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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, захистити 

мирне населення держави від російської агресії, заручившись підтримкою світових 

лідерів та суспільства. 

У 6 випуску за 2022 рік інформаційно-бібліографічного бюлетеня «Україна у 

відгуках зарубіжної преси» представлені суспільно-політичні події Української 

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

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

тим, що відбувається в нашій країні про що свідчить 470 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, 
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турецькою, українською, угорською, французькою, хорватською, чеською та 

шведською мовами.  

Серед жанрових різновидів матеріалів, які підлягали моніторингу за означений 

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

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

зарубіжної преси про події в Україні за 1–30 червня 2022 року) 

 

Польовик C. М., заввідділу формування інформаційних ресурсів 

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

 

Нині світова преса у своїх матеріалах чільне місце надає подіям в Україні, 

зокрема незламному опору українського народу та героїчним діям на фронті ЗСУ 

проти переважаючих збройних сил росії. Найбільшу активність у висвітленні подій 

щодо України за період дослідження з 1 до 30 червня 2022 року проявляли зарубіжні 

ЗМІ США (11 % від загальної кількості відібраних публікацій), Іспанії (8 %) та 

Португалії (6 %) (див. діаграми 1, 2, 3, 4). 

Традиційно упродовж останніх місяців першість у висвітленні подій в Україні 

тримають видання головного стратегічного партнера та союзника – Сполучених 

Штатів Америки (11 %). Американські оглядачі газет «New York Post», «Українське 

Слово» та журналу «Time» пишуть як про бої на сході України за ключові міста 

Луганської області та обстріл не воєнної інфраструктури російськими окупантами, 

так і про активну фінансову та збройну підтримку нашої країни з боку США та інших 

країн світу. 

Впливова американська газета «New York Post» (59 %) аналізує становище на 

луганському напрямку, де точаться найзапекліші бої між ЗСУ та російськими 

військами. Аналізуючи ситуацію на фронті, оглядачі видання зазначають, що якщо 

росія переможе в битві на Донбасі, це відкриє шлях росії для захоплення більшої 

території та можливості диктувати свої умови Києву, натомість провал армії росії 

може закласти підстави для українського контрнаступу і, можливо, призвести до 

політичного потрясіння для кремля. «New York Post» не обходить увагою і позицію 

новопризначеного головнокомандувача армії Сполученого Королівства Патріка 

Сандерса, який попередив, що британські солдати «повинні знову готуватися до 

боротьби в Європі» під час українсько-російської війни, оскільки зростає 

занепокоєння, що білоруські війська можуть приєднатися до російського вторгнення. 

Значна кількість публікацій присвячена саміту G7, на якому президент США Джо 

Байден заявив союзникам, що треба стояти разом проти росії, оскільки група 

вирішила заборонити імпорт російського золота, намагаючись витіснити росію зі 
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світової економіки. Схвальні відгуки звучать на адресу уряду України щодо 

прагнення звільнити з полону двох американців, захоплених російськими військами в 

Україні. 

Американський щотижневик «Time» (29 %) пропонує ґрунтовні аналітичні 

статті, які стосуються подій в Україні в тому числі. Зокрема, журнал наводить думку 

директора проєкту критичних загроз в Американському інституті підприємництва 

Фредеріка Кагана, який вважає, що путін робить ставку на свою армію, щоб зламати 

колективну волю українців воювати у своїй країні. Аналізуючи ситуацію в Україні, 

16-й Верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО адмірал Джеймс Ставрідіс 

в статті на шпальтах «Time» пише, що пам’ятає досвід США у В’єтнамі і ситуація з 

путіним все більше нагадує «ту довгу, болючу проблему». На його думку, шанси 

путіна по-справжньому змінити ситуацію на місцях і отримати значну додаткову 

територію здаються малими так, як подібно до досвіду США у В’єтнамі, путін 

стикається з рішучим опором українського народу. Головна редакторка «Української 

правди» Севгіль Мусаєва, яка увійшла до сотні найвпливовіших людей світу за 

версією «Time», стала героїнею однієї з публікацій видання після виступу на саміті 

TIME100 у Нью-Йорку, під час якого заявила, що журналісти на війні в Україні 

стикаються з неймовірними проблемами, найголовніша з яких просто вижити, 

розповідаючи світові правду.  

На шпальтах діаспорового видання «Українське Слово» (12 %) найбільш 

обговорюваною темою стало надання Україні статусу члена в кандидати вступу до 

Європейського Союзу. Оглядачі також зосередили увагу на виступі 27 травня 2022 

року Президента України Володимира Зеленського перед експертним середовищем 

Стендфорсього університету. Злочини російської армії, вчинені в перші дні війни на 

Київщині, продовжують привертати увагу з боку світової спільноти і в цьому 

контексті оглядачі «Українського Слова» висвітлюють візит посолки США в Україні 

Бріджит Брінк до Ірпіня, де дипломатка зустрілася з людьми, чия стійкість і опір є 

прикладом для всього світу. Досить докладно газета пише про оголошений США 

новий пакет допомоги Україні на 700 мільйонів доларів, який включатиме потужну 

систему MLRS.  
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Таким чином, американські ЗМІ не обходять увагою українську проблематику, 

докладно висвітлюючи події, що відбуваються в охопленій війною державі, 

аналізуючи можливі ризики та окреслюючи перспективи відтиснення ЗСУ російських 

окупаційних військ до їх кордону. 

Іспанія, яка займає другу позицію у висвітленні подій в Україні (8 %), 

представлена в огляді виданнями «АВС» та «El Mundo». Іспанські 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. Іспанська щоденна 

газета «АВС» (72 %) опублікувала історію 20 облич, які часто показували в ЗМІ під час 

війни росії в Україні, зокрема вони розповіли про: Віталія, солдата, який загинув, 

підриваючи міст, щоб зупинити просування російських танків; героїв острова Зміїний, 

які протистояли російському кораблю, виголосивши найвідоміші на сьогодні слова про 

російський корабель; іспанського пенсіонера, який пішов у партизани в Україні та ін. 

Не обійшли оглядачі «АВС» місію п’ятнадцяти іспанських музеїв та установ «Людина-

пам’ятник», яка включає доставку в Україну 200-х кубометрів ящиків і 12 500 кілограм 

захисних матеріалів для допомоги музеям України для охорони творів мистецтва, які 

опинилися у небезпеці через війну, розв’язану росією. Крім того в полі зору видання 

залишається проблема експортування з України тисяч тонн зерна залізницею, у 

вирішенні якої активну участь бере прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес. 

Щоденна газета, одна з найбільш популярних та авторитетних в Іспанії, «El 

Mundo» (28 %) значний акцент у представлених публікаціях робить на реакцію 

українського суспільства на російське вторгнення. В даному контексті йдеться про 

художницю Інгу Гезалян, яка наразі є біженкою в Мадридському Сільському 

Підходному Центрі, і називає себе «військовою журналісткою», бо «в Україні зараз 

немає нічого іншого, щоб не стосувалося війни». «El Mundo» публікує інтерв’ю 

президента Латвії Ґітанаса Науседи, в якому він розповів про війну в Україні, 

наголосивши, що ті країні, які хочуть заспокоїти путіна, можуть запропонувати йому 

частину своїх країн, а не розпоряджатися українською територією. У редакційних 

статтях видання йдеться про вплив російського вторгнення на світову економіку, 

зокрема про прибуття першої великої партії кукурудзяного зерна з України з моменту 
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блокування російським флотом портів Чорного моря з початку війни 24 лютого до 

Іспанії. На шпальтах газети аналізується, опублікована журналістами Регіс Генте та 

Стефаном Сіоханом, одна з перших біографій Президента України Володимира 

Зеленського, яка вже продається в Іспанії. 

Активним дописувачем новинних повідомлень і статей щодо подій в 

Українській державі у червні 2022 року стала Португалія (6 %), про що свідчать 

включені до перегляду газетні видання «Рublico» та «Correio da Manhã». Португальська 

щоденна найтиражованіша газета «Correio da Manhã» (55 %) коментує спільну заяву 

Португалії та Сполучених Штатів Америки про те, що російські лідери мають понести 

відповідальність за «жорстоку війну», яку вони розпочали в Україні 24 лютого. 

Висвітлюючи зустріч міністра закордонних справ Португалії Жуана Гомеша 

Кравіньйо, видання розглядає наступну зустріч Співдружності португальськомовних 

країн (CPLP) у Луанді як можливість поділитися «в атмосфері довіри» різними 

поглядами на війну в Україні. Також оглядачі газети публікують результати 

соціологічного опитуванням Intercampus для «Correio da Manhã», згідно з яким 

«Європейський Союз не робить все, що в його силах, щоб забезпечити мир в Україні». 

Не обійшло увагою видання і від’їзд посла України в Португальській Республіці Інни 

Огнівець, зокрема поспілкувавшись з головою Спілки українців у Португалії Павлом 

Садохою, на думку якого, дипломатка робила «дуже правильну і ефективну» роботу на 

своїй посаді.  

Португальська щоденна національна газета «Рublico» (45 %) найбільше уваги 

приділила питанню євроінтеграції України, підкреслюючи, що попри те, що протягом 

двох місяців Португалія, через голос прем’єр-міністра, була дуже неоднозначною щодо 

європейської перспективи, яку потрібно надати Україні, напередодні Європейської 

ради, де обговорюватиметься питання надання Україні та Молдові статусу кандидатів 

на вступ до Європейського Союзу, парламент Португалії висловився майже повністю 

одноголосно «за». Газета також коментує висловлювання прем’єр-міністра 

Великобританії Бориса Джонсона щодо «рішучих дій» Португалії на підтримку 

України після вторгнення росії на зустрічі зі своїм португальським колегою Антоніу 

Коштою в Лондоні, де обидва захищали посилення НАТО. російське вторгнення в 

Україну завдало шкоди економіці всього світу, що стало однією з тем, опублікованого 
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на шпальтах «Рublico» допису щодо заяви прем’єр-міністра Португалії Антоніу Кошти 

про те, що ціни на паливо знизяться лише після закінчення війни в Україні, 

гарантуючи, що наразі немає політичних перешкод для енергетичних взаємозв’язків 

між Піренейським півостровом та рештою Європи. 

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

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

подіям в Україні найбільшу кількість повідомлень, а її частка серед світових ЗМІ у 

висвітленні українського питання становить 6,40 %. На другому місці за зверненням 

до української тематики стоїть іспанська газета «АВС» (6,18 %), далі в рейтингу 

розташувалося шведське видання «Aftonbladet» (4,69 %). 

Американська газета «New York Post» (6,40 %) негативно реагує на заяву Папи 

Франциска, що війна в Україні була «можливо якось спровокована» розширенням 

НАТО на схід, який однак засуджує «жорстокість» російських військ. Повідомляється 

і про попередження глави НАТО, що війна в Україні може тривати роками і заклик до 

західних країн продовжувати надавати військову та гуманітарну допомогу в її 

боротьбі з росією. Видання публікує коментар американського генерала, що Starlink, 

який з початку війни наприкінці лютого Ілон Маск надав Україні, «повністю знищив 

інформаційну кампанію путіна», дозволивши Президенту України Володимиру 

Зеленському напряму спілкуватися зі своїм народом, незважаючи на зусилля кремля 

порушити роботу мереж. Велику увагу «New York Post» приділяє саміту G7 в 

Баварських Альпах, на якому було оголошено про нові санкції проти росії та 

підтримку у відновленні України після війни. В рамках фінансової підтримки 

України, видання публікує новину про продану за 103,5 мільйонів доларів з аукціону 

російським журналістом Дмитром Муратовим для збору грошей для українських 

дітей-біженців Нобелівську премію миру. 

Іспанська газета «АВС» (6,18 %) послідовно висвітлює хід і характер бойових 

дій в Україні, зокрема описуючи невдалі спроби російської армії захоплення Києва та 

зосередження своїх атак на Донбасі, який вже на 50 % знаходиться під контролем 

росії. Оглядачі стверджують, що стратегія обійти блокаду російської армії та 

доставити кукурудзяне зерно з України в Галісію принесла свої результати: спочатку 

його транспортували автомобільним транспортом від українського кордону з 
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Румунією та Польщею до польського порту Свиноуйсьце, там зерно завантажили на 

вантажне судно, яке перед відходом до галіських вод зробило зупинку в німецькому 

порту Брунсбюттель. Не обійшло увагою видання і проблеми біженців з України, 

зокрема коментуючи заяву президента Провінційної Ради Аліканте Карлоса Мазона 

щодо використання понад мільйона євро, наданого різним неурядовим організаціям 

для допомоги біженцям, які рятуються від війни в Україні та переїжджають до 

таборів біженців, розташованих у Польщі, Словаччині, Угорщині, Молдові чи 

Румунії. 

Журналісти шведської щоденної газети «Aftonbladet» (4,69 %) найбільше уваги 

звернули на процес отримання Україною статусу країни-члена Європейського Союзу. 

Зокрема, на шпальтах видання оглядачі пишуть, що Швеція підтримала пропозицію 

Єврокомісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидатів на членство в ЄС, а 

міністерка закордонних справ Анн Лінде оголосила, що Швеція хоче, щоб Україна та 

Молдова набули статусу країн-кандидатів, наголосивши, що перехід від статусу 

кандидата до повноправного члена потребує часу і для того, щоб мати можливість 

приєднатися як країна-член, Україна повинна відповідати вимогам демократії, 

економічних принципів, непідкупності. В контексті підтримки України на 

фінансовому та гуманітарному фронті «Aftonbladet» інформує, що швецька опозиція 

наполягає, щоб Україна отримала ще один мільярд доларів від поправок до бюджету 

для закупівлі зброї. На думку членів Ліберально-консервативної партії Швеції, 

запропонованого урядом мільярда замало. Крім того шведське агентство з 

надзвичайних ситуацій прийняло рішення відправити 580 тисяч захисних фартухів зі 

складу медичного обладнання у Швеції до України, де відчувається нестача 

медичного обладнання. Видання коментує діяльність народної депутатки фракції 

«Слуга народу», голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної 

політики Анастасії Радіної, яка в Стокгольмі виконує життєво важливу місію, а саме: 

звертається за допомогою до Швеції, щоб отримати зброю та боєприпаси, які 

необхідні Україні. 

Аналіз тематики публікацій про Україну в популярних світових медіа засвідчив, 

що за означений період закордонними оглядачами більш активно оцінювалася позиція 

України у світовій політиці, зокрема в контексті російського вторгнення в Україну 
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(85 %). Безпосередньо внутрішньополітична ситуація в Україні під час російсько-

української війни в оглядах зарубіжних ЗМІ приділено значно менше уваги (15 %) 

(див. діаграму 4). 

