davos-more-sanctions-more-weapons/
https://avaz.ba/globus/svijet/744841/zelenski-jedini-ruski-zvanicnik-s-kojim-bih-razgovarao-je-putin
https://avaz.ba/globus/svijet/744841/zelenski-jedini-ruski-zvanicnik-s-kojim-bih-razgovarao-je-putin
https://www.thenews.com.pk/print/959976-russia-presses-donbas-as-fierce-battles-continue-to-rage-across-the-region-ukraine-takes-centre-stage-at-davos
https://www.thenews.com.pk/print/959976-russia-presses-donbas-as-fierce-battles-continue-to-rage-across-the-region-ukraine-takes-centre-stage-at-davos
https://time.com/6180213/zelensky-russia-sanctions-davos/
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чиновниками та іншими представниками еліти Всесвітнього економічного форуму в 

Давосі. Промова В. Зеленського стала ключовим моментом у Давосі. 

*** 

Laine, Martin. Eesti miljard eurot Venemaale. Miks toidame sõjamasinat nüüd rohkem 

kui eales varem? [Естонський мільярд євро в росії. Чому ми годуємо військову машину 

більше, ніж будь-коли раніше?] / M. Laine // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 24.05. – 

Режим доступу : https://epl.delfi.ee/artikkel/120010272/eesti-miljard-eurot-venemaale-miks-

toidame-sojamasinat-nuud-rohkem-kui-eales-varem. 

За словами автора, у 2022 р. Естонія збільшила, а не зменшила залежність від 

російського експорту. Останні дані Податково-митної ради показують, що в квітні з 

росії до Естонії надійшло навіть більше товарів, ніж у березні, і особливо великий 

стрибок відбувся в найбільш прибутковій сфері: імпорті палива. В російську економіку 

цього року, за словами автора, Естонія вже влила майже мільярд євро. 

*** 

Send us weapons, stop russia trade: Zelensky tells Davos summit [Надішліть нам 

зброю, зупиніть торгівлю з росією: В. Зеленський сказав на саміті в Давосі] // The News. – 

Islamabad, 2022. – 24.05. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/960261-send-

us-weapons-stop-russia-trade-zelensky-tells-davos-summit. 

Президент України В. Зеленський у Давосі закликав до більшої кількості зброї 

для країни та максимальних» санкцій проти москви. Він заявив, що десятки тисяч 

життів були б врятовані, якби Київ отримав відразу 100 % наших потреб ще в лютому», 

коли росія вторглась в Україну. В. Зеленський закликав до нафтового ембарго проти 

росії, каральних заходів проти всіх її банків і відмови від IT-сектору, додавши, що всі 

іноземні компанії повинні залишити країну. 

*** 

Orbán Viktor: Súlyos ellátási zavarokat okoznának hazánkban a szankciók [В. Орбан: 

Санкції спричинять серйозні перебої в постачанні в Угорщині] // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 24.05. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/05/orban-

viktor-sulyos-ellatasi-zavarokat-okoznanak-hazankban-a-szankciok. 

Прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан пропонує голові Європейської ради Ш. 

Мішелю не включати пропозицію Єврокомісії щодо шостого пакету санкцій проти 

росії в зв’язку з її вторгненням в Україну на наступному засіданні комісії. У листі до Б. 

Хавасі прем’єр-міністр написав, що запропоновані санкції, якщо вони будуть прийняті, 

негайно викличуть серйозні перебої в постачанні в Угорщині та підірвуть життєво 

важливі інтереси енергетичної безпеки країни. 

*** 

Вучић из Давоса: Не водимо ни проруску, ни прозападну, већ своју политику [А. 

Вучич з Давосу: Ми проводимо не проросійську чи прозахідну політику, а свою власну 

політику] // Политика. – Belgrad, 2022. – 26.05. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/508137/. 

Президент Сербії А. Вучич розповів, що на зустрічі в Давосі говорив про 

проблеми, з якими стикається країна. Він також зазначив, що наразі немає можливості 

для Сербії ввести санкції проти росії, а також вірить, що він проведе коректну розмову 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120010272/eesti-miljard-eurot-venemaale-miks-toidame-sojamasinat-nuud-rohkem-kui-eales-varem
https://epl.delfi.ee/artikkel/120010272/eesti-miljard-eurot-venemaale-miks-toidame-sojamasinat-nuud-rohkem-kui-eales-varem
https://www.thenews.com.pk/print/960261-send-us-weapons-stop-russia-trade-zelensky-tells-davos-summit
https://www.thenews.com.pk/print/960261-send-us-weapons-stop-russia-trade-zelensky-tells-davos-summit
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/05/orban-viktor-sulyos-ellatasi-zavarokat-okoznanak-hazankban-a-szankciok
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/05/orban-viktor-sulyos-ellatasi-zavarokat-okoznanak-hazankban-a-szankciok
https://www.politika.rs/scc/clanak/508137/
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з російською стороною для отримання справедливої ціни на газ. Він додав, що Сербія, 

єдина країна в Європі, яка проводить власну незалежну політику – ні проросійську, ні 

прозахідну. Також сербський лідер заявив, що Сербія є єдиною європейською країною, 

яка зазнала нападу з боку НАТО. 

*** 

Gijs, Camille. Zelenskyy invited to EU leaders’ summit amid sanctions spat 

[В. Зеленського запросили на саміт лідерів ЄС на тлі санкційної суперечки] / C. Gijs // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 27.05. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/ukraine-zelenskyy-join-eu-leader-summit-sanction-spat-charles-

michel/. 