Україна під час російського вторгнення переживає найтрагічніші сторінки своєї 

і історії, втрачаючи життя мирних жителів та військових по полях бою з російськими 

окупантами, що не могла обійти увагою зарубіжна преса (15 %). Зокрема, серед 

найбільш обговорюваних проблем слід назвати наступні: діяльність української влади 

– 27 %, дії російських окупантів та колаборантів в Україні – 18 %, військові дії ЗСУ, 

ТРО, партизанів – 16 %, реакція українського суспільства – 13 %, інформаційна війна 

росії – 8 %, релігійні організації – 4 % та інші питання – 14 % (див. діаграму 6). 

Діяльність української влади (27 %), яка висвітлюється зарубіжними ЗМІ, 

насамперед стосується Президента України Володимира Зеленського. Зокрема, «New 

York Post» пише про звернення очільника держави до депутатів у Люксембурзі та 

закликав до ухвалення додаткових санкцій проти рф і збільшення постачань зброї для 

підтримки України. Болгарська газета «Факти» коментує пресконференцію 

Президента України з датськими ЗМІ, під час якої Володимир Зеленський заявив, що 

якщо Україна отримає необхідну зброю від своїх партнерів, то вона досягне прогресу 

у війні, що триває з росією. Французьке видання «Le Monde» висвітлює відвідування 

Президентом України зони бойових дій на сході країни, від Лисичанська до 

Запоріжжя, під час якого Володимир Зеленський «поглибив свої знання про 

оперативну обстановку на передовій оборони». Пакистанська газета «The News» та 

турецьке видання «Star» публікують інформацію, зі слів очільника Луганської 

обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая, про бойові дії в районі міст 

Сєвєродонецьк і Лисичанськ, які стали об’єктами російських атак так, як є останніми 

підконтрольними Україні територіями в Луганській області.  

Негативна реакція з боку зарубіжної преси прослідковується у висвітленні дій 

російських окупантів та колаборантів в Україні (18 %). В першу чергу мова йде про 

обстріл рашистами торгового центру «Амстор» у Кременчуці, де кількість жертв 

становить 18 осіб, а 36 людей вважаються зниклими безвісти. Про цей злочин росії 

написали такі видання, як «New York Post», «The News», «L’Obs» та ін. Польська 

газета «Rzeczpospolita» в негативному пише про ситуацію в окупованій Херсонській 
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області, де представник колабораціоністської влади Кирило Стремоусов повідомив, 

що в Херсонській області буде організовано референдум щодо можливого приєднання 

окупованої області до росії. Італійська газета «Avvenire» констатує, з початку війни до 

початку травня через кордон до росії було депортовано близько 181 тис. дітей. путін 

підписав указ, що засвідчує вихід із громадянства дітей, які залишилися сиротами або 

залишилися без піклування батьків і проживають на територіях, окупованих 

російськими військами. 

Військові дії ЗСУ, ТРО, партизанів (16 %) висвітлюються світовими медіа в 

позитивному ключі, як героїчної, професійної, мотивованої військової сили, здатної 

преремоги російську армію та привести країну до довгоочікуваної перемоги над 

рашистами. Французька газета «L’Obs» пише про запеклий опір українських військ 

змусив росію переглянути свої амбіції та зосередитись на сході країни, де в районі 

Сєвєродонецька точаться жорсткі бої. Новину про виявлення у Київській області 

нової братської могили, де росіяни катували та розстріляли 7 цивільних громадян 

пише італійське діаспорове видання «Українська газета». Оглядачі «The Guardian» 

стверджують деякі аналітики, вони бачать докази того, що в Україні зростає 

активність партизанів. Українські партизани в окупованих районах країни посилюють 

напади та диверсійні зусилля на російські війська та їхніх місцевих колаборантів, а 

організоване підпілля, схоже, поширюється. На шпальтах хорватського видання 

«Vecernji list» оглядачі опублікували оповідку міського голови міста Мелітополя 

Івана Федорова розповів, що росіяни викрали в українських аграріїв нещодавно 

оброблену хімікатами черешню, яка викликала масове захворювання. 

У світових ЗМІ внутрішньополітичні аспекти діяльності України найчастіше 

висвітлювалися іспанським виданням «ABC» (7 %), американською газетою «New 

York Post» (6 %) та шведським газетним виданням «Aftonbladet» (5 %) (див. діаграму 

7). 

Україна у світовій політиці в іноземних ЗМІ за структурою висвітлених питань 

виглядає таким чином: реакція світових політиків і громадських діячів, різного роду 

організацій – 32 %, вплив російського вторгнення в Україну на світову економіку –15 

%, збройна допомога Україні – 13 %, євроінтеграція України – 12 %, політика щодо 
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біженців з України – 9 %, візити зарубіжних високопосадовців до України – 4 % та 

інші – 6 % (див. діаграму 8). 

Реакція світових політиків і громадських діячів, різного роду організацій на 

події, які відбуваються в Україні, має найбільше аналітичного та прогностичного 

контексту (32 %). Колишній прем’єр-міністр Греції К. Караманліс на шпальтах 

грецької газети «eKathimerini» засудив російську агресію в Україні, а також агресивну 

регіональну позицію Туреччини та прогнозує перемогу України у протистоянні з 

російським агресором. Канадське видання «The Toronto Star» публікує інтерв’ю 

міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі, в якому вона заявила, що Канада 

рішуче підтримує Україну і продовжить надавати допомогу та зброю Україні, чинячи 

тиск на росію за допомогою санкцій. За словами ізраїльського письменника і 

мислителя Моше Мордехая ван Зуйдена, в матеріалі опублікованому в ізраїльському 

«The Times of Israel», голоси, які пропонують Україні поступитися росії, щоб та 

зберегла обличчя, «є повною нісенітницею». На думку письменника, зовнішня 

підтримка дозволить Україні обрати нове життя у свободі та гідності, суспільство, яке 

стоїть на справедливому боці історії. Польська газета «Rzeczpospolita» аналізує 

телефонну розмову президента Польщі Анджея Дуди та президента США Джо 

Байдена, яка стосувалася війни в Україні, зокрема обговорювалися питання про 

«дипломатичний наступ» польського президента за євроінтеграцію України. 

Коментар військових аналітиків А. Навіса і М. Сеюнаса на шпальтах «Lietuvos rytas» 

стосується побоювання, що «втома від війни» може підірвати рішучість Заходу 

допомогти Україні відбити агресію москви. Шведське газетне виданням «Aftonbladet» 

публікує статтю аналітика Центру східноєвропейських досліджень Х. фон Ессена, 

який визначає мету росії у війні проти України – політичний контроль над Україною, і 

росія не зупиниться, поки не досягне цієї мети. Аналітик зазначає, що політична мета 

контролю над Україною може бути досягнута різними шляхами і «справа не в 

території землі, а в тому, щоб контролювати весь політичний ландшафт України, 

контролювати державу». 

Проблема впливу російського вторгнення в Україну на світову економіку (15 %) 

наразі є досить актуальною і широко обговорюється у світі, зокрема і в зарубіжній 

пресі. Турецька газета «Daily Sabah» наголошує на ролі Туреччини у вирішенні 



Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

15 

продовольчої кризи, спричиненої російським вторгнення в Україну, підкреслюючи, 

що влада США та Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш схвально 

відгукнулися на зусилля Туреччини щодо забезпечення глобальної продовольчої 

безпеки та пошуку рішення щодо припинення війни росії проти України. 

Кореспондент найвпливовішої та найпопулярнішої газета в Боснії і Герцеговині 

«Dnevni avaz» присвятив статтю українській «перлині біля моря» – Одесі, яка має 

величезне тактичне, символічне та економічне значення. За словами оглядача, для 

всього світу доля порту визначає гостроту наростаючої продовольчої кризи. На 

шпальтах англійської газети «The Guardian» опубліковано статтю, в якій зазначено, 

що Україна та росія погодились, що зерно має вийти на світові ринки найближчим 

часом, але кожна зі сторін хоче вирішити, яким чином це зробити. Журналісти «New 

York Post» наголошують, що якщо росія не розблокує всі чорноморські порти 

України, перешкоджаючи експорту десятої частини світових поставок зерна, то 

велика частина Африки та Близького Сходу зіткнеться щонайменше з величезним 

зростанням цін і, можливо, з голодом.  

Тематика, що стосується збройної допомоги Україні (13 %), перш за все, 

висвітлює надання фінансової підтримки для закупівлі необхідного збройного 

обладнання та безпосередньо самого озброєння. Бельгійська газета «POLITICO» 

пише, що Велика Британія просить США підписати план відправки передових 

ракетних систем середньої дальності в Україну протягом кількох тижнів. Такий же 

контекст має стаття, опублікована в «Українському Слові», щодо оголошення США 

про новий пакет допомоги Україні на 700 мільйонів доларів, який включатиме 

потужну систему MLRS. Журнал «Time» наголошує, що рішення президента США 

Джо Байдена надати Україні передові ракетні системи дає Києву нову, вкрай 

необхідну перевагу в важкій війні з росією. Журналісти сербської газети «Политика» 

повідомляють, що міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Велика 

Британія відправить в Україну багатоствольні ракетні комплекси, щоб допомогти їй 

захиститися від росії. Редакція «АBC» критикує уряд Іспанії про недостатню 

військову допомогу Україні, якої вистачає на три години напруженого бою 

батальйону. З 37 головних країн, які допомагають Україні з військовими матеріалами, 
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Іспанія є шостою знизу з показником 0,0056 % номінального ВВП, хоча насправді є 

п’ятою європейською економікою. 

Схвалення 27-а країнами Європейського Союзу надання Україні статусу члена-

кандидата цього блоку зумовило значну кількість новинних повідомлень та 

авторських статей з цієї тематики (12 %). Словацька газета «Nový Čas» наводить 

слова міністра закордонних і європейських справ Словацької Республіки Івана 

Корчка, який вважає важливим моральним заохоченням для українського населення 

гарантування Україні статусу країни-кандидата в ЄС. В повідомленні на шпальтах 

«Dnevni avaz» зазначено, що прем’єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович заявив у 

телефонній розмові з Президентом України Володимиром Зеленським, що розраховує 

на швидке здобуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС, а Чорногорія 

готова надати Україні необхідну професійну та політичну допомогу. Після рішення 

Європейської комісії рекомендувати вступ до ЄС держав Республіки Молдова та 

України, прем’єр-міністр Ніколає Чуке в публікації «Evenimentul zilei», зазначив, що 

виконавча влада Румунії готова запропонувати підтримку двом країнам-кандидатам. 

Посол України в ЄС Всеволод Ченцов, про що пише хорватська газета «Vecernji list», 

заявив, що цей крок буде сигналом москві про те, що Україна, як і інші країни 

колишнього Радянського Союзу, не може належати до сфер впливу росії. Болгарська 

газета «Факти» коментує реакцію путіна на надання Україні статусу члена-кандидата 

для вступу в Євросоюз, який заявив на Петербурзькому міжнародному економічному 

форумі в середині червня, що росія «не проти європейської інтеграції України – і 

ніколи не була проти». Видання називає таку заяву неоднозначною: з одного боку, 

вступ до ЄС прирівнюється до входження в НАТО; з іншого боку, євроінтеграція є 

суто економічним питанням і не викликає претензій.  

У світових ЗМІ зовнішньополітичні аспекти діяльності України найчастіше 

висвітлювалися американською газетою «New York Post» (10 %), шведським газетним 

виданням «Aftonbladet» і американським журналом «Time» (по 5 % відповідно), 

іспанським виданням «ABC» (7 %), португальською щоденною національною газетою 

«Рublico», британською газетою «The Guardiаn», французькими виданнями «Le 

Monde» і «L’Obs» (по 6 % відповідно) (див. діаграму 9). 
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Упродовж аналізованого періоду переважна більшість зарубіжних оглядачів у 

висвітленні української проблематики займала нейтральну позицію (71,43 %) (див. 

діаграму 10). 26,44 % повідомлень мали виражене позитивне спрямування, а лише 

2,13 % – негативне. Найчастіше зарубіжні ЗМІ з нейтральних позицій оцінювали 

зусилля міжнародної спільноти щодо надання допомоги нашій державі, проблеми 

українських біженців за кордоном, хід бойових дій. Загалом переважно у нейтральних 

тонах представлена внутрішньополітична ситуація в Україні (70 %) тоді, як відсоток 

позитивного контексту відповідно склав 30 %, при відсутності повідомлень 

негативного характеру (див. діаграму 11). Що стосується висвітлення зовнішньої 

політики України у сприйнятті зарубіжною пресою, то тут теж істотно переважали 

нейтральні повідомлення (59,17 %), 38,70 % публікацій мали виражену позитивну 

тональність, а негативні повідомлення склали лише 2,13 %. 

Лише нейтральна тональність статей прослідковується в матеріалах ЗМІ Естонії 

(«Eesti Päevaleht»), Австрії («Die Presse»), Словаччини («Nový Čas»), Чехії 

(«Aktuálně.cz»), Румунії («Evenimentul Zilei»), Латвії («Neatkarīgā Rīta Avīze»), 

Німеччини («Frankfurter Аllgemeine», «Focus») (див. діаграму 12). 

Так, оглядач «Eesti Päevaleht» коментує слова міністра зовнішньої торгівлі та 

інформаційних технологій А. Сутта про те, що путінська війна в Україні змусила 

Естонію зробити важливий вибір – відмовитися від імпорту енергоносіїв від 

недемократичної влади. На шпальтах «Die Presse» висвітлюється візит до Естонії 

австрійського канцлера Карла Негаммера, під час якого він дав зрозуміти, що 

погодиться на статус кандидата в ЄС для України лише разом зі статусом інших 

претендентів. Згідно зі статтею в «Evenimentul Zilei», уряд Румунії прийняв 

надзвичайну постанову, яка передбачає імплементацію міжнародних санкцій, 

введених ЄС проти росії через війну в Україні. 

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

Боснія і Герцеговина («Dnevni avaz»), Бельгія («POLITICO»), Литва («Lietuvos rytas»), 

Щвеція («Aftonbladet»), США («Time», «New York Post»), Іспанія («El Mundo», 

«АВС»), Франція («Le Monde», «L’Obs»), Польща («Rzeczpospolita»), Канада 

(«Toronto Star»), Італія («Аvvenire»). 
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Так, на шпальтах «Dnevni avaz» докладно висвітлюється надання Україні 

фінансової та збройної допомоги з боку європейських країн. У позитивному тоні 

коментується заява прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича на 27-му з’їзді 

Європейської народної партії (ЄНП) про те, що ЄНП має бути провідною політичною 

силою в засудженні та санкціях проти росії, і що Україна заслуговує на статус 

кандидата на членство в ЄС. Польська «Rzeczpospolita» стверджує, що існує 

можливість нападу росіян на Польщу, посилаючись на слова президента країни 

Анджея Дуди, який підкреслив, що поляки зроблять все, що в їх силах, щоб зупинити 

імперську росію. Канадська «Toronto Star» коментує відеозвернення до студентів 

канадських університетів 22 червня Президента України Володимира Зеленського, 

який закликав студентів із різних країн світу, які навчаються в Канаді, апелювати до 

керівництва своїх держав щодо важливості надання підтримки Україні. 