Голова Європейської ради Ш. Мішель офіційно запросив лідерів на дводенну 

зустріч ЄС та запросив Президента України В. Зеленського дистанційно приєднатися 

до зустрічі лідерів ЄС. В листі-запрошенні Ш. Мішеля не сказано, що лідери планують 

підписати пакет санкцій, який включає заборону на імпорт російської нафти. План 

санкцій був заблокований, оскільки прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан відмовився 

його підтримати, посилаючись на ціну для економіки його країни від припинення 

імпорту російського палива. Лідери також обговорять, як найкраще організувати 

підтримку відбудови України, оскільки для відновлення країни будуть потрібні великі 

глобальні зусилля», – йдеться у листі Ш. Мішеля. Українська влада стверджує, що 

зараз країні дійсно потрібно, щоб країни-члени ЄС припинили купувати російське 

викопне паливо та перекрили ключовий потік фінансування для жорстокої війни 

путіна. 

*** 

‘Stop playing’ with russia, end war: Zelensky tells West [«Припиніть гратися» з 

росією, припиніть війну: В. Зеленський говорить Заходу] // New York Post. – New York, 

2022. – 27.05. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/05/27/stop-playing-with-russia-end-

war-zelensky-tells-weststop-playing-with-russia-end-war-zelensky-tells-west/. 

Президент України В. Зеленський закликав Захід перестати грати з росією і 

ввести жорсткіші санкції проти москви, щоб припинити її безглузду війну» в Україні, 

додавши, що його країна залишиться незалежною, питання лише в тому, якою ціною. 

Критика В. Зеленського на адресу Заходу наростає останніми днями, оскільки ЄС 

повільно рухається до можливого нафтового ембарго щодо росії і коли тисячі 

російських військ намагаються оточити два ключових східних міста Сєвєродонецьк і 

Лисичанськ. В. Зеленський поскаржився на розбіжності в ЄС щодо додаткових санкцій 

проти росії та запитав, чому деяким країнам дозволяється блокувати план. ЄС 

обговорює шостий раунд санкційних заходів, включаючи ембарго на імпорт російської 

нафти. 

*** 

Amerikanci odbili putina: Nema razgovora. Za ovo je kriva rusija! [Американці 

відкидають путіна: Ніяких переговорів. У цьому винна росія!] // Vecernji list. – Zagreb, 

2022. – 27.05. – Режим доступу : https://www.vecernji.hr/vijesti/amerikanci-odgovorili-na-

zahtjev-putina-o-zitaricama-nema-razgovora-za-ovo-je-kriva-rusija-1589836. 

Україна та росія є важливими експортерами зернових і відіграють ключову роль 

у глобальному постачанні продовольства. Протягом останніх кількох тижнів 

https://www.politico.eu/article/ukraine-zelenskyy-join-eu-leader-summit-sanction-spat-charles-michel/
https://www.politico.eu/article/ukraine-zelenskyy-join-eu-leader-summit-sanction-spat-charles-michel/
https://nypost.com/2022/05/27/stop-playing-with-russia-end-war-zelensky-tells-weststop-playing-with-russia-end-war-zelensky-tells-west/
https://nypost.com/2022/05/27/stop-playing-with-russia-end-war-zelensky-tells-weststop-playing-with-russia-end-war-zelensky-tells-west/
https://www.vecernji.hr/vijesti/amerikanci-odgovorili-na-zahtjev-putina-o-zitaricama-nema-razgovora-za-ovo-je-kriva-rusija-1589836
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міжнародна спільнота закликала росію дозволити експорт українського зерна. 

Військово-морський флот росії зараз блокує порти в Чорному морі України. США 

відхилили прохання путіна скасувати економічні санкції в обмін на розблокування 

чорноморських портів, через які експортуватиметься зерно. Раніше прессекретар 

кремля пєсков заявив, що продовження експорту з України буде дозволене лише за 

умови скасування санкцій проти росії. 

*** 

‘Nederlander verdient kapitalen aan handel in Russische olie’ [Нідерландець заробляє 

капітал на торгівлі російською нафтою] // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 28.05. – 

Режим доступу : https://www.telegraaf.nl/financieel/1015704412/nederlander-verdient-

kapitalen-aan-handel-in-russische-olie. 

Через санкції ЄС великі торгівельні організації такі, як Trafigura припинили 

торгівлю російською нафтою. У цю прибуткову прогалину ввійшли дрібніші компанії, 

у тому числі Paramount Energy & Commodities, заснована нідерландцем Н. Троостом. 

Торгівля російською нафтою є дуже прибутковою для Paramount, яка купує російську 

нафту з величезними знижками та заробляє щонайменше 20 млн дол. за фрахт. 

*** 

Србија је једина држава у Европи која није увела санкције русији, Ескобар 

очекује промену [Сербія – єдина країна в Європі, яка не ввела санкції проти росії, 

Ескобар очікує змін] // Политика. – Belgrad, 2022. – 31.05. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/508502/. 

Спеціальний представник США з питань Західних Балкан Г. Ескобар висловив 

сподівання, що Сербія приєднається до інших країн Західних Балкан і введе санкції 

проти росії після формування нового уряду. Майже всі країни Західних Балкан 

погодилися змусити росію заплатити ціну за вторгнення через санкції з метою 

підтримки України та її народу. Сербія – єдина країна в Європі, яка не вводила санкції 

проти росії, хоча і погодилася з резолюціями ООН та деклараціями ЄС, які засуджують 

вторгнення росії в Україну, а офіційний Белград виправдовує таке ставлення захистом 

життєво важливих інтересів країни». 