Негативна тональність інформаційних повідомлень прослідковувалася 

передусім у ЗМІ Угорщини («Magyar Nemzet»), Нідерландів («De Telegraaf»), Польщі 

(«Rzeczpospolita»), Естонії («Eesti Päevaleht»). 

Угорська газета «Magyar Nemzet» у кількох публікаціях висвітлює реакцію 

публіциста Жолта Баєра на новину про те, що його внесли до списку ворогів України 

на сайті «Миротворець». За його словами, бути в списку з Микитою Міхалковим, 

Генрі Кіссінджером, Олівером Стоуном, Віктором Орбаном та іншими для нього 

«честь». В іншій статті оглядач видання критикує позицію колишнього голови 

угорської опозиційної центристської ліберальної політичної партії «Рух Моментум», 

нині лідера парламентської фракції партії Андраша Фекете-Дьора, який вважає 

справедливим допомогти українцям зброєю. Видання критикує лідера опозиції, 

вважаючи аргументи слабкими: з одного боку, росіяни поки що не планували 

нападати на населені угорцями райони, а іншого боку, саме український уряд ухвалив 

закон дискримінуючий угорську меншину, після чого дуже «сумнівно», якої допомоги 

співвітчизникам в Україні чекати від Української держави. Автор статті в «De 

Telegraaf» обурюється тим, що уряд Нідерландів, вводячи санкції, ставить під удар 

жителів міста Гронінген, яке має приблизно 450 млрд м3 природного газу, 

наголошуючи, що війна росії в Україні сприяє тому, що багато людей, у тому числі 

жителі Гронінгема, вважають, що враховуючи нинішню ситуацію в Україні та 
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колосальну інфляцію, місто може зазнати збитків. На шпальтах естонської газети 

«Eesti Päevaleht» опубліковано коментар підполковника Сил оборони Естонії К. 

Меесалу, який критикує ЗСУ за тривалу затримку з контратакою проти російської 

армії, яка, за словами експерта, призвела до складної ситуації на сході України. 

Незважаючи на наведені критичні повідомлення, в інформаційних публікаціях, 

авторських статтях, тематичних оглядах, експертних оцінках, аналітичних коментарях 

проаналізованих зарубіжних видань за період з 1 до 30 червня 2022 року 

простежується чітко виражений нейтральний та позитивний контекст у висвітленні 

«українського питання». Тональність публікацій також вказує на сприятливий для 

нашої держави інформаційний фон. Водночас в деяких ЗМІ присутні пошук та 

трансляція виправдання факту російської агресії проти України в контексті «кризи 

міжнародної безпеки», а також аргументація щодо «виграшних умов» закінчення 

воєнних дій у разі недосягнення військово-політичним керівництвом росії своїх цілей 

в Україні. 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. Крім того, за результатами огляду зарубіжної преси 

за вказаний період слід констатувати, що ключові країни світу мають вірне уявлення 

про нашу країну та способи протидії російській агресії. 
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ВІЗУАЛЬНА АНАЛІТИКА (висвітлення в зарубіжній пресі подій в Україні за 1–30 

червня 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 (доля публікацій ЗМІ країни за 

період 1–30 червня 2022 року)  

 
Діаграма 2. Активність видань світу у висвітленні України (доля публікацій за період 

1–30 червня 2022 року) 
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Діаграма 3. Доля найбільш активних видань найбільш активних країн світу у 

висвітленні України (за період 1–30 червня 2022 року) 

 
Діаграма 4. Співвідношення сфер огляду України світовими ЗМІ (доля публікацій за 

період 1–30 червня 2022 року)  
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Діаграма 5. Розподіл тематики публікацій про Україну в найбільш інформативних 

іноземних ресурсах (1–30 червня 2022 року)  
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УКРАЇНА ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ 

 

 
Діаграма 6. Російське вторгнення в Україну в іноземних ЗМІ: структура висвітлених 

питань (за період 1–30 червня 2022 року) 

 
Діаграма 7. Російське вторгнення в Україну в найбільш інформативних іноземних 

ресурсах (доля публікацій 10 найбільш інформативних видань за період 1–30 червня 

2022 року)  
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УКРАЇНА У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ 

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

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

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

найбільш інформативних іноземних ресурсах (доля публікацій 10 найбільш 

інформативних видань за період 1–30 червня 2022 року) 
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ТОНАЛЬНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО УКРАЇНУ 

 
Діаграма 10. Співвідношення тональності матеріалів про Україну в світових ЗМІ 

(доля публікацій за період 1–30 червня 2022 року)  

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

загальних рубрик (питома вага публікацій за період 1–30 червня 2022 року)  
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Діаграма 12. Розподіл тональності публікацій про Україну в іноземних ЗМІ в ресурсах 

окремих країн, відсортованих за загальною кількістю публікацій (питома вага 

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

УКРАЇНА ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ 
 

ВІЙСЬКОВІ ДІЇ ЗСУ, ТРО, ПАРТИЗАНІВ  

«la moitié» de Severodonetsk sous contrôle selon Kiev [За інформацією Києва, 

під контролем «половина» Сєвєродонецька] // L’Obs. – Paris, 2022. – 05.06. – 

Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/monde/20220605.AFP1250/ukraine-la-

moitie-de-severodonetsk-sous-controle-selon-kiev.html. 

Згідно з інформацією української влади, ЗСУ повернули під свій контроль 

частину Сєвєродонецька, ключового міста на сході України. Його захоплення буде 

великим активом для росіян, які хочуть контролювати весь Донбас, частину якого з 

2014 р. утримують проросійські сепаратисти. 

*** 

Guerre en Ukraine : à Sievierodonetsk, les forces ukrainiennes affirment 

reprendre du terrain, Kiev frappée par des explosions [Війна в Україні: українські 

сили відновлюють контроль у Сєвєродонецьку, Київ постраждав від вибухів] // 

Le Monde. – Paris, 2022. – 05.06. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/05/guerre-en-ukraine-la-

situation-reste-confuse-a-sievierodonetsk-ou-les-deux-camps-annoncent-gagner-du-

terrain_6128985_3210.html. 

росія зосередила свої сили у битві за Сєвєродонецьк, ключове місто на сході 

України, у якому до війни проживало близько 100 тис. жителів, і ситуація в якому 

залишається складною. росія стверджувала, що ЗСУ залишили місто, а штаб 

української армії, навпаки, повідомляв, що ведуться бої за повернення міста під 

контроль України. Американська організація «Інститут вивчення війни», яка подає 

точні військові звіти, підтвердила заяви українців, стверджуючи, що українським 

військам вдалося здійснити «обережні та ефективні контратаки у Сєвєродонецьку». 

*** 

Beaumont, Peter. ‘The occupier should never feel safe’: rise in partisan attacks 

in Ukraine [«Окупант ніколи не повинен відчувати себе в безпеці»: зростання 

нападів партизанів в Україні] / Р. Beaumont // The Guardian. – London, 2022. – 

06.06. – Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/jun/06/ukrainian-

partisan-attacks-surge-russia. 

Як стверджують деякі аналітики, вони бачать докази того, що в Україні зростає 

активність партизанів. Українські партизани в окупованих районах країни посилюють 

напади та диверсійні зусилля на російські війська та їхніх місцевих колаборантів, а 

організоване підпілля, схоже, поширюється. Минулого тижня шістьох російських 

прикордонників було вбито, коли їхні позиції обстріляли. Зростання партизанської 

війни, особливо на півдні країни навколо Херсона, відбувається після попереджень на 

початку війни росії проти України про те, що будь-яка окупована територія, 

ймовірно, зазнає впливу партизанської війни. 

*** 

https://www.nouvelobs.com/monde/20220605.AFP1250/ukraine-la-moitie-de-severodonetsk-sous-controle-selon-kiev.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220605.AFP1250/ukraine-la-moitie-de-severodonetsk-sous-controle-selon-kiev.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/05/guerre-en-ukraine-la-situation-reste-confuse-a-sievierodonetsk-ou-les-deux-camps-annoncent-gagner-du-terrain_6128985_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/05/guerre-en-ukraine-la-situation-reste-confuse-a-sievierodonetsk-ou-les-deux-camps-annoncent-gagner-du-terrain_6128985_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/05/guerre-en-ukraine-la-situation-reste-confuse-a-sievierodonetsk-ou-les-deux-camps-annoncent-gagner-du-terrain_6128985_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/06/ukrainian-partisan-attacks-surge-russia
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/06/ukrainian-partisan-attacks-surge-russia
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Ukraine: la Russie affirme gagner du terrain à Severodonetsk [Україна: росія 

претендує на посилення позицій у Сєвєродонецьку] // L’Obs. – Paris, 2022. – 07.06. 

– Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/monde/20220607.AFP1302/ukraine-la-

russie-affirme-gagner-du-terrain-a-severodonetsk-chantage-au-ble-de-moscou.html. 

Сєвєродонецьк разом із сусіднім містом Лисичанськом є останньою 

агломерацією, яка все ще перебуває під контролем України в Луганській області. 

Його взяття відкрило б російським військам дорогу до Краматорська, великого міста 

Донецької області. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ 

«утримують» свої позиції та «беруть участь у запеклих вуличних боях» в 

Сєвєродонецьку. 

*** 

The battle of Donbas could prove decisive in Ukraine war [Битва на Донбасі 

може стати вирішальною в українській війні] // New York Post. – New York, 2022. 

– 13.06. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/06/13/the-battle-of-donbas-could-

prove-decisive-in-ukraine-war/. 

Видання пише, що якщо росія переможе в битві на Донбасі, це означатиме, що 

Україна втратить не лише землю, а й, можливо, більшу частину своїх найбільш 

боєздатних військових сил, відкриваючи шлях росії захопити більше території та 

диктувати свої умови Києву. Натомість провал армії росії може закласти підстави для 

українського контрнаступу і, можливо, призвести до політичного потрясіння для 

кремля. 

*** 

Ribeiro, Ana Isabel. Igor Volobuyev, o antigo banqueiro russo que luta agora 

pela Ucrânia [Ігор Волобуєв, колишній російський банкір, який зараз бореться за 

Україну] / A. I. Ribeiro // Público. – Lisboa, 2022. – 15.06. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/06/15/mundo/noticia/igor-volobuyev-antigo-banqueiro-

russo-luta-ucrania-2010107. 

Коли почалася війна росії поти України колишній віцепрезидент 

«Газпромбанку», третього за величиною російського банку, Ігор Волобуєв «відразу 

зрозумів, що хоче захищати Україну» – країну, де він має коріння і де він прожив 

більшу частину свого дорослого життя. Він залишив росію 2 березня, заявивши, що 

їде у відпустку, і протягом наступних тижнів намагався переконати українську владу 

надати йому українські документи та зарахувати до ЗСУ. Спочатку він хотів піти в 

загони територіальної оборони в Сумській області, де він виріс, зв’язувався з багатьма 

офіцерами, але юридично там не можна було воювати, будучи «росіянином». 

Зрештою його зарахували до легіону, який повністю складається з громадян росії, які 

воюють за Україну. І. Волобуєв відмовляється надавати більше інформації про свою 

військову частину, яку він називає «дуже секретною групою». 

*** 

Ukrajinci smislili kako Ruse izbaciti iz pogona: ‘Pripremili smo jedan dar za 

fašiste, bolest se masovno proširila’ [Українці придумали, як вивести росіян з ладу: 

«Ми приготували подарунок для фашистів, хвороба масово поширилася»] // 

Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 17.06. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/monde/20220607.AFP1302/ukraine-la-russie-affirme-gagner-du-terrain-a-severodonetsk-chantage-au-ble-de-moscou.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220607.AFP1302/ukraine-la-russie-affirme-gagner-du-terrain-a-severodonetsk-chantage-au-ble-de-moscou.html
https://nypost.com/2022/06/13/the-battle-of-donbas-could-prove-decisive-in-ukraine-war/
https://nypost.com/2022/06/13/the-battle-of-donbas-could-prove-decisive-in-ukraine-war/
https://www.publico.pt/2022/06/15/mundo/noticia/igor-volobuyev-antigo-banqueiro-russo-luta-ucrania-2010107
https://www.publico.pt/2022/06/15/mundo/noticia/igor-volobuyev-antigo-banqueiro-russo-luta-ucrania-2010107
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https://www.vecernji.hr/vijesti/ukrajinci-smislili-kako-ruse-izbaciti-iz-pogona-

pripremili-smo-jedan-dar-za-fasiste-bolest-se-masovno-prosirila-1595248. 

Міський голова міста Мелітополя Запорізької області І. Федоров розповів, що 

росіяни викрали в українських аграріїв нещодавно оброблену хімікатами черешню, 

яка викликала масове захворювання. російські солдати викрали врожай черешні у 

місцевих фермерів, щоб нібито вивезти її до Криму з метою отримання прибутку, не 

знаючи, що плоди були оброблені хімікатами. І це черговий різновид партизанського 

руху, супротиву, який є сьогодні на території Мелітопольського району. 

*** 

Simko-Bednarski, Evan. Ukrainian forces mount Snake Island counterattack 

against Russia [ЗСУ готують контратаку на Зміїний острів проти росії] / Е. Simko-

Bednarski // New York Post. – New York, 2022. – 22.06. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/06/22/ukraine-mounts-snake-island-counterattack-against-

russia/. 

Згідно з новим звітом, ЗСУ розпочали штурм, який завдав «значного» удару по 

російським військам на Зміїному острові – одній з перших українських позицій, яку 

вони залишили в перші години російського вторгнення. Південне оперативне 

командування України заявило, що воно контратакувало росіян на острові в Чорному 

морі, також відомому як острів Зміїний, з використанням «різних сил», які «завдали 

значних втрат» дислокованим там кремлівським військам. 

*** 

Hällsten, Amanda. Ukrainska soldater tvingas dra sig tillbaka [Українські 

воїни змушені відійти] / A. Hällsten // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 23.06. – 

Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/34nlGq/ukrainska-soldater-

tvingas-dra-sig-tillbaka. 

Вже кілька тижнів у Сєвєродонецьку тривають запеклі бої. Керівник 

Луганської військово-цивільної адміністрації С. Гайдай заявив, що залишатися на 

позиціях, які місяцями невпинно обстрілювалися, немає сенсу. Підрозділи української 

армії були змушені відступити з прифронтового Сєвєродонецька для збереження 

життя бійців та підготовки до ефективного контрнаступу на цій ділянці фронту. 