ФІНАНСОВА ТА ЕКОНОМІЧНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ  

Rotaru, Ramona. România dezminte categoric acuzațiile lansate de Rusia: „Este o 

denaturare grosolană a realității” [Румунія категорично відкидає звинувачення, висунуті 

росією: Це грубе спотворення реальності»] / R. Rotaru // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 

2022. – 01.05. – Режим доступу : https://evz.ro/romania-dezminte-categoric-acuzatiile-lansate-

de-rusia-este-o-denaturare-grosolana-a-realitatii.html. 

Міністерство національної оборони Румунії відреагувало на звинувачення 

міноборони росії про те, що Україна масово вивозить зерно Дунаєм, а на зворотному 

шляху в обмін на сільгосппродукцію» в Україну завозиться іноземна зброя та 

боєприпаси». Румунські чиновники спростували цю інформацію і стверджують, що 

кремль намагається лише грубо» спотворити реальність. Щодо економічної підтримки, 

наданої Україні, у тому числі шляхом відкриття шляхів для відновлення експорту 

зерна, Румунія продовжуватиме конкретні дії солідарності, у тому числі шляхом 

забезпечення безперервності ланцюга поставок сільськогосподарської продукції. 

https://www.telegraaf.nl/financieel/1015704412/nederlander-verdient-kapitalen-aan-handel-in-russische-olie
https://www.telegraaf.nl/financieel/1015704412/nederlander-verdient-kapitalen-aan-handel-in-russische-olie
https://www.politika.rs/scc/clanak/508502/
https://evz.ro/romania-dezminte-categoric-acuzatiile-lansate-de-rusia-este-o-denaturare-grosolana-a-realitatii.html
https://evz.ro/romania-dezminte-categoric-acuzatiile-lansate-de-rusia-este-o-denaturare-grosolana-a-realitatii.html
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*** 

Dima, Maria. CCIR va începe demersurile de înfrățire cu Camera de Comerț și 

Industrie Odessa, în scopul de a oferi sprijin umanitar și financiar [Торговельно-промислова 

палата Румунії розпочне побратимство з Одеською торговельно-промисловою палатою з 

метою надання гуманітарної та фінансової підтримки] / M. Dima // Evenimentul zilei. – 

Bucureşti, 2022. – 02.05. – Режим доступу : https://evz.ro/ccir-va-incepe-demersurile-de-

infratire-cu-camera-de-comert-si-industrie-odessa-in-scopul-de-a-oferi-sprijin-umanitar-si-

financiar.html. 

Торговельно-промислова палата Румунії (CCIR) взяла участь у позачерговій 

генеральній асамблеї Асоціації європейських торговельно-промислових палат 

(EUROCHAMBRES). Відповідно до рекомендацій, Ради директорів EUROCHAMBRES 

CCIR направила своє рішення про початок побратимства з Одеською торговельно-

промисловою палатою з метою надання підтримки через драматичну фінансову 

ситуацію, в якій опинилася Україна. Генеральний секретар CCIR О. Сілагі заявив про 

підтримку пропозиції Європейської комісії щодо тимчасового призупинення всіх 

імпортних мит і мит на промислові та харчові товари, а також створення зони вільної 

торгівлі між Україною та Європейським Союзом». 

*** 

Клен, Євген. Донорська конференція зібрала для України 6,5 млрд / Є. Клен // 

Міст. – Торонто, 2022. – 13.05. – Режим доступу : https://meest-

online.com/world/europe/donorska-konferentsiya-zibrala-65-mlrd/. 

Польща допоможе Україні зміцнити обороноздатність. Відповідний меморандум 

минулого тижня підписали прем’єр-міністри України та Польщі і відповідно в ході 

зустрічі у Варшаві. Д. Шмигаль подякував М. Моравецькому за значну фінансову 

допомогу Україні на загальну суму 2,7 млрд дол. Також він висловив подяку 

польському уряду за підтримку України, зокрема зброєю.  

*** 

La XVII Marcha Solidaria ‘Santiago en marcha’ irá destinada este año a Ucrania 

[Цього року XVII Марш солідарності Santiago en march» буде присвячений Україні] // 

ABC. – Madrid, 2022. – 17.05. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/castilla-la-

mancha/toledo/ciudad/abci-xvii-marcha-solidaria-santiago-marcha-destinada-este-ucrania-

202205171742_noticia.html. 

Мер Толедо М. Толон взяла участь у презентації XVII Маршу солідарності 

Santiago en march» школи Сантьяго-ель-Майор, який має пройти 21 травня і кошти від 

якого цього року підуть на підтримку України. Мер закликала школу продовжувати 

цей проєкт, який завжди матиме підтримку міської ради. Захід розпочнеться піснею у 

виконанні школярів, присвяченої миру в Україні, а після неї єпископ-помічник 

прочитає молитву Папи Франциска за мир у світі. 

*** 

Busse, Nikolas. Schulden machen für die Ukraine? [У борги за Україну?] / N. Busse // 

Frankfurter Allgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 17.05. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/schulden-machen-fuer-die-ukraine-18038582.html. 

https://evz.ro/ccir-va-incepe-demersurile-de-infratire-cu-camera-de-comert-si-industrie-odessa-in-scopul-de-a-oferi-sprijin-umanitar-si-financiar.html
https://evz.ro/ccir-va-incepe-demersurile-de-infratire-cu-camera-de-comert-si-industrie-odessa-in-scopul-de-a-oferi-sprijin-umanitar-si-financiar.html
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На думку автора, війна в Україні далека від завершення, невідомо чим вона 

закінчиться. Автор критикує президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, яка 

офіційно оголосила про план відновлення України, вважаючи, що зарано думати про 

відновлення України і є помилкою бажання комісії взяти на себе борги». 

*** 

Cosnard, Denis. Valérie Pécresse veut se relancer dans sa région Ile-de-France avec un 

plan de soutien au pouvoir d’achat [Валері Пекресс хоче відновити роботу в своєму регіоні 

Іль-де-Франс з планом підтримки купівельної спроможності] / D. Cosnard // Le Monde. – 

Paris, 2022. – 17.05. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/05/17/valerie-pecresse-veut-se-relancer-dans-sa-

region-ile-de-france-avec-un-plan-de-soutien-au-pouvoir-d-achat_6126531_823448.html. 

Після провалу на президентських виборах голова французького регіону Іль-де-

Франс В. Пекресс зосередилась на двох консенсусних темах: Україна та допомоги 

постраждалим від інфляції. На новій сесії регіональної ради в Іль-де-Франс, яку вона 

очолює, В. Пекресс наголосила, що завдяки цьому програшу вона багато чого 

навчилася і перейшла до вирішення інших проблем. Зокрема, першою темою стала 

Україна, яка виявилася консенсусною. Вибранці вирішили проявити свою солідарність, 

і одноголосно від регіону Іль-де-Франс буде виділена допомога в розмірі 1,3 млн євро. 

*** 

Japan signs ¥13 bil loan deal to help Ukraine economy [Японія підписала кредит на 13 

мільярдів ієн, щоб допомогти економіці України] // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 17.05. – 

Режим доступу : https://japantoday.com/category/politics/japan-inks-13-bil.-yen-loan-deal-to-

rescue-ukraine-economy. 

Японія підписала кредитну угоду з Україною на суму 13 млрд ієн (100 млн дол.), 

пропонуючи фінансову допомогу, оскільки країна стикається з економічною кризою 

через вторгнення росії. У японському агентстві міжнародного співробітництва 

повідомили, що допомога фінансуватиметься спільно зі Світовим банком, включена до 

бюджету уряду України і не використовуватиметься у військових цілях. Кредит 

спрямований на сприяння інститутам демонополізації та боротьби з корупцією, 

зміцненню земельних та кредитних ринків, а також зміцненню системи соціального 

захисту. 

*** 

Tamma, Paola. Commission makes financing push for Ukraine [Європейська комісія 

сприятиме фінансуванню України] / P. Tamma // POLITICO. – Brussels, 2022. – 18.05. – 

Режим доступу : https://www.politico.eu/article/european-commission-finance-push-ukraine-

rebuild/. 

ЄС відіграватиме ключову роль у фінансуванні відновлення України після 

закінчення війни через Фонд відновлення України. ЄС сподівається об’єднати донорів, 

включаючи країни G7, G20 та міжнародні фінансові установи в загальну та єдину 

організацію для всіх дій щодо відбудови України». Враховуючи бюджет блоку, його 

діяльність буде нагадувати фонд ЄС, спрямований на реформи, з чітким зв’язком з 

інвестиціями та реформами». 

*** 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/05/17/valerie-pecresse-veut-se-relancer-dans-sa-region-ile-de-france-avec-un-plan-de-soutien-au-pouvoir-d-achat_6126531_823448.html
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https://www.politico.eu/article/european-commission-finance-push-ukraine-rebuild/
https://www.politico.eu/article/european-commission-finance-push-ukraine-rebuild/


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

200 

Bennett, Brian. Biden’s Moves on NATO Come Amid Fear Russian War Will Expand 

Past Ukraine [Дії Байдена щодо НАТО відбуваються на тлі страху, що російська війна 

пошириться за межі України] / B. Bennett // Time. – New York, 2022. – 19.05. – Режим 

доступу : https://time.com/6178877/bidens-moves-on-nato-come-amid-fear-russian-war-will-

expand-past-ukraine/. 

Журналіст Б. Беннетт пише, що Конгрес США схвалив направлення додаткової 

допомоги на суму 40 млрд дол. на оборону України, що є найбільшим пакетом 

іноземної допомоги такого роду за останні десятиліття. Союзники США та Європи вже 

відправили в Україну величезну кількість артилерії та вогневої техніки, оскільки її 

сили борються за повернення території, захопленої росією. Б. Беннетт зазначає, що 

Д. Байден прагне підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, адже для США 

та союзників важливо, щоб Україна змогла захистити свою демократію. 

*** 

40 мільярдів доларів для України: Байден оголосив про виділення додаткової 

артилерії та іншої зброї // Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 19.05. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/swa/110996.html. 

Президент США Д. Байден привітав завершення законодавчих процедур і 

ухвалення в обох палатах Конгресу США законопроєкту з масштабним фінансуванням 

заходів з протидії агресії рф в Україні. Сенат США слідом за Палатою представників 

ухвалив проєкт закону H.R.7691 Про виділення додаткових асигнувань Україні – 

2022». Документ передбачає надання понад 40 млрд дол. з метою реагування на 

агресію рф проти України. 

*** 

Japan to double Ukraine aid to $600 million [Японія подвоїть допомогу Україні до 

600 млн дол.] // Japan Today. – Tokyo, 2022. – 19.05. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/japan-to-double-ukraine-aid-to-600-million. 