*** 

La Russie arrêtera la guerre quand l’Ukraine capitulera [росія зупинить 

війну, коли Україна капітулює] // L’Obs. – Paris, 2022. – 29.06. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220628.OBS60266/la-russie-arretera-

la-guerre-quand-l-ukraine-capitulera.html. 

Запеклий опір українських військ змусив росію переглянути свої амбіції та 

зосередитись на сході країни. Бої там смертоносні, а росіяни просуваються повільно. 

Мирні переговори зупинилися на кілька тижнів і кожна сторона звинувачує іншу. 

*** 

Russians advance on eastern city, Kyiv awaits US weapons [росіяни 

просуваються до східного міста, Київ чекає зброю США] // The News. – Islamabad, 

https://www.vecernji.hr/vijesti/ukrajinci-smislili-kako-ruse-izbaciti-iz-pogona-pripremili-smo-jedan-dar-za-fasiste-bolest-se-masovno-prosirila-1595248
https://www.vecernji.hr/vijesti/ukrajinci-smislili-kako-ruse-izbaciti-iz-pogona-pripremili-smo-jedan-dar-za-fasiste-bolest-se-masovno-prosirila-1595248
https://nypost.com/2022/06/22/ukraine-mounts-snake-island-counterattack-against-russia/
https://nypost.com/2022/06/22/ukraine-mounts-snake-island-counterattack-against-russia/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/34nlGq/ukrainska-soldater-tvingas-dra-sig-tillbaka
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/34nlGq/ukrainska-soldater-tvingas-dra-sig-tillbaka
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220628.OBS60266/la-russie-arretera-la-guerre-quand-l-ukraine-capitulera.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220628.OBS60266/la-russie-arretera-la-guerre-quand-l-ukraine-capitulera.html
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2022. – 02.06. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/962703-russians-

advance-on-eastern-city-kyiv-awaits-us-weapons. 

російські війська наблизилися до взяття ключового міста Сєверодонецьк на 

сході України. Ключовий промисловий вузол Лисичанськ – останнє вогнище опору на 

сході Луганської області та Сєвєродонецьк стали мішенню масованої російської 

вогневої могутності після невдалої спроби захопити Київ. Прессекретар Міністерства 

оборони України Олександр Мотузяник заявив, що в Сєвєродонецьку ведуться 

«вуличні бої» і росіяни досягли центру міста. Керівник Луганської військово-

цивільної адміністрації С. Гайдай заявив, що росіяни контролюють 70 % 

Сєвєродонецька. 

ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА ТА ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ  

Журба, Ганна. Як волонтери об’єднують та відбудовують Україну / Г. 

Журба // Міст. – Торонто, 2022. – 02.06. – Режим доступу : https://meest-

online.com/ukraine/society/yak-volontery-objednuyut-ta-vidbudovuyut-ukrajinu/. 

З початку російського вторгнення українці знову збагнули, наскільки важливо 

бути єдиними та згуртованими. Підґрунтя цій єдності активно закладали волонтери з 

різних куточків країни вже після Євромайдану, організовуючи ознайомчі поїздки між 

регіонами та спільні проєкти. І зараз, поруч із підтримкою армії та наданням 

гуманітарної допомоги, вони продовжують дбати про цю єдність. 

*** 

Денісова, Катерина. Іменну ручку Байдена продали на аукціоні за 600 

тисяч грн. / К. Денісова // Гомін України. – Торонто, 2022. – 21.06. – Режим 

доступу : http://www.homin.ca/news.php/news/25387/group/29. 

«Укроборонпром» та «Prozorro» організували благодійний аукціон з продажу 

іменної ручки президента США Джо Байдена. Її вже передали покупцеві, а гроші 

підуть на легкі комерційні автомобілі для Збройних сил України. 

ДІЇ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ ТА КОЛАБОРАНТІВ В УКРАЇНІ  

Ottaviani, Marta. L’adozione dei bambini della guerra: troppi dubbi nell’editto 

emanato da putin [Усиновлення дітей війни: дуже багато сумнівів в указі путіна] / 

M. Ottaviani // Avvenire. – Milano, 2022. – 02.06. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/adozione-dei-bambini-della-guerra-in-ucraina-

l-editto-di-putin. 

З початку війни до початку травня через кордон до росії було депортовано 

близько 181 тис. дітей. путін підписав указ, що засвідчує вихід із громадянства дітей, 

які залишилися сиротами або залишилися без піклування батьків і проживають на 

територіях, окупованих російськими військами. 

*** 

Forsberg, Emil. Skyttegravar som i första världskriget: ”Ett helvete” [Окопи 

як у Першу світову війну: «Пекло»] / E. Forsberg // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. 

– 04.06. – Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/5GaveK/svar-

situation-i-ukrainas-skyttegravar-detaljer-om-rysslands-taktik. 

https://www.thenews.com.pk/print/962703-russians-advance-on-eastern-city-kyiv-awaits-us-weapons
https://www.thenews.com.pk/print/962703-russians-advance-on-eastern-city-kyiv-awaits-us-weapons
https://meest-online.com/ukraine/society/yak-volontery-objednuyut-ta-vidbudovuyut-ukrajinu/
https://meest-online.com/ukraine/society/yak-volontery-objednuyut-ta-vidbudovuyut-ukrajinu/
http://www.homin.ca/news.php/news/25387/group/29
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/adozione-dei-bambini-della-guerra-in-ucraina-l-editto-di-putin
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/adozione-dei-bambini-della-guerra-in-ucraina-l-editto-di-putin
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/5GaveK/svar-situation-i-ukrainas-skyttegravar-detaljer-om-rysslands-taktik
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/5GaveK/svar-situation-i-ukrainas-skyttegravar-detaljer-om-rysslands-taktik
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Після невдалої спроби захопити Київ, росія направила майже всю артилерію на 

Донбас. За даними британського міністерства оборони, це призвело до великих 

руйнувань та загибелі багатьох мирних жителів. Українські солдати свідчать про 

жорстокі артилерійські обстріли з усіх боків. Директор проєкту «Критичні загрози» в 

Американському інституті підприємництва Ф. Каган заявив, що російська тактика 

нагадує битви Першої світової війни. 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Obwód chersoński: Będzie referendum ws. wejścia do Rosji 

[Херсонська область: Буде референдум про приєднання до росії] / A. Bartkiewicz 

// Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 07.06. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36466221-obwod-chersonski-bedzie-

referendum-ws-wejscia-do-rosji. 

Представник колабораціоністської влади Херсонської області К. Стремоусов 

повідомив, що в Херсонській області буде організовано референдум щодо можливого 

приєднання окупованої області до росії. Він зазначив, що на наступному етапі будуть 

вибори. Херсонську область позбавили законодавчої влади, яку тимчасово замінили 

спеціально призначеною, так званою, «народною радою», яка «представляє 

громадськість і прийматиме тимчасові рішення». 

*** 

Kijev odbacio tvrdnje ruskog ministra Lavrova. U napadu na Bakhmut 

uništena škola i ozlijeđeni civili [Київ відкинув претензії російського міністра 

лаврова. Під час нападу на Бахмут постраждали школа та мирні жителі] // 

Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 08.06. – Режим доступу : 

https://www.vecernji.hr/vijesti/ukrajina-pokrece-knjigu-krvnika-o-ratnim-zlocinima-

zatvorenici-iz-mariupolja-prebaceni-u-rusiju-1592906. 

На 105-й день вторгнення росії в Україну йдуть запеклі бої за місто 

Сєвєродонецьк. Міністр оборони росії шойгу заявив, що росія контролює 97 % 

Луганської області на сході України. За його словами, російські війська окупували 

житлові райони міста і борються за контроль над промисловою зоною на його 

околицях і прилеглих територіях. 

*** 

M. L.C. Por qué Severodonetsk es una ciudad clave para la guerra en Ucrania 

[Чому Сєвєродонецьк є ключовим містом для війни в Україні] / M. L. C. // ABC. – 

Madrid, 2022. – 10.06. – Режим доступу : https://www.abc.es/internacional/abci-

severodonetsk-importancia-ciudad-clave-guerra-ucrania-nsv-

202206091609_noticia.html. 

Після невдалої спроби захоплення Києва, путін тепер зосереджує свої атаки на 

сході України, на Донбасі. Зокрема, Донбас вже на 50 % знаходиться під контролем 

росії. Після тритижневої облоги, військам путіна наприкінці травня вдалося 

проникнути в околиці Сєвєродонецька. Наразі здається, що в цьому місті вирішується 

велика частина майбутнього українського східного регіону. кремль орієнтується на 

Сєвєродонецьк тому що, зайнявши цю територію, баланс конфлікту явно відповідав 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36466221-obwod-chersonski-bedzie-referendum-ws-wejscia-do-rosji
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36466221-obwod-chersonski-bedzie-referendum-ws-wejscia-do-rosji
https://www.vecernji.hr/vijesti/ukrajina-pokrece-knjigu-krvnika-o-ratnim-zlocinima-zatvorenici-iz-mariupolja-prebaceni-u-rusiju-1592906
https://www.vecernji.hr/vijesti/ukrajina-pokrece-knjigu-krvnika-o-ratnim-zlocinima-zatvorenici-iz-mariupolja-prebaceni-u-rusiju-1592906
https://www.abc.es/internacional/abci-severodonetsk-importancia-ciudad-clave-guerra-ucrania-nsv-202206091609_noticia.html
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https://www.abc.es/internacional/abci-severodonetsk-importancia-ciudad-clave-guerra-ucrania-nsv-202206091609_noticia.html
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би інтересам путіна. Якщо росія захопить Сєвєродонецьк, то це означатиме, що 

половина Донбасу буде під її контролем. 

*** 

“Зв’язані руки, простріляні коліна”: біля Київа виявили нову братську 

могилу // Українська газета. – Рим, 2022. – 13.06. – Режим доступу : 

https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/звязані-руки-простріляні-коліна-бі/. 

У Київській області виявили нову братську могилу, де росіяни катували та 

ростріляли 7 цивільних громадян. Це масове захоронення розстріляних мирних 

жителів виявили 13 червня на позиціях солдатів рф поряд із селом Мироцьке, 

Бучанського району. 

*** 

Ukrayna: NATO’dan hava savunma sistemleri istiyoruz [Україна: Ми хочемо 

системи протиповітряної оборони від НАТО] // Star. – Istanbul, 2022. – 15.06. – 

Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-natodan-hava-savunma-

sistemleri-istiyoruz-haber-1718256/. 

Генштаб ЗСУ повідомив, що ворожі війська намагаються посилитися шляхом 

перегрупування у місті Сєвєродонецьк на сході країни. Військові та цивільні 

інфраструктури України продовжують зазнавати ракетних ударів з повітря. російські 

війська здійснили мінометні обстріли багатьох населених пунктів Чернігівської 

області та обстріляли цивільну інфраструктуру на Сєвєродонецькому напрямку. 

*** 

Русија контролише већи део Северодоњецка [росія контролює більшу 

частину Сєвєродонецька] // Политика. – Belgrad, 2022. – 15.06. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/509682/. 

Видання пише, що росія контролює більшу частину Сєвєродонецька після 

місяця інтенсивних боїв. росія не очікувала такого «сильного опору» і «виснажливого 

конфлікту». Було вказано на проблеми «кількох сотень мирних жителів», які разом з 

українськими військовими переховуються в підземних бункерах хімічного заводу 

«Азот». росія заявила, що дасть можливість безпечної евакуації мирних жителів і 

попросила українських військових скласти зброю та здатися. 

*** 

Ал-Ахмед, Оля. Руски кораби изнасят украинско зърно за Сирия 

[російські кораблі експортують українське зерно до Сирії] / О. Ал-Ахмед // 

Факти. – Sofia, 2022. – 17.06. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/688449-ruski-

korabi-iznasat-ukrainsko-zarno-za-siria. 

Київ звинуватив москву в крадіжці зерна з територій, окупованих російськими 

військами з моменту початку вторгнення в кінці лютого. Заступник голови Спілки 

фермерів України заявив, що росія викрала з окупованої української території 

близько 600 тис. тонн зерна і частину вивезла. Кораблі під російським прапором з 

минулого сезону перевозять українське зерно до Сирії. Про це повідомила 

американська приватна супутникова компанія Maxar. 

https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/звязані-руки-простріляні-коліна-бі/
https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-natodan-hava-savunma-sistemleri-istiyoruz-haber-1718256/
https://www.star.com.tr/dunya/ukrayna-natodan-hava-savunma-sistemleri-istiyoruz-haber-1718256/
https://www.politika.rs/scc/clanak/509682/
https://fakti.bg/world/688449-ruski-korabi-iznasat-ukrainsko-zarno-za-siria
https://fakti.bg/world/688449-ruski-korabi-iznasat-ukrainsko-zarno-za-siria
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*** 

Bartkiewicz, Artur. Donbas: Rosjanie twierdzą, że są coraz bliżej Lisiczańska 

[Донбас: росіяни кажуть, що наближаються до Лисичанська] / A. Bartkiewicz // 

Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 23.06. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36558191-donbas-rosjanie-twierdza-ze-sa-

coraz-blizej-lisiczanska. 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни завдають 

масовані артилерійські та авіаційні удари по Донбасу, прагнучи крок за кроком 

знищити весь Донбас. Керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій 

Гайдай наголосив, що росіяни все ще підтягують резерви до Сєвєродонецька, де 

хочуть оточити українські війська. росія стверджує, що захисники Сєвєродонецька 

вже відрізані від решти українських військ і повинні або здатися, або загинути. 

Мости, які з’єднували Лисичанськ із Сєвєродонецьком, були зруйновані, але 

українська сторона стверджує, що ще є можливість дістатися з Сєвєродонецька до 

Лисичанська. 

*** 

Russia captures Donbas villages [росія захоплює села Донбасу] // The News. – 

Islamabad, 2022. – 24.06. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/968651-russia-captures-donbas-villages. 

Влада України заявила, що її війська втратили контроль над двома населеними 

пунктами на сході Донбасу, де велися запеклі бої, щоб зберегти контроль над 

містами-побратимами Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Керівник обласної 

військово-цивільної адміністрації С. Гайдай заявив, що ЗСУ втратили контроль над 

Лоскутівкою та Рай-Олександрівкою, двома хуторами на південному сході від 

Лисичанська. С. Гайдай додав, що російські війська прагнуть до захоплення 

Сєвєродонецька. 

*** 

Simko-Bednarski, Evan. At least 13 dead after Russian missiles strike Ukrainian 

mall crowded with 1,000 shoppers [Щонайменше 13 людей загинули внаслідок 

обстрілу російськими ракетами торговельного центрі в Україні, переповненому 

тисячою покупців] / Е. Simko-Bednarski // New York Post. – New York, 2022. – 

27.06. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/06/27/russian-missiles-strike-

crowned-ukrainian-mall/. 