Прем’єр-міністр Японії Ф. Кісіда заявив, що його країна подвоїть фінансову 

допомогу Україні до 600 млн дол. Японія надасть додаткові 300 млн дол. через 

Світовий банк, щоб допомогти Україні впоратися з фінансовими труднощами через 

російське вторгнення. 

*** 

Tamma, Paola. G7 raises close to $20B for Ukraine [G7 збере для України близько 20 

мільярдів доларів] / P. Tamma // POLITICO. – Brussels, 2022. – 20.05. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/ukraine-war-g7-raises-20-billion/. 

Міністри фінансів G7 взяли на себе зобов’язання забезпечити короткострокові 

потреби України у фінансуванні, оголосивши про загальну суму допомоги у 19,8 млрд 

дол. З цієї суми 9,5 млрд дол. позик та грантів було оголошено вже напередодні 

зустрічі міністрів фінансів G7 та центральних банків, яка була зосереджена на допомозі 

Україні. Політики погодилися, що фінансові обмеження не можуть перешкоджати 

здатності України захистити себе від росії. Ця сума, яка надходить на додаток до 

нещодавніх зобов’язань щодо військової та гуманітарної підтримки, має на меті 

закрити дефіцит фінансування України та дозволити державі надавати основні послуги 

https://time.com/6178877/bidens-moves-on-nato-come-amid-fear-russian-war-will-expand-past-ukraine/
https://time.com/6178877/bidens-moves-on-nato-come-amid-fear-russian-war-will-expand-past-ukraine/
https://www.ukrslovo.net/swa/110996.html
https://japantoday.com/category/politics/japan-to-double-ukraine-aid-to-600-million
https://www.politico.eu/article/ukraine-war-g7-raises-20-billion/
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своїм громадянам. За оцінками Міжнародного валютного фонду, Україні потрібно 5 

млрд дол. на місяць, щоб підтримувати економіку на плаву, або 15 млрд дол. до червня. 

*** 

Украина получила 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС [Україна 

отримала 600 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС] // Жэньминь жибао. – Пекін, 

2022. – 21.05. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0521/c31519-

10099697.html. 

Україна отримала останній транш у розмірі 600 млн євро в рамках поточної 

програми макрофінансової допомоги від Євросоюзу загальним обсягом 1,2 млрд євро. 

Кошти будуть спрямовані на збереження фінансової стабільності у державі на тлі 

збройного конфлікту з росією. Президентка Європейської комісії У. фон дер Ляєн 

заявила про намір ЄС у поточному році виділити Україні новий пакет макрофінансової 

допомоги обсягом до 9 млрд євро. 

*** 

António Costa assina acordo para apoio financeiro de 250 milhões de euros à Ucrânia 

[Антоніу Кошта підписав угоду про фінансову підтримку України на 250 млн євро] // 

Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 21.05. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/antonio-costa-assina-acordo-para-apoio-financeiro-de-

250-milhoes-de-euros-a-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques. 

Прем’єр-міністр Португалії А. Кошта наприкінці зустрічі зі своїм українським 

колегою Д. Шмигалем підписав угоду про надання Україні фінансової підтримки у 

розмірі 250 млн євро. А. Кошта зустрівся з українським прем’єр-міністром після того, 

як його прийняв Президент України В. Зеленський, з яким він також провів спільну 

пресконференцію. 

*** 

Канада окажет дополнительную финансовую поддержку Украине [Канада надасть 

додаткову фінансову підтримку Україні] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 22.05. – 

Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0521/c31520-10099699.html. 

Заступниця прем’єр-міністра Канади, міністерка фінансів Канади Х. Фріланд 

оголосила про рішення видати Україні ще один кредит. 250 млн канадських дол. 

(близько 200 млн дол. США) будуть передані Києву через Міжнародний валютний 

фонд. Після виділення цього кредиту загальний обсяг канадської допомоги Україні 

цього року досягне 1,87 млрд канадських дол. (близько 1,5 млрд дол. США). 

*** 

Connelly, Eileen. Biden signs $40B Ukraine aid as country rules out ceding territory 

[Д. Байден надасть 40 млрд дол. допомоги Україні, оскільки країна виключає поступку 

територією] / E. Connelly // New York Post. – New York, 2022. – 22.05. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/05/21/biden-signs-40b-ukraine-aid-as-zelensky-hints-at-ceding-

territory/. 

Президент США Д. Байден підписав законопроєкт про надання допомоги 

Україні в розмірі 40 млрд дол. Закон, який схвалив Сенат, включає 20 млрд дол. на 

військову допомогу та підтримку розвідки, 8 млрд дол. на загальну економічну 

підтримку, 5 млрд дол. на вирішення глобального дефіциту продовольства, який може 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0521/c31519-10099697.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0521/c31519-10099697.html
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/antonio-costa-assina-acordo-para-apoio-financeiro-de-250-milhoes-de-euros-a-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/antonio-costa-assina-acordo-para-apoio-financeiro-de-250-milhoes-de-euros-a-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0521/c31520-10099699.html
https://nypost.com/2022/05/21/biden-signs-40b-ukraine-aid-as-zelensky-hints-at-ceding-territory/
https://nypost.com/2022/05/21/biden-signs-40b-ukraine-aid-as-zelensky-hints-at-ceding-territory/
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виникнути в результаті колапсу українського сільського господарства, і понад 1 млрд 

дол. на допомогу біженцям. 

*** 

Допомога від США на 40 мільярдів доларів. Стало відомо, куди підуть кошти // 

Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 26.05. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/swa/111095.html. 

Президент США Д. Байден підписав закон про додаткові асигнування для 

України на 2022 р. Ним передбачене виділення майже 40 млрд дол. екстреної допомоги 

українському народу та глобальній демократії. Український посол у США О. 

Маркарова детально розписала, на які цілі буде спрямована допомога. 

*** 

Moumtzis, Sakis. Sending arms to Ukraine [Відправка зброї в Україну] / S. Moumtzis 

// eKathimerini. – Athens, 2022. – 27.05. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/opinion/1185288/sending-arms-to-ukraine/. 

Греція бере активну участь у фінансовій та економічній допомозі Україні з 

самого початку російського вторгнення – і це абсолютно почесно і нормально. Греція 

також діє відповідно до своїх зобов’язань перед Альянсом, до якого вона належить. 

Але за таку допомогу уряд піддався жорсткій критиці з боку опозиції і тепер, коли, 

здається, уряд збирається посилати допомогу, ця критика посилилася. Греки 

закликають Україну припинити війну, погодившись поступитися частиною своєї 

території. Але Греція повинна продовжувати робити те, що вона робить, з моральних і 

політичних міркувань: тому що вона повинна допомагати країні, яка захищається і має 

бути надійним союзником. 

*** 

Клен, Євген. Як саме Канада допомагає Україні-11 / Є. Клен // Міст. – Торонто, 

2022. – 30.05. – Режим доступу : https://meest-online.com/world/canada/yak-same-kanada-

dopomahaje-ukrajini-11/. 

Підтримка України канадським урядом має три напрями: допомога зброєю та 

фінансами, приймання біженців і санкції проти рф. На зустрічі міністрів фінансів та 

керівників центральних банків G7 у Німеччині міністерка фінансів Канади Х. Фріланд 

оголосила про надання Україні додаткових 200 млн канадських дол. фінансової 

допомоги, а також про позику у 250 млн канадських дол. для України через 

адміністрований рахунок МВФ. 

https://www.ukrslovo.net/swa/111095.html
https://www.ekathimerini.com/opinion/1185288/sending-arms-to-ukraine/
https://meest-online.com/world/canada/yak-same-kanada-dopomahaje-ukrajini-11/
https://meest-online.com/world/canada/yak-same-kanada-dopomahaje-ukrajini-11/
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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. 

 

 

 

 

 

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/. 

 

 

 

 

 

Міст 

Суспільно-політичний тижневик 

української діаспори в Канаді. Тижневик 

публікує як новини України, так і світу, а 

також багато подій, які відбуваються в 
діаспорі. Видання виходить українською 

мовою. Головний офіс – Торонто. Вебсайт: 

https://meest-online.com/. 

 

 

 

 

 

 

Українська 

газета 

Італійське щоденне видання української 

діаспори, яке найбільшою україномовною 

газетою, яка розповсюджується всією 

території Італії. З редакцією видання також 

співпрацюють численні дописувачі, що 

пишуть про життя українців у різних 

провінціях Італії. Редакція дотримує 

принципів незалежності та об'єктивності. З 

2008 року працює інтернет-версія газети. 

Газета видається українською мовою. 

Головний офіс – Рим. Вебсайт: 

https://www.gazetaukrainska.com//. 
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Українське 

Слово 

Суспільно-політичний тижневик 

української діаспори, головний гравець на 

українському медіа-ринку в США. Газета 

висвітлює життя українців як у Північній 

Америці та в діаспорі, так і в Україні. 

Видання виходить українською та 

англійською мовами. Головний офіс – 

Чикаго. Вебсайт: https://www.ukrslovo.net/. 

 

 

 

 

 

 

 

АВС 

Іспанська щоденна газета, одна з трьох 

найбільш читаних у країні. На сьогодні є 
головним рупором консервативних сил 

Іспанії. У своїх статтях та коментарях газета 

засуджує прагнення окремих регіонів країни 

до незалежності. Видання публікує статті 

іспанською мовою. Головний офіс – Мадрід. 

Вебсайт: https://www.abc.es/. 

 

 

 

 

 

 

Aftonbladet 

 

 

Шведська щоденна газета, яка визнає себе як 

незалежне соціал-демократичне і найбільш 

поширене видання в Скандинавії. Виданан 

має інтернет-версію. З моменту свого 

створення газета незмінно входить до 

п'ятірки відвідуваних шведських вебсайтів у 

різних опитуваннях. Газета виходить 

шведською мовою. Головний офіс – 
Стокгольм. Вебсайт:  

https://www.aftonbladet.se/. 

 

 

 

 

Aktuálně.cz 

Чеська щоденна інтернет-газета, яка в даний 

час однією з найуспішніших в країні. 

Редакція випускає понад 100 повідомлень на 

день (внутрішні та зарубіжні події, 

економіка, культура, спорт). Видання 

публікує статті чеською мовою Головний 

офіс – Прага. Вебсайт: 

https://zpravy.aktualne.cz/ 

 

 

 

 

Аvvenire 

Італійська щоденна газета, яка належить 

Італійській єпископальній конференції і 

орієнтована на вчення католицької церкви, 

проте вважається незалежною від церковної 

ієрархії. Газета висвітлює події в країні та 

світі, коментує найрезонансніші новини. 

Видання виходить італійською мовою. 
Головний офіс – Мілан. Вебсайт: 

https://www.avvenire.it/. 