Українські офіційні особи заявили, що 13 мирних жителів було визнано 

загиблими і ще десятки зникли безвісти після ракетного обстрілу росією 

переповненого торговельного центру в Полтавській області, в якому було близько 

1000 осіб. На кадрах, якими поділився Президент України Володимир Зеленський з 

місця події у Кременчуці, видно помаранчеве полум’я та клуби густого чорного диму, 

що вириваються з торговельного центру. 

*** 

Propper, David. Almost two dozen Ukrainians still missing after Russia hits 

Kremenchuk mall [Майже два десятки українців вважаються зниклими безвісти 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36558191-donbas-rosjanie-twierdza-ze-sa-coraz-blizej-lisiczanska
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36558191-donbas-rosjanie-twierdza-ze-sa-coraz-blizej-lisiczanska
https://www.thenews.com.pk/print/968651-russia-captures-donbas-villages
https://nypost.com/2022/06/27/russian-missiles-strike-crowned-ukrainian-mall/
https://nypost.com/2022/06/27/russian-missiles-strike-crowned-ukrainian-mall/
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після того, як росія обстріляла Кременчук] / D. Propper // New York Post. – New 

York , 2022. – 28.06. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/06/28/almost-two-

dozen-ukrainians-still-missing-after-russia-hits-kremenchuk-mall/. 

Внаслідок удару росіян по торговому центру «Амстор» у Кременчуці кількість 

жертв зросла 18 осіб, 36 людей вважаються зниклими безвісти. Міністр внутрішніх 

справ України Д. Монастирський повідомив, що 59 осіб отримали поранення. 

Президент України В. Зеленський назвав вибух «одним із найтрагічніших терактів в 

історії Європи». Україна звинуватила москву в навмисних нападах на мирних 

жителів. росія стверджувала, що удар здійснила по складу зі зброєю, і наполягала, що 

торговельний центр був порожній. 

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ  

Simko-Bednarski, Evan. Roughly 20 percent of Ukraine under russian 

occupation, Zelensky says [За словами В. Зеленського, близько 20 відсотків 

України під російською окупацією] / E. Simko-Bednarski // New York Post. – New 

York, 2022. – 02.06. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/06/02/roughly-20-

percent-of-ukraine-under-russian-occupation-zelensky/. 

Президент України В. Зеленський заявив у зверненні до депутатів у 

Люксембурзі, що російські війська окупували приблизно одну п’яту території 

України. В. Зеленський додав, що російські війська займають близько 48 тис. 

квадратних миль української території, що перевищує загальну площу штату Нью-

Йорк. 

*** 

Rusya, zehirli nitrik asit tankını Ukrayna’nın bombaladığını ileri sürdü [росія 

стверджує, що Україна бомбила резервуар з токсичною азотною кислотою] // 

Star. – Istanbul, 2022. – 02.06. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/rusya-zehirli-nitrik-asit-tankini-ukraynanin-

bombaladigini-ileri-surdu-haber-1715257/. 

Керівник обласної військово-цивільної адміністрації С. Гайдай заявив, що 

росіяни 31 травня обстріляли з літаків підприємство «Азот» у Сєвєродонецьку, 

внаслідок чого стався викид отруйних речовин. Він закликав людей підготувати 

захисні маски для обличчя, змочені у содовому розчині. 

*** 

UK to send US-made rocket systems to Ukraine [Великобританія відправить 

в Україну ракетні системи американського виробництва] // The Independent. – 

London, 2022. – 02.06. – Режим доступу : https://www.independent.co.uk/news/ap-

ben-wallace-kyiv-slovakia-donbas-b2092549.html. 

Президент України В. Зеленський, звертаючись до парламенту в Люксембурзі 

через відеозв’язок, заявив, що якщо росія переможе у війні, «тоді в Європі настануть 

темні часи для всіх», а якщо Україна переможе в цій війні, то всі європейці зможуть 

продовжувати насолоджуватися своєю свободою. За його словами, наразі росія 

контролює майже 20 % території України, що перевищує Бельгію, Нідерланди та 

https://nypost.com/2022/06/28/almost-two-dozen-ukrainians-still-missing-after-russia-hits-kremenchuk-mall/
https://nypost.com/2022/06/28/almost-two-dozen-ukrainians-still-missing-after-russia-hits-kremenchuk-mall/
https://nypost.com/2022/06/02/roughly-20-percent-of-ukraine-under-russian-occupation-zelensky/
https://nypost.com/2022/06/02/roughly-20-percent-of-ukraine-under-russian-occupation-zelensky/
https://www.star.com.tr/dunya/rusya-zehirli-nitrik-asit-tankini-ukraynanin-bombaladigini-ileri-surdu-haber-1715257/
https://www.star.com.tr/dunya/rusya-zehirli-nitrik-asit-tankini-ukraynanin-bombaladigini-ileri-surdu-haber-1715257/
https://www.independent.co.uk/news/ap-ben-wallace-kyiv-slovakia-donbas-b2092549.html
https://www.independent.co.uk/news/ap-ben-wallace-kyiv-slovakia-donbas-b2092549.html
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Люксембург разом узяті, і що «десятки тисяч» людей загинули за перші 99 днів війни. 

Президент України закликав світ підтримати Україну. 

*** 

Українці й американці стали значно ближчими: ми однаково розуміємо 

слово «свобода» // Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 02.06. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/swa/111189.html. 

27 травня 2022 р. Президент України звернувся до спільноти Стенфордського 

університету. Під час виступу В. Зеленський розповів, що 26 травня російські війська 

знову обстріляли Харків із реактивної артилерії та спеціальних гармат «Піон», 

внаслідок чого загинули дев’ятеро мирних мешканців, у тому числі п’ятимісячна 

дитина. За його словами, Україна знищила міф про надзвичайну потужність 

російської армії, але рф не полишає спроб окупувати всю державу. 

*** 

Україну починають штовхати до “миру”, але з вигодою для РФ // 

Укранська газета. – Рим, 2022. – 06.06. – Режим доступу : 

https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/україну-починають-штовхати-до-

миру-а/. 

Президент України Володимир Зеленський розповів, що західні політики 

починають штовхати Україну до завершення війни із не вигідним для України 

результатом, але В. Зеленський запевнив, що подібних переговорів ні з ким не веде. 

Президент наголосив, що Київ має не допускати цього та співпрацювати з 

європейськими та світовими державами. 

*** 

Ukraine : Zelensky rend visite à ses troupes sur la ligne de front dans le 

Donbass [Україна: В. Зеленський відвідав свої війська на передовій на Донбасі] // 

Le Monde. – Paris, 2022. – 06.06. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/06/ukraine-zelensky-rend-visite-

a-ses-troupes-sur-la-ligne-de-front-dans-le-donbass_6129062_3210.html. 

В Офісі Президента України повідомили, що під час своєї подорожі від 

Лисичанська до Запоріжжя Президент України Володимир Зеленський «поглибив свої 

знання про оперативну обстановку на передовій оборони». В. Зеленський відвідав 

передову на Донбасі, на сході країни, де точаться запеклі бої, зокрема побував у 

командних пунктах у Лисичанську та Соледарі. Президент також побував у Бахмуті, 

що на південному заході Донецької області, де поспілкувався з 

військовослужбовцями. 

*** 

Farrer, Martin. Zelenskiy visits Ukrainian troops on frontline as russia pushes 

them back [В. Зеленський відвідав українські війська на передовій, поки росія 

відтісняє їх] / М. Farrer // The Guardian. – London, 2022. – 06.06. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/jun/06/you-all-deserve-victory-zelenskiy-

visits-ukraine-troops-on-eastern-

frontline?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter. 

https://www.ukrslovo.net/swa/111189.html
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/україну-починають-штовхати-до-миру-а/
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/україну-починають-штовхати-до-миру-а/
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/06/ukraine-zelensky-rend-visite-a-ses-troupes-sur-la-ligne-de-front-dans-le-donbass_6129062_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/06/ukraine-zelensky-rend-visite-a-ses-troupes-sur-la-ligne-de-front-dans-le-donbass_6129062_3210.html
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/06/you-all-deserve-victory-zelenskiy-visits-ukraine-troops-on-eastern-frontline?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/06/you-all-deserve-victory-zelenskiy-visits-ukraine-troops-on-eastern-frontline?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/06/you-all-deserve-victory-zelenskiy-visits-ukraine-troops-on-eastern-frontline?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter
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Президент України В. Зеленський відвідав лінію фронту, близьку до 

найзапекліших боїв, зокрема місто Лисичанськ, лише за кілька кілометрів на південь 

від Сєвєродонецька, головного поля битви на сході, де росія зосередила свої сили. 

В. Зеленський також відвідав місто Соледар Бахмутського району Донецької області. 

*** 

Ourdan, Rémy. «Je suis fier de ceux que j’ai rencontrés»: la visite risquée de 

Volodymyr Zelensky dans le Donbass [«Я пишаюся тими, кого зустрів»: 

ризикований візит Володимира Зеленського на Донбас] / R. Ourdan // Le Monde. 

– Paris, 2022. – 07.06. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/07/je-suis-fier-de-ceux-que-j-ai-

rencontres-la-visite-risquee-de-volodymyr-zelensky-dans-le-

donbass_6129197_3210.html. 

У той час як місто Сєвєродонецьк переживає найжорстокіший наступ росії з 

моменту падіння Маріуполя, Президент України Володимир Зеленський відвідав 

кілька фронтів на Донбасі. Це досить несподіваний і сміливий візит, коли 

Сєвєродонецьк був на 80 % завойований російською армією. Для свого третього від 

початку повномасштабного вторгнення 24 лютого виїзду за межі української столиці 

В. Зеленський пішов на значний ризик. Після відвідування міста Буча, головного 

місця військових злочинів російської армії на Київщині, потім Харкова, місця 

переможного контрнаступу українських військ, поїздка до Лисичанська є, з 

оперативної точки зору, іншої природи. Мало того, що Лисичанськ менш ніж за 15 

кілометрів від обложеного Сєвєродонецька і його щодня інтенсивно бомбардують, 

але й шлях до Луганського коридору, де закінчується півторагодинна дорога, 

проходить під наглядом російських безпілотників і під частим ракетним та 

артилерійським вогнем. 

*** 

Crespo, María. Zelenski, el servidor de un pueblo heroico [В. Зеленський – 

слуга героїчного народу] / M. Crespo // El Mundo. – Madrid, 2022. – 08.06. – Режим 

доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/06/08/629f29acfc6c83cb408b4576.html. 

Журналісти Регіс Генте та Стефан Сіохан опублікували одну з перших 

біографій Президента України Володимира Зеленського, яка вже продається в Іспанії. 

Зокрема, там розповідається, що 25 лютого, на другий день війни, російські ЗМІ 

поширювали ідею, що лідери України втекли з країни і покинули свій народ, аде з 

настанням ночі Президент України В. Зеленський записав звернення до народу, 

стоячи поруч з Офісом Президента України, чим довів фейковість російських новин. 

*** 

Zelenski pozvao Abazovića da posjeti Kijev [Зеленський запросив Абазовича 

відвідати Київ] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 10.06. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/region/crna-gora/749287/zelenski-pozvao-abazovica-da-posjeti-kijev. 

Президент України В. Зеленський під час телефонної розмови подякував 

прем’єр-міністру Чорногорії Д. Абазовичу за підтримку, яку Чорногорія досі надавала 

Україні. Знайомлячи Д. Абазовича з поточною ситуацією в Україні, В. Зеленський 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/07/je-suis-fier-de-ceux-que-j-ai-rencontres-la-visite-risquee-de-volodymyr-zelensky-dans-le-donbass_6129197_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/07/je-suis-fier-de-ceux-que-j-ai-rencontres-la-visite-risquee-de-volodymyr-zelensky-dans-le-donbass_6129197_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/07/je-suis-fier-de-ceux-que-j-ai-rencontres-la-visite-risquee-de-volodymyr-zelensky-dans-le-donbass_6129197_3210.html
https://www.elmundo.es/internacional/2022/06/08/629f29acfc6c83cb408b4576.html
https://avaz.ba/region/crna-gora/749287/zelenski-pozvao-abazovica-da-posjeti-kijev
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висловив готовність до поглиблення співпраці та активізації особистих стосунків з Д. 

Абазовичем, запросивши його якнайшвидше відвідати Київ. Д. Абазович зазначив, 

що готовий приїхати в Київ і покличе з собою інших лідерів Західних Балкан. 

*** 

Battle for Severodonetsk rages; Ukrainian governor says 22 wounded in attack 

[Розгорається битва за Сєвєродонецьк; Український губернатор повідомив про 

22 поранених] // The News. – Islamabad, 2022. – 13.06. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/965728-battle-for-severodonetsk-rages-ukrainian-

governor-says-22-wounded-in-attack. 

За словами керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації С. 

Гайдая, міста Сєвєродонецьк і Лисичанськ протягом тижнів стали об’єктами 

російських атак так, як є останніми підконтрольними Україні територіями в 

Луганській області. С. Гайдай наголосив, що ситуація у Сєвєродонецьку надзвичайно 

складна, росіяни обстрілюють хімічний завод «Азот», де близько 800 мирних жителів 

сховалися в сховищі. С. Гайдай повідомив, що російські війська кинуть усі резерви, 

щоб захопити місто, а також, можливо, в інших напрямках, щоб перерізати та 

повністю контролювати дорогу на південний захід до Бахмута. 

*** 

Стайков, Анатоли. Зеленски: Оръжието за Украйна решава 

продължението на войната [В. Зеленський: Зброя для України вирішує питання 

продовження війни] / А. Стайков // Факти. – Sofia, 2022. – 15.06. – Режим доступу 

: https://fakti.bg/world/687592-zelenski-orajieto-za-ukraina-reshava-prodaljenieto-na-

voinata. 

Президент України В. Зеленський під час пресконференції з датськими ЗМІ 

заявив, якщо Україна отримає необхідну зброю від своїх партнерів, то вона досягне 

прогресу у війні, що триває з росією. Але якщо поставки зброї не прискоряться, 

ситуація залишиться застоєм і будуть гинути люди. В. Зеленський заявив, що Україна 

воює на власній території, а росія останні 8 років військовим шляхом вторгається на 

території України з метою проведення якихось умовних референдумів – абсолютно 

поза правовими рамками, поза міжнародним правом. 

*** 

Australia’s new prime minister considers visit to Ukraine [Новий прем’єр-

міністр Австралії розглядає можливість візиту в Україну] // The Independent. – 

London, 2022. – 17.06. – Режим доступу : 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/anthony-albanese-ap-

australia-scott-morrison-nato-b2103170.html. 

Президент України В. Зеленський запросив прем’єра Австралії Е. Альбанезе до 

Києва. Австралійський політик запрошення прийняв і може здійснити візит в 

українську столицю після саміту НАТО. Він збирається приїхати на зустріч лідерів 

країн-членів Альянсу до Європи, що дозволить йому здійснити коротку поїздку до 

Києва. Австралія є найбільшою державою, яка не є членом НАТО, але надає 

підтримку Україні в захисті її національного суверенітету від незаконного, 

аморального вторгнення росії. 

https://www.thenews.com.pk/print/965728-battle-for-severodonetsk-rages-ukrainian-governor-says-22-wounded-in-attack
https://www.thenews.com.pk/print/965728-battle-for-severodonetsk-rages-ukrainian-governor-says-22-wounded-in-attack
https://fakti.bg/world/687592-zelenski-orajieto-za-ukraina-reshava-prodaljenieto-na-voinata
https://fakti.bg/world/687592-zelenski-orajieto-za-ukraina-reshava-prodaljenieto-na-voinata
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/anthony-albanese-ap-australia-scott-morrison-nato-b2103170.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/anthony-albanese-ap-australia-scott-morrison-nato-b2103170.html
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*** 

Hochet-Bodin, Noé. Volodymyr Zelensky tente d’arracher le soutien de l’Union 

africaine en faveur de l’Ukraine [Володимир Зеленський намагається вирвати 

підтримку України від Африканського Союзу] / N. Hochet-Bodin // Le Monde. – 

Paris, 2022. – 21.06. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/06/21/volodymyr-zelensky-tente-d-

arracher-le-soutien-de-l-union-africaine_6131342_3212.html. 

На засіданні Бюро Асамблеї Африканського Союзу в режимі відеоконференції 

Президент України Володимир Зеленський звернувся до членів організації. Копітка 

організація відеозвернення, про яке кілька разів просив Офіс Президента України з 

квітня і стільки ж разів його відхиляли, ілюструє складні зв’язки між В. Зеленським 

та лідерами Африки: перші спроби мобілізувати на сторону України в війні з росією 

Африку, яка дотримується нейтральної позиції, з нечіткими контурами. В. Зеленський 

захищає свою версію конфлікту та відповідальності за продовольчу кризу, від якої 

страждає континент. Президент України, маючи на увазі москву, заявив, що «Африка 

є заручником тих, хто розпочав війну проти нашої держави». 

*** 

Woods, Allan. ‘Don’t become tired’: Ukraine’s Zelenskyy urges Canadian 

students to help keep the war front and centre [«Не втомлюватися»: Зеленський 

закликав канадських студентів допомогти зберегти фронт та центр війни] / A. 

Woods // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 22.06. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/world/2022/06/22/ukrainian-president-volodymyr-

zelenskyy-to-address-university-of-toronto-students-wednesday.html. 

У відеозверненні до студентів канадських університетів 22 червня Президент 

України В. Зеленський закликав студентів із різних країн світу, які навчаються в 

Канаді, апелювати до керівництва своїх держав щодо важливості надання підтримки 

Україні. За словами В. Зеленського, Україні потрібно більше зброї, грошей та 

допомоги, щоб продовжувати боротьбу з росією. В онлайн-спілкуванні з 

В. Зеленським взяли участь представники 10 провідних вишів Канади. 

*** 

Farberov, Snejana. Zelensky vows to fight for safe return of captured American 

‘heroes’ [Зеленський пообіцяв боротися за безпечне повернення полонених 

американських «героїв»] / S. Farberov // New York Post. – New York, 2022. – 24.06. 

– Режим доступу : https://nypost.com/2022/06/24/zelensky-vows-to-fight-for-safe-

return-of-captured-americans/. 

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв боротися за безпечне 

повернення двох американців, захоплених російськими військами в Україні, назвавши 

їх «героями». Військові ветерани Олександр Друке, 39 років, і Енді Гюїн, 27, були 

взяті в полон під час бою в селі поблизу Харкова на північному сході. Кілька днів 

потому полонені спілкувалися з російським державним агентством RT із слідчого 

ізолятора на підконтрольному кремлю Донбасі, де точилися одні з найзапекліших 

боїв у війні росії проти України. 

*** 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/06/21/volodymyr-zelensky-tente-d-arracher-le-soutien-de-l-union-africaine_6131342_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/06/21/volodymyr-zelensky-tente-d-arracher-le-soutien-de-l-union-africaine_6131342_3212.html
https://www.thestar.com/news/world/2022/06/22/ukrainian-president-volodymyr-zelenskyy-to-address-university-of-toronto-students-wednesday.html
https://www.thestar.com/news/world/2022/06/22/ukrainian-president-volodymyr-zelenskyy-to-address-university-of-toronto-students-wednesday.html
https://nypost.com/2022/06/24/zelensky-vows-to-fight-for-safe-return-of-captured-americans/
https://nypost.com/2022/06/24/zelensky-vows-to-fight-for-safe-return-of-captured-americans/
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Neves, Sofia. Zelensky demite embaixadora da Ucrânia em Portugal em 

“rotação agendada” [В. Зеленський звільнив посла України в Португалії за 

«плановою ротацією»] / S. Neves // Público. – Lisboa, 2022. – 25.06. – Режим доступу 

: https://www.publico.pt/2022/06/25/mundo/noticia/zelensky-demite-embaixadora-

ucrania-portugal-2011377. 

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з 

посади посла України в Португалії Інни Огнівець, а також послів у Грузії та 

Словаччині. І. Огнівець каже, що її повідомили про це рішення за два дні до 

оприлюднення наказу про звільнення, під час спілкування з міністром закордонних 

справ країни. Указ про звільнення з посади посла опубліковано на сторінці Офісу 

Президента України. Трьох звільнених послів було призначено під час перебування 

на посаді колишнього президента Петра Порошенка. І. Огнівець була послом у 

Португалії з жовтня 2015 р. 

*** 

Farberov, Snejana. Zelensky asks G7 leaders for air defense system, more 

sanctions [Зеленський просить у лідерів G7 систему ППО та більше санкцій] / S. 

Farberov // New York Post. – New York, 2022. – 27.06. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/06/27/zelensky-asks-g7-leaders-for-air-defense-system/. 

Президент України Володимир Зеленський закликав світових лідерів «Великої 

сімки» постачати сучасні системи протиповітряної оборони його країні, щоб краще 

захистити її від щоденних ракетних ударів – і посилити економічні санкції проти 

росії. Саміт високого рівня в Баварських Альпах, на якому В. Зеленський був 

присутній через відеоконференцію з Києва, відбувся, коли російські війська 

атакували Лисичанськ – останнє велике місто, яке все ще утримується українськими 

військами на сході Луганської області. 

*** 

Lavrov otkrio što je bezuvjetni prioritet Rusima u Ukrajini. Moskva priznala da 

koristi zastrašujuće oružje: ‘Kao golemi bacač vatre’ [лавров розкрив, що є 

безумовним пріоритетом для росіян в Україні. москва визнає, що застосовувала 

страхітливу зброю: «Як величезний вогнемет»] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 

29.06. – Режим доступу : https://www.vecernji.hr/vijesti/ukrajinci-borbe-za-

severodonjeck-se-nastavljaju-zelenski-oslobodenje-je-sve-blize-1590323. 

Президент України В. Зеленський у своєму зверненні заявив, що час до 

визволення України «наближається» і що Україна поверне все, що загарбали росіяни, 

що є лише питання часу. В. Зеленський заявив, що військова ситуація на Донбасі 

дуже складна, але оборона дуже сильна і успішно протистоїть атакам у кількох 

місцях, зокрема в Сєвєродонецьку та Лисичанську.  

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

Kerpner, Joachim. Reservdelarna på väg ta slut vid största kärnkraftverket [На 

найбільшій атомній електростанції закінчуються запчастини] / J. Kerpner // 

Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 12.06. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/wOopRo/kritisk-situation-vid-ryskockuperat-

karnkraftverk. 

https://www.publico.pt/2022/06/25/mundo/noticia/zelensky-demite-embaixadora-ucrania-portugal-2011377
https://www.publico.pt/2022/06/25/mundo/noticia/zelensky-demite-embaixadora-ucrania-portugal-2011377
https://nypost.com/2022/06/27/zelensky-asks-g7-leaders-for-air-defense-system/
https://www.vecernji.hr/vijesti/ukrajinci-borbe-za-severodonjeck-se-nastavljaju-zelenski-oslobodenje-je-sve-blize-1590323
https://www.vecernji.hr/vijesti/ukrajinci-borbe-za-severodonjeck-se-nastavljaju-zelenski-oslobodenje-je-sve-blize-1590323
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/wOopRo/kritisk-situation-vid-ryskockuperat-karnkraftverk
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На Запорізькій АЕС виникла критична ситуація з можливістю підтримки 

стабільної та безпечної роботи, що може спричинити екологічну катастрофу. За 

даними Міноборони України, запчастин та витратних матеріалів практично не 

залишилося. Глава Міжнародного агентства з атомної енергії дуже стурбований 

ситуацією. Коли розпочалося російське вторгнення в Україну «Енергоатом» зупинив 

два реактори з міркувань безпеки, але продовжив роботу з двома іншими реакторами. 

12 березня російська влада оголосила, що атомна електростанція перейшла у 

власність російської державної компанії «Росатом». Але й сьогодні атомною станцією 

керують українські техніки, у яких російські окупанти конфіскували всі особисті речі 

та мобільні телефони. 

ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА 

Украина намерена до осени восстановить критическую инфраструктуру в 

четырех областях [Україна має намір до осені відновити критичну 

інфраструктуру в чотирьох областях] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 06.06. – 

Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0606/c31519-10105741.html. 

Прем’єр-міністр України Д. Шмигаль заявив, що уряд ставить перед собою 

завдання до осені відновити всі пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури на 

території Київської, Житомирської, Сумської та Чернігівської областей. За словами Д. 

Шмигаля, у зазначених регіонах буде відновлено водо-, газо- та енергопостачання. 

Також українська влада готується відремонтувати 83 лікарні, 59 дитячих садків та 122 

школи. 

*** 

Dawod, Nivette. Minister: Kriget i Ukraina kommer ge långvarig vetebrist 

[Війна в Україні призведе до довгострокового дефіциту пшениці] / N. Dawod // 

Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 14.06. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-

direkt?pinnedEntry=910674. 

Міністр аграрної політики та продовольства України М. Сольський зазначив, 

що війна росії в Україні означатиме брак пшениці як мінімум протягом трьох сезонів, 

оскільки українське зерно було витіснене з ринку внаслідок російської блокади. З 

початку війни росія перекрила порти до Чорного моря і, отже, експортні шляхи до 

зовнішнього світу. Крім того, багато пшеничних полів також заміновані в рамках 

бойових дій, а запаси зерна розбомблені. 

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА РОСІЇ  

Русия обяви за издирване писателя Дмитрий Глуховски след антивоенни 

публикации [росія почала розшук письменника Дмитра Глуховського після 

антивоєнних публікацій] // Дневник. – Sofia, 2022. – 07.06. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/06/07/4354852_rusiia_obiavi_za

_izdirvane_pisatelia_dmitrii_gluhovski/. 

Відомий російський письменник Дмитро Глуховський заочно заарештований у 

рф. Міру запобіжного заходу обрали в Басманному суді москви в межах кримінальної 

справи про поширення фейків про російську армію. Після вторгнення росії в Україну 

Д. Глуховський розміщував антивоєнні повідомлення в соцмережах, особливо в 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0606/c31519-10105741.html
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=910674
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=910674
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/06/07/4354852_rusiia_obiavi_za_izdirvane_pisatelia_dmitrii_gluhovski/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/06/07/4354852_rusiia_obiavi_za_izdirvane_pisatelia_dmitrii_gluhovski/
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Instagram, розповідав про втрати російських військ і вбивства мирного населення. 

Свою думку проти війни він також висловив в інтерв’ю сайту «Медуза». 

*** 

Хакери са шпионирали 42 страни съюзници на Украйна заради Русия, 

съобщи «Майкрософт» [Хакери шпигували за 42 союзниками України через 

росію, повідомила Microsoft] // Дневник. – Sofia, 2022. – 23.06. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/06/23/4361226_hakeri_sa_shpio

nirali_42_strani_sujuznici_na_ukraina/. 

Президент гіганта програмного забезпечення Microsoft Б. Сміт заявив, що 

хакери, які діють від імені російської держави, здійснювали «стратегічне 

шпигунство» проти урядів, аналітичних центрів, компаній та гуманітарних 

організацій у 42 країнах, які підтримують Україну. Б. Сміт додав, що не менше чверті 

успішних атак були пов’язані з крадіжкою даних. 

*** 

Poutine verse plus de 75 000 euros aux familles de certains soldats russes morts 

en Ukraine ou en Syrie [путін заплатив понад 75 тисяч євро сім’ям деяких 

російських солдатів, які загинули в Україні чи Сирії] // L’Obs. – Paris, 2022. – 

06.06. – Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/guerre-en-

ukraine/20220606.OBS59351/poutine-verse-plus-de-75-000-euros-aux-familles-de-

certains-soldats-russes-morts-en-ukraine-ou-en-syrie.html. 

російські офіційні особи зберігають обережність щодо кількості загиблих 

національних гвардійців в Україні чи Сирії. Наприкінці березня Міноборони 

повідомило, що на території України загинув 1351 солдат, причому західні експерти 

та офіційні особи вважають, що реальна кількість набагато більша. 

*** 

Russia cracks down on critics of military actions in Ukraine [росія 

розправляється з критиками бойових дій в Україні] // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. 

– 09.06. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/world/russia-cracks-

down-on-critics-of-military-actions-in-ukraine. 

російська влада продовжила свої репресії проти громадян, які говорять про 

бойові дії в Україні, затримавши журналіста та колишнього соратника вбитого лідера 

російської опозиції Б. Нємцова В. Кара-Мурзи-молодшого, підтвердивши 

звинувачення проти журналіста-розслідувача О. Солдатова і письменника-фантаста 

Д. Глуховського та змусивши головного рабина Москви П. Гольдшмідта втекти з 

країни. росія ухвалила закон, що передбачає кримінальну відповідальність за 

поширення нібито неправдивої інформації про свої збройні сили незабаром після 

того, як її війська увійшли до України. Правопорушення карається позбавленням волі 

терміном до 15 років. 

*** 

Bajak, Frank. Microsoft: russian cyber spying targets 42 Ukraine allies 

[Microsoft: російське кібершпигунство націлене на 42 українських союзників] / F. 

Bajak // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 23.06. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/06/23/4361226_hakeri_sa_shpionirali_42_strani_sujuznici_na_ukraina/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/06/23/4361226_hakeri_sa_shpionirali_42_strani_sujuznici_na_ukraina/
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220606.OBS59351/poutine-verse-plus-de-75-000-euros-aux-familles-de-certains-soldats-russes-morts-en-ukraine-ou-en-syrie.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220606.OBS59351/poutine-verse-plus-de-75-000-euros-aux-familles-de-certains-soldats-russes-morts-en-ukraine-ou-en-syrie.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220606.OBS59351/poutine-verse-plus-de-75-000-euros-aux-familles-de-certains-soldats-russes-morts-en-ukraine-ou-en-syrie.html
https://japantoday.com/category/world/russia-cracks-down-on-critics-of-military-actions-in-ukraine
https://japantoday.com/category/world/russia-cracks-down-on-critics-of-military-actions-in-ukraine
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https://japantoday.com/category/world/microsoft-russian-cyber-spying-targets-42-

ukraine-allies. 

У звіті Microsoft йдеться, що одночасно з безперервними кібератаками в 

Україні російські хакери, що підтримуються державою, займаються «стратегічним 

шпигунством» проти урядів, аналітичних центрів, підприємств і груп допомоги в 42 

країнах, що підтримують Україну. Глава Microsoft Б.Сміт зазначив, що з початку 

війни російська атака союзників України була успішною у 29 % випадків. Microsoft 

заявила, що кіберзахист України «виявився сильнішим» загалом, ніж можливості 

росії у «хвилях руйнівних кібератак проти 48 різних українських агентств та 

підприємств». Україна подала приклад у галузі захисту даних, перейшовши від 

локального зберігання своїх даних на серверах в урядових будівлях за тиждень до 

російського вторгнення. 

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА 

Musaieva, Sevgil. We Know the Truth About the War in Ukraine Because of 

Journalists [Ми знаємо правду про війну в Україні завдяки журналістам] / S. 

Musaieva // Time. – New York, 2022. – 07.06. – Режим доступу : 

https://time.com/6184962/sevgil-musaieva-time100-summit-2022/. 

Головна редакторка «Української правди» С. Мусаєва, яка увійшла до сотні 

найвпливовіших людей світу за версією Time, виступила на саміті TIME100 у Нью-

Йорку, де заявила, що журналісти на війні в Україні стикаються з неймовірними 

проблемами, найголовніша з яких просто вижити, розповідаючи світові правду. За 

три місяці в Україні загинуло 32 журналісти, 9 з них під час виконання службових 

обов’язків. 

*** 

Popli, Nik. Sevgil Musaieva Explains How Simple Words Can Provide Comfort 

During War [Севгіль Мусаєва пояснює, як прості слова можуть забезпечити 

комфорт під час війни] / N. Popli // Time. – New York, 2022. – 09.06. – Режим 

доступу : https://time.com/6185624/sevgil-musaieva-time100-gala/. 

Учасниця саміту TIME100 у Нью-Йорку С. Мусаєва привернула увагу 

присутніх до повномасштабної війни в Україні. Головна редакторка «Української 

правди», яка очолює групу українських журналістів, що висвітлюють війну в рідній 

країні, розповіла про небезпеку відправки репортерів у райони активних обстрілів, 

поділилася досвідом роботи головного редактора видання новин. 

ПЛАНИ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ  

Alçi, Nagehan. ‘Ukraine expects Turkey to become guarantor of security’ 

[«Україна очікує, що Туреччина стане гарантом безпеки»] / N. Alçi // Daily Sabah. 

– Istanbul, 2022. – 07.06. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/opinion/columns/ukraine-expects-turkey-to-become-

guarantor-of-security. 

Прагнучи отримати найсвіжішу інформацію про війну, турецька журналістка 

Н. Альчі зв’язалася з членом делегації України на переговорах із росією, народним 

депутат від «Голосу» Р. Умєровим. За його словами, відмінність росії від України в 

https://japantoday.com/category/world/microsoft-russian-cyber-spying-targets-42-ukraine-allies
https://japantoday.com/category/world/microsoft-russian-cyber-spying-targets-42-ukraine-allies
https://time.com/6184962/sevgil-musaieva-time100-summit-2022/
https://time.com/6185624/sevgil-musaieva-time100-gala/
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/ukraine-expects-turkey-to-become-guarantor-of-security
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/ukraine-expects-turkey-to-become-guarantor-of-security
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тому, що Україна навіть під час війни думає про те, як відновити країну, а росіяни, 

живучи у мирній країні, думають, як зруйнувати сусідні міста. Р. Умєров наголосив, 

що уряд України вже працює над планом відновлення країни і десятки країн, зокрема 

Туреччина, вже запропонували свою допомогу у відновленні українських міст. 

*** 

Eichengreen, Barry. Should russia pay reparations for the Ukraine war? [Чи 

має росія виплачувати репарації за війну в Україні?] / B. Eichengreen // The 

Guardian. – London, 2022. – 13.06. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/business/2022/jun/13/russia-pay-reparations-ukraine-

war. 

На думку автора, війна росії проти України не вказує на завершення, але не 

рано почати думати про те, як забезпечити післявоєнну стабільність, процвітання та 

безпеку України. Вже зараз тривають дві дискусії: одна про фінансування відбудови 

економіки, а інша про підтвердження зовнішньої безпеки України. Проблема в тому, 

що ці дискусії проходять окремо, хоча питання тісно пов’язані. Витрати на відбудову 

невизначені, тому що хід війни невизначений. Приблизно 150 млрд дол. здається 

розумною відправною точкою відбудови України. Відновлення України має 

фінансуватися за рахунок арешту російських активів. Заморожені резерви банку росії 

в розмірі 284 млрд дол., безсумнівно, підійдуть цьому рахунку. 

РЕАКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  

Miller, Christopher. ‘Everything is gone’: Eastern Ukraine residents say Russia 

is wiping their towns off the map [«Все пропало»: жителі Східної України кажуть, 

що росія стирає їхні міста з карти] / C. Miller // POLITICO. – Brussels, 2022. – 

03.06. – Режим доступу : https://www.politico.com/news/2022/06/03/eastern-ukraine-

residents-russia-00036854. 

У великому репортажі з Донбасу автор описує загальну ситуацію та небезпечну 

евакуацію мирного населення з населених пунктів, що опиняються під вогнем 

окупантів. За словами автора, оскільки російські війська знищують все на своєму 

шляху до випаленої землі, щоб захопити якомога більшу частину Донецької та 

Луганської областей, схід України значною мірою обезлюднів. В репортажі 

зазначено, що підприємства забиті дошками, рух транспорту зупинено, а громадські 

площі «мертві». Але десятки тисяч людей залишаються під перехресним вогнем, яким 

нікуди подітися, поки точиться битва за Донбас. 

*** 

Neves, Sofia. As irmãs que se reencontraram em Portugal e outras histórias de 

quem fugiu da guerra [Сестри, які знову зустрілися в Португалії, та інші історії 

тих, хто втік від війни] / S. Neves // Público. – Lisboa, 2022. – 03.06. – Режим 

доступу : https://www.publico.pt/2022/06/03/sociedade/reportagem/irmas-

reencontraram-portugal-historias-fugiu-guerra-2008619. 

Автор описує історію української родини, яка має п’ятьох дітей, і яким вдалося 

втекти від війни в Україні в Португалію. 

*** 

https://www.theguardian.com/business/2022/jun/13/russia-pay-reparations-ukraine-war
https://www.theguardian.com/business/2022/jun/13/russia-pay-reparations-ukraine-war
https://www.politico.com/news/2022/06/03/eastern-ukraine-residents-russia-00036854
https://www.politico.com/news/2022/06/03/eastern-ukraine-residents-russia-00036854
https://www.publico.pt/2022/06/03/sociedade/reportagem/irmas-reencontraram-portugal-historias-fugiu-guerra-2008619
https://www.publico.pt/2022/06/03/sociedade/reportagem/irmas-reencontraram-portugal-historias-fugiu-guerra-2008619
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Росіяни погрожують родичам військових, які вийшли з «Азовсталі» 

зґвалтуваанням і смертю // Укранська газета. – Рим, 2022. – 08.06. – Режим 

доступу : https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/росіяни-погрожують-

родичам-військов/. 

Дружина захисника Маріуполя Арсенія Федосюка Юлія заявила, що родичам 

військових, які вийшли з «Азовсталі», телефонують з російських номерів і 

знущаються або погрожують. Як повідомила Юлія Федосюк, такі ж повідомлення та 

заяви отримують й інші родичі захисників «Азову», наприклад, Катерина, дружина 

Дениса Прокопенка. Вони вирішили не звертатися до поліції, оскільки не бачать у 

цьому сенсу. 

*** 

Harding, Luke. Yulia Tymoshenko on war in Ukraine: ‘It’s a chance for the 

free world to kill this evil’ [Ю. Тимошенко про війну в Україні: «Це шанс для 

вільного світу вбити це зло»] / L. Harding // The Guardian. – London, 2022. – 08.06. 

– Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/jun/08/yulia-

tymoshenko-on-war-in-ukraine-russia-putin. 

Колишня прем’єр-міністерка України Ю. Тимошенко назвала путіна 

«абсолютно раціональним, холодним, жорстоким, чорним злом» і стверджує, що він 

сповнений рішучості увійти в історію росії разом зі Сталіним і Петром Великим. За 

словами Ю. Тимошенко, перед повномасштабним вторгненням росії в лютому путін 

не приховував, що впевнений, що «нема такої нації, як Україна, і немає таких людей, 

як українці». Ю. Тимошенко припустила, що його амбіції виходять за рамки 

захоплення української території та повалення її прозахідного, пронатовського уряду 

– його геополітична мета полягала в тому, щоб захопити Білорусь, Грузію та 

Молдову, а також контролювати Центральну та Східну Європу, включаючи країни 

Балтії, як це робила москва за радянських часів. 

*** 

Amado, Carolina. Na Ucrânia, os estudantes de 2022 guardam retratos entre 

ruínas [В Україні випускники 2022 роблять фото серед руїн] / C. Amado // Público. 

– Lisboa, 2022. – 15.06. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/06/15/p3/fotogaleria/ucrania-estudantes-2022-guardam-

retratos-entre-ruinas-408285. 

В альбомах випускників 2021/2022 року одного з класів в Чернігові, на півночі 

України, підлітки зображені серед руїн. Уламки старих будинків і шкіл міста, 

зруйновані російськими бомбардуваннями, малюють похмуру сцену в день, який мав 

бути святковим. 25-и річний фотограф Станіслав Сеник хотів задокументувати 

історію 40 випускників, які закінчили школи Чернігова і наголосив, що було дуже 

важливо зберегти це в пам’яті, адже через 10-15 років, коли у них будуть діти, вони 

зможуть показати їм ці фотографії, які є ще одним символом опору українського 

населення. Кожну фотографію С. Сеник зробив у різних місцях міста, що свідчить 

про те, що наразі Чернігів в основному перебуває в руїнах. Він має намір продати 

фото, щоб зібрати гроші для української армії. 

*** 

https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/росіяни-погрожують-родичам-військов/
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/росіяни-погрожують-родичам-військов/
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/08/yulia-tymoshenko-on-war-in-ukraine-russia-putin
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/08/yulia-tymoshenko-on-war-in-ukraine-russia-putin
https://www.publico.pt/2022/06/15/p3/fotogaleria/ucrania-estudantes-2022-guardam-retratos-entre-ruinas-408285
https://www.publico.pt/2022/06/15/p3/fotogaleria/ucrania-estudantes-2022-guardam-retratos-entre-ruinas-408285
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Coakley, Amanda. The Rock Star Poet Playing Concerts to Ukrainians 

Sheltering Underground From Russian Bombs [Поет-рок-зірка дає концерти 

українцям, які ховаються під землею від російських бомб] / A. Coakley // Time. – 

New York, 2022. – 18.06. – Режим доступу : https://time.com/6188539/serhiy-zhadan-

interview-ukraine/. 

Кореспондентка А. Коаклі присвятила статтю в журналі «Time» С. Жадану – 

українському поету, прозаїку і перекладачу, одному з чільних постатей сучасного 

літературного процесу. В статті зазначено, що за останні 20 років С. Жадан написав 

понад десяток збірок віршів та сім романів, але поки російські снаряди падають на 

Україну, він не може писати. С. Жадан проводить свої дні в шквалі діяльності, 

організовуючи культурні заходи в Харкові та збираючи кошти на підтримку ЗСУ. 

*** 

Díaz, Ruth. Inga Gezalian, la artista ucraniana salvada por la ‘Internacional’ de 

la cultura: «He descubierto cómo es el odio» [Інга Гезалян, українська художниця, 

яку врятував культурний «Інтернаціонал»: «Я відкрила, що таке ненависть»] / 

R. Díaz // El Mundo. – Madrid, 2022. – 19.06. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/madrid/2022/06/19/62acf741fdddffd6a48b4599.html. 

Художниця Інга Гезалян уникає лише двох речей: говорити про свою родину та 

розмовляти російською. Вона розповідає, що після початку війни українці відкрили, 

що таке ненависть і все через росію. Хоча вона і з російськомовної родини, але не 

розмовляє російською з початку війни. У 27 років вона, виросши в Одесі, трохи 

більше місяця живе в Мадридському Сільському Підходному Центрі. Вона є першою 

художницею, яку прийняла мережа TEJA, нещодавно заснована 14 культурними 

установами та організаціями під міжнародною координацією Artists at Risk, як 

термінова відповідь на російське вторгнення в Україну. Ще двоє творців прибудуть у 

липні та вересні, саме тоді, коли Інга дозволить собі будувати плани на майбутне. 

Вона наголошує, що українські художники ніколи не уявляли, що вони стануть 

чимось на кшталт військових журналістів, але в Україні зараз немає нічого іншого, 

щоб не стосувалося війни. 

*** 

Viperino, Michael. De la guerra al oro: la peripecia de Ucrania para ganar en 

natación sincronizada [Від війни до золота: шлях України до перемоги в 

синхронному плаванні] / M. Viperino // ABC. – Madrid, 2022. – 21.06. – Режим 

доступу : https://www.abc.es/deportes/abci-guerra-ucrania-gana-natacion-

sincronizada-202206201905_noticia.html. 

На Чемпіонаті світу з плавання в Будапештіз золоту медаль здобула жіноча 

збірна України. З неймовірним результатом 95,0333 вона випередила збірну Японії. 

Десять плавчинь і двоє тренерів змогли втікти від війни в Україні. 7 березня завдяки 

Федерації плавання Італії, яка надала транспортні засоби для виїзду з України, 

команда прибула до Риму, де змогла тренуватися і зрештою перемогти. Цей приклад 

самовдосконалення продемонстрував силу плавиць, які, зібравшись в Італії, змогли 

вибороти історичне золото. 