 

 

 

Correio da 

Manhã 

Португальська щоденна найтиражованіша 
газета. Видання фокусується в основному на 

подіях, що привертають увагу світової 

спільноти і має популістську позицію. Газета 

публікує матеріали португалькою мовою. 

Головний офіс – Ліссабон. Вебсайт: 

https://www.cmjornal.pt/. 
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Daily Sabah 

Турецька щоденна проурядова газета. Daily 

Sabah часто називають пропагандистським 

виданням турецького уряду та правлячої 

Партії справедливості та розвитку (ПСР). 

Газета доступна англійською та арабською 

мовами. Головний офіс – Стамбул. Вебсайт: 

ttps://www.dailysabah.com/. 

 

 

 

 

DenikN 

Чеська щоденна газета із загальною 

спрямованістю на підтримку ліберальної 
демократії та союз Чехії з країнами з 

рівними цінностями. Газета видається 

чеською мовою. Головний офіс – Прага. 

Вебсайт: https://denikn.cz/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/. 

 

 

 

 

 

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 і Герцеговині. Газета має 

відносну пробоснійську та пробоснійську 

позиції (правоцентристська). Видання 

публікує матеріали боснійською мовою. 

Головний офіс –  Сараєво. Вебсайт: 

https://avaz.ba/. 

 

 

 

 

 

Дневник 

Болгарська ділова газета, яка видається з 

понеділка по п'ятницю. Газета пропонує 
огляд головних світових новин. Видання 

публікує матеріали болгарською та 

англійською мовами. Головний офіс – Софія. 

Вебсайт: https://www.dnevnik.bg/. 
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Do Рrzeczy 

Польський суспільно-політичний 

консервативно-ліберальний тижневик. 

Видання підтримує економічні свободи, 

одночасно поважаючи християнську 

традицію та перевірені часом етичні 

цінності. Видання займає євроскептичну 

позицію та симпатизує консервативній партії 
Право та справедливість (ПіС). Тижневик 

доступний польською мовою. Головний офіс 

– Варшава. Вебсайт: https://dorzeczy.pl/. 

 

 

 

Eesti Päevaleht 

Естонська щоденна газета, яка має третій за 

величиною тираж серед щоденних 

друкованих видань Естонії. Видання 

доступне естонською мовою. Говний офіс –

Таллін. Вебсайт: https://epl.delfi.ee/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

eКathimerini 

Грецька щоденна політична та фінансова 

ранкова газета. Видання традиційно 

підтримує партію "Нова демократія". Газета 

є досить авторитетним ліберальним та 

консервативниим грецьким ЗМІ. Мова 

видання – грецька та англійська. Головний 

офіс – Афіни. Вебсайт: 

https://www.kathimerini.gr/. 

  

 

 

El Mundo 

Іспанська щоденна газета, одна з найбільш 

популярних та авторитетних газет Іспанії. 

Газета підтримує ліберальну та 

правоцентристську редакторську політику, 

критикує Соціалістичну партію Іспанії та 

регіональних націоналістів і демонструє 

віддаленість від консервативних принципів. 

Видання виходить іспанською мовою. 

Головний офіс – Мадрід. Вебсайт: 

https://www.elmundo.es/. 

 

 

 

 

 

 

Evenimentul 

Zilei 

 

Румунська щодена інтерент-газета, одна з 

провідних газет у Румунії. Evenimentul Zilei 

– скорочено EVZ – відоме упередженим 

висвітленням подій і тим, що поширює 

думку того спонсора, який зараз її фінансує. 
Тому ідеологічна спрямованість видання 

також змінюється досить часто. Газета 

виходить румунською мовою. Головний офіс 

– Бухарест. Вебсайт: https://evz.ro/. 
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Факти 

Болгарська щоденна інтернет-газета, яка 

основними принципами своєї діяльності 

проголошує представлення фактів такими, 

якими вони у висвітленні болгарських та 

зарубіжних новин, публікує також думки 

експертів. Газета виходить болгарською 

мовою. Головний офіс – Софія. Вебсайт: 
https://fakti.bg/. 

 

 

 

Focus 

Німецький інформаційно-політичний 
тижневий ілюстрований журнал. Вважається 

журналом ліберально-консервативної 

спрямованості, орієнтований на середній 

клас німецького суспільства. Головний офіс 

– Берлін. Вебсайт: https://www.focus.de/. 

 

 

 

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/. 

 

 

 

 

 

 

La Nación 

Аргентинська щоденна газета, яка  

вважається одним із найпрестижніших 

видань і має спадкоємність стилю та 

політики протягом її існування. Позиції 

газети традиційно  балансують між 

лібералами та консерваторами. Мова 

видання – іспанська.  Головний офіс – 

Буенос-Айрес. Вебсайт: 

https://www.lanacion.com.ar/. 

 

 

 

 

Le Monde 

Французька щоденна вечірня газета 

ліволіберальних поглядів. Видання є 

найбільш популярним серед французьких 

газет Франції. Газета публікує матеріали 

французькою мовою. Головний офіс – 

Париж. Вебсайт: https://www.lemonde.fr/. 
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L’Obs 

Французький щотижневий журнал, який 

позиціонує себе як культурно-політичний 

тижневик, політична орієнтація якого 

належить до широкого соціал-

демократичного руху, поєднуючи прагнення 

свободи та соціальної справедливості. 

Видання публікує матеріали французькою 
мовою. Головний офіс – Париж. Вебсайт: 

https://www.nouvelobs.com/. 