*** 

https://time.com/6188539/serhiy-zhadan-interview-ukraine/
https://time.com/6188539/serhiy-zhadan-interview-ukraine/
https://www.elmundo.es/madrid/2022/06/19/62acf741fdddffd6a48b4599.html
https://www.abc.es/deportes/abci-guerra-ucrania-gana-natacion-sincronizada-202206201905_noticia.html
https://www.abc.es/deportes/abci-guerra-ucrania-gana-natacion-sincronizada-202206201905_noticia.html
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Campbell, Charlie. Some Part of Their Youth Definitely Got Stolen.’ Photos of 

Growing Up Amid Ukraine’s War [«Деяку частину їхньої молодості точно 

вкрали». Фотографії] / C. Campbell // Time. – New York, 2022. – 22.06. – Режим 

доступу : https://time.com/6189715/kyiv-ukraine-youth-photos/. 

За словами кореспондента «Time», мало хто в Україні залишився без шрамів 

від повномасштабного вторгнення президента росії в Україну. Німецький фотограф 

Ф. Ріттер провів три тижні, досліджуючи молодих людей у Київській області, щоб 

краще їх зрозуміти. За його словами, всі молоді люди вони дуже серйозно і по-

дорослому говорять про цю війну і про те, на що сподіваються. 

РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Заява Священного Синоду УПЦ (ПЦУ) за підсумками останніх подій в 

юрисдикції московського патріархату в Україні (УПЦ) // Гомін України. – 

Торонто, 2022. – 07.06. – Режим доступу : 

http://www.homin.ca/news.php/news/25285/group/10. 

Епіфаній, Митрополит Київський і всієї України сказав, що на підставі наявних 

у публічному доступі документів немає підстав стверджувати, що за підсумками 

подій 27 травня 2022 р. релігійне об’єднання упц справді і реально припинило бути 

складовою частиною російської православної церкви, якою воно було і до нинішнього 

часу. 

*** 

Дуляба, Наталя. ПЦУ проситиме надати їй один із храмів лаври / Н. 

Дуляба // Міст. – Торонто, 2022. – 09.06. – Режим доступу : https://meest-

online.com/culture/spirituality/ptsu-prosytyme-nadaty-jij-odyn-iz-hramiv-lavry/. 

Синод Православної церкви України утворив нову релігійну організацію та 

звернеться до Кабінету Міністрів із проханням надати для неї один із храмів Києво-

Печерської лаври, яку орендує російська православна церква в Україні. Синод 

створив Свято-Успенську Києво-Печерську лавру (чоловічий монастир), затвердив її 

статут і визначив, що новостворена організація підпорядковується Блаженнійшому 

Епіфанію. Такі рішення прийняли, враховуючи особливе значення Свято-Успенської 

Києво-Печерської лаври як святині всеукраїнського та світового значення, з метою 

подолання наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі 

Московського патріархату, а також на пропозицію митрополита Київського і всієї 

України Епіфанія. 

*** 

Предстоятель зустрівся з делегацією СКУ // Гомін України. – Торонто, 

2022. – 14.06. – Режим доступу : 

http://www.homin.ca/news.php/news/25348/group/10. 

Предстоятель помісної Української Православної Церкви прийняв у 

Митрополичому домі провід Світового Конгресу Українців (СКУ). До резиденції 

Його блаженства цього дня завітали президент СКУ Павло Грод, перший 

віцепрезидент СКУ і голова комісії з релігійних питань Стефан Романів, 

віцепрезидентка СКУ і президентка Конгресу Українців Канади Олександра Хичій, 

https://time.com/6189715/kyiv-ukraine-youth-photos/
http://www.homin.ca/news.php/news/25285/group/10
https://meest-online.com/culture/spirituality/ptsu-prosytyme-nadaty-jij-odyn-iz-hramiv-lavry/
https://meest-online.com/culture/spirituality/ptsu-prosytyme-nadaty-jij-odyn-iz-hramiv-lavry/
http://www.homin.ca/news.php/news/25348/group/10
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виконавчий директор СКУ Ігор Михальчишин та директор Представництва СКУ в 

Україні Сергій Касянчук. Під час спілкування йшлося про безпрецедентні виклики, з 

якими стикнулася Україна в результаті повномасштабного російського нападу та 

залучення всебічної міжнародної допомоги нашій державі. 

РОБОТА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Miller, Christopher. Zelenskyy wants to replace Ukraine’s top spy after security 

failures [В. Зеленський хоче замінити голову СБУ після провалів безпеки] / C. 

Miller // POLITICO. – Brussels, 2022. – 23.06. – Режим доступу : 

https://www.politico.com/news/2022/06/23/zelenskyy-top-spy-security-failures-

00041794. 

За словами автора, Іван Баканов був залучений для оновлення Служби безпеки 

України, але після низки невдач і втрати Херсона він впав у немилість Президента 

України Володимира Зеленського. Зважаючи на те, що І. Баканов давній друг 

В. Зеленського, який колись керував його розважальним проєктом, а потім 

президентською кампанією, президент стурбований можливістю звільнення когось із 

найближчого оточення. Наразі більша частина щоденних операцій СБУ ведеться з 

Офісу Президента людьми, яким ще довіряє В. Зеленський та очільник Офісу 

Президента України Андрій Єрмак. 

  

https://www.politico.com/news/2022/06/23/zelenskyy-top-spy-security-failures-00041794
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УКРАЇНА У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ  

 

ВІЗИТИ ІНОЗЕМНИХ ВИСОКОПОСАДОВЦІВ ДО УКРАЇНИ  

В. Зеленский обсудил с президентом Словакии военную и экономическую 

помощь Украине [В. Зеленський обговорив з президенткою Словаччини 

військову та економічну допомогу Україні] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 

01.06. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0601/c31519-

10104576.html. 

Президентка Словаччини З. Чапутова з візитом відвідала Україну, під час якого 

зустрілася з Президентом України В. Зеленським. Глави двох країн обговорили 

фінансову підтримку України, залучення Словаччини до повоєнного відновлення 

українських міст та допомогу, яку надає словацька сторона українцям, які були 

змушені покинути свої домівки через бойові дії. Окрему увагу було приділено 

європейській інтеграції України. В. Зеленський і З. Чапутова також обговорили 

співпрацю обох держав щодо прикордонної інфраструктури та роботи пунктів 

пропуску. Глава Української держави анонсував запровадження спільного контролю 

на кордоні України та Словаччини. 

*** 

Ірпінь – символ опору та стійкості народу України // Українське Слово. – 

Чикаго, 2022. – 09.06. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/ukraine/111296.html. 

Посолка США в Україні Бріджит Брінк відвідала Ірпінь, де зустрілася з 

людьми, чия стійкість і опір є прикладом для всього світу. Мешканці розповіли, що на 

початку березня ірпінчани об’єдналися, щоб зупинити просування росії до Києва – 

підривали мости, що ведуть до столиці, організовували евакуацію тисяч жителів, 

ліквідовували низку загонів вбивць. Зараз вони наполегливо працюють над 

відбудовою своєї громади і Сполучені Штати допоможуть їм у цьому. 

*** 

В. Зеленский обсудил с министром обороны Великобритании военную 

поддержку Украины [В. Зеленський обговорив з міністром оборони Великої 

Британії військову підтримку України] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 

11.06. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0611/c31519-

10108468.html. 

Президент України В. Зеленський провів зустріч з міністром оборони 

Великобританії Б. Воллесом, який прибув в Україну з робочим візитом. Головною 

темою переговорів стала військова підтримка України за умов збройного конфлікту з 

рф. В. Зеленський подякував Б. Воллесу за дієву допомогу Україні з боку 

британського уряду. Б. Воллес, у свою чергу, запевнив В. Зеленського у продовженні 

оборонної підтримки України. Окрема увага на зустрічі була приділена можливим 

шляхам розблокування українських портів для запобігання глобальній продовольчій 

кризі. 

*** 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0601/c31519-10104576.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0601/c31519-10104576.html
https://www.ukrslovo.net/ukraine/111296.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0611/c31519-10108468.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0611/c31519-10108468.html
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Jendroszczyk, Piotr. Scholz i Macron jadą do Zełenskiego. Co wyniknie z tej 

wizyty dla Ukrainy? [О. Шольц і Е. Макрон їдуть до В. Зеленського. Що буде 

результатом цього візиту для України?] / P. Jendroszczyk // Rzeczpospolita. – 

Warsaw, 2022. – 14.06. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/dyplomacja/art36512741-scholz-i-macron-jada-do-zelenskiego-co-

wyniknie-z-tej-wizyty-dla-ukrainy. 

Президент України Володимир Зеленський розраховує на канцлера Німеччини 

Олафа Шольца в підтримці України. За його словами, канцлер та його уряд мають 

визначитися, а не намагатися лавірувати між допомогою Україні та відносинами з 

росією. Ймовірно, О. Шольц буде говорити про це в Києві, де його очікують у 

компанії президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Італії Маріо 

Драґі. Українська влада покладає великі надії на приїзд лідерів трьох найбільших 

країн ЄС, очікуючи обіцянки подальшої військової підтримки та декларації про 

перспективу членства України в ЄС, яка незабаром буде обговорена на саміті ЄС. 

*** 

Abazović iz Kijeva: Crnu Goru smo učinili važnim diplomatskim igračem u 

svijetu [Абазович із Києва: Ми зробили Чорногорію важливим дипломатичним 

гравцем у світі] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 15.06. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/750973/abazovic-iz-kijeva-crnu-goru-smo-ucinili-vaznim-

diplomatskim-igracem-u-svijetu. 

Прем’єр-міністр Чорногорії Д. Абазович у заяві для чорногорських ЗМІ в Києві 

розповів про зустріч з Президентом України В. Зеленським та мером Києва В. 

Кличком, щоб висловити їм позицію Чорногорії. Д. Абазович зазначив, що маленька 

Чорногорія може бути попередницею важливих ініціатив. 

*** 

Malinowski, Przemysław. Macron zaostrza ton wobec Rosji przed ewentualną 

wizytą na Ukrainie [Е. Макрон загострює тон проти росії перед можливим візитом 

в Україну] / P. Malinowski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 15.06. – Режим 

доступу : https://www.rp.pl/polityka/art36516331-macron-zaostrza-ton-wobec-rosji-

przed-ewentualna-wizyta-na-ukrainie. 

Президент Франції Емманюель Макрон висловив жорсткішу позицію щодо 

росії після відвідування бази НАТО в Румунії. Президент Франції намагався 

заспокоїти побоювання в Україні та серед деяких європейських союзників щодо своєї 

попередньої позиції до москви. Е. Макрон розпочав триденний візит на південний 

фланг НАТО. У планах президента Франції також візит до Молдови, а згодом, 

ймовірно, поїде до Києва з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем’єр-

міністром Італії Маріо Драґі. Символічний візит відбудеться за день до того, як 

Європейська комісія дасть рекомендацію щодо статусу України як кандидата на 

членство в ЄС, до чого обережно ставляться найбільші європейські країни. 

Французького лідера розкритикували Україна та східноєвропейські союзники за його 

неоднозначну підтримку України у війні з росією. 

*** 

https://www.rp.pl/dyplomacja/art36512741-scholz-i-macron-jada-do-zelenskiego-co-wyniknie-z-tej-wizyty-dla-ukrainy
https://www.rp.pl/dyplomacja/art36512741-scholz-i-macron-jada-do-zelenskiego-co-wyniknie-z-tej-wizyty-dla-ukrainy
https://avaz.ba/globus/svijet/750973/abazovic-iz-kijeva-crnu-goru-smo-ucinili-vaznim-diplomatskim-igracem-u-svijetu
https://avaz.ba/globus/svijet/750973/abazovic-iz-kijeva-crnu-goru-smo-ucinili-vaznim-diplomatskim-igracem-u-svijetu
https://www.rp.pl/polityka/art36516331-macron-zaostrza-ton-wobec-rosji-przed-ewentualna-wizyta-na-ukrainie
https://www.rp.pl/polityka/art36516331-macron-zaostrza-ton-wobec-rosji-przed-ewentualna-wizyta-na-ukrainie
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A Irpin, Macron, Scholz et Draghi devant la «barbarie» russe [В Ірпіні Е. 

Макрон, О. Шольц і М. Драґі перед російським «варварством»] // L’Obs. – Paris, 

2022. – 16.06. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/monde/20220616.AFP1629/a-irpin-macron-scholz-et-

draghi-devant-la-barbarie-russe.html. 

Під час першого візиту в Україну з початку російського вторгнення президент 

Франції, канцлер Німеччини та глава італійського уряду, щойно зійшовши зі 

спецпоїзда в Києві, вирушили до міста Ірпінь. До них в українській столиці 

приєднався президент Румунії К. Йоганніс, який їхав окремо. Високопосадовці 

змогли осягнути все «варварство» війни в Україні та її наслідок – російські військові 

злочини. 

*** 

Herszenhorn, David M. Rhetoric and reality collide as France, Germany, Italy 

back Ukraine’s EU bid [Риторика і реальність співпали. Франція, Німеччина та 

Італія підтримують заявку України на членство в ЄС] / D. M. Herszenhorn // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 16.06. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/rhetoric-and-reality-collide-as-france-germany-italy-

back-ukraines-eu-bid/. 

Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та 

прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі, проголосивши про свою підтримку статусу 

кандидатів України та Молдови на членство в ЄС, надіслали тим самим путіну 

недвозначний меседж: радянська сфера впливу мертва – і вона не відродиться силою. 

Проте лідери ЄС також передали росії ще більш чіткий меседж: ЄС та його союзники 

не будуть тиснути на Україну схиляючи її до будь-якої капітуляції чи територіального 

компромісу, щоб покласти край війні. Таке запевнення стало величезним 

полегшенням для української влади, яка боялася, що західні союзники можуть 

спробувати примусити її до несправедливого врегулювання. 

*** 

Darmanin, Jules. Macron, Scholz and Draghi arrive in Kyiv for historic visit [Е. 

Макрон, О. Шольц і М. Драґі прибули до Києва з історичним візитом] / J. 

Darmanin // POLITICO. – Brussels, 2022. – 16.06. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/macron-scholz-draghi-kyiv-visit-zelenskyy-ukraine/. 

Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та 

прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі прибули до Києва, відвідавши українську столицю 

вперше з початку російського вторгнення в рамках історичної спільної поїздки. Троє 

лідерів приїхали нічним потягом до Києва, де їх зустріли сиренами повітряної 

тривоги на тлі триваючого вторгнення росії. Президент Франції підкреслив, що візит 

є «посланням європейської єдності і підтримки українцям, [посланням] про 

сьогодення і майбутнє, тому що найближчі