 

 

 

 

Lietuvos rytas 

Литовська суспільно-політична щоденна 
загальнонаціональна газета. Висвітлює 

питання економіки, політики, спорту, 

мистецтва, культурного життя у Литві та за 

кордоном. Мова видання – литовська. 

Головний офіс – Вільнюс. Вебсайт: 

https://www.lrytas.lt/. 

 

 

 

 

Magyar Nemzet 

Угорська щоденна газета, що позиціонувала 

себе як «близька до нинішнього угорського 

уряду на чолі з Віктором Орбаном». Газета є 

помірковано консервативною, редакційні 
статті якої часто виступають проти 

соціалістичних та ліберальних партій. Мова 

газети – угорська. Головний офіс - 

Будапешт. Вебсайт: https://magyarnemzet.hu/. 

 

 

 

Neatkarīgā Rīta 

Avīze 

Латвійська загальнонаціональна щоденна 

газета, більш відома як мережеве видання. 

Мова газети – латиська. Головний офіс – 

Рига. Вебсайт: https://nra.lv/. 

 

 

 

Nepszava 

Угорська соціал-демократична щоденна 

газета лівого спрямування. Мова видання – 

угорська. Головний офіс – Будапешт. 

Вебсайт: https://www.nepszava.hu/. 

 

 

 

 

 

 

 

New York Post 

Одна з найстаріших та найвпливовіших 

щоденних газет США, яка висвітлює світові 

новини щодо політики, економіки, охорони 

здоров’я, культури, спорту тощо. Видання 

публікує статті англійською мовою. 
Головний офіс – Нью-Йорк. Вебсайт: 

https://nypost.com/. 

 

 

 

 

Nový Čas 

 

Словацька щоденна газета, яка є найбільш 
продаваною та найбільш читаною у 

Словаччині. Вона виходить щодня з 

понеділка по суботу, а щосуботи додається 

додаток Nový Čas víkend. Газета виходить 

словацькою мовою. Головний офіс – 

Братислава. Вебсайт: https://www.cas.sk/. 
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Политика 

Сербська щоденна газета, що є найстарішим 

виданням, яка досі знаходиться в обігу на 

Балканах, і вважається одним з 

найавторитетніших в Сербії. Це не лише 

інформаційне джерело, а й частина історії 

країни, свідок зміни епох та політичних 

режимів, представник її національних 
культурних інститутів та школи місцевої 

журналістики. Газета видається як 

кирилично сербською мовою, так і на 

латиниці. Головний офіс – Белград. Вебсайт: 

https://www.politika.rs/. 

 

 

 

 

 

 

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/. 

 

 

 

Рublico 

Португальська щоденна національна газета. 

Видання відоме як послідовник французької 

школи з великими текстами статей 

різнобічної проблематики. Мова видання – 

португальська. Головний офіс – Ліссабон. 

Вебсайт: https://www.publico.pt/. 

 

 

 

Rzeczpospolita 

Одна з найбільших щоденних польських 

газет. Видання має суспільно-політичний 

формат. Політична приналежність – 

ліберально-консервативна. Мова видання – 

польська. Головний офіс – Варшава. 

Вебсайт: https://www.rp.pl/. 

 

 

 

Star 

Турецька щоденна інтернет-газета, яка 

входить до холдингу Star Medya Grubu, що 

належить близьким до правлячої Партії 

справедливості та розвитку Туреччини. Мова 
видання – турецька. Головний офіс – 

Стамбул. Вебсайт: https://www.star.com.tr/. 

 

 

 

 

 

The 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/. 
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The Guardiаn 

Британська щоденна газета. Видання 

дотримується ліво-центристської орієнтації, 

має попит серед ліберальних читацьких кіл 

Великої Британії і велику читацьку 

аудиторію по всьому світові. Мова видання – 

англійська. Головний офіс – Лондон. 

Вебсайт: 

https://www.theguardian.com/international. 

 

 

 

 

The News 

Пакистанська щоденна газета, яка є однією з 

найбільших англомовних газет у Пакистані. 
Закордонне видання видається у Лондоні й 

призначене для пакистанської громади 

Сполученого Королівства. Мова газетного 

видання – англійська. Головний офіс – 

Карачі. Вебсайт: 

https://www.thenews.com.pk/. 

 

 

 

The Times of 

Israel 

Ізраїльська щоденна онлайн-газета, що 

висвітлює події в Ізраїлі, на Близькому Сході 

та у всьому єврейському світі. Мова видання 

– англійська. Головний офіс – Єрусалим. 

Вебсайт: https://www.timesofisrael.com/. 

 

 

 

 

Time 

Аамериканський журнал, що виходить двічі 

на місяць, відомий завдяки аналітичним 

коментарям з важливих питань світової та 

американської політики. Журнал публікує 

матеріали англійською мовою. Головний 

офіс – Нью-Йорк. Вебсайт: https://time.com/. 

 

 

 

 

 

Toronto Star 

Канадська щоденна газета, відома своєю 

лівоцентриською та соціал-ліберальною 

спрямованістю. Видання публікує матеріали 

англійською мовою. Головний офіс – 

Торонто. Вебсайт: 

https://www.thestar.com/?redirect=true. 

 

 

 

 

 

 

Večernji list 

 

Хорватська щоденна вечірня газета, одна з 

найпопулярніших друкованих ЗМІ Хорватії. 

Газета підтримує репутацію 

консервативного правоцентристського 
видання. Мова видання – хорватська. 

Головний офіс – Загреб. Вебсайт: 

https://www.vecernji.hr/. 
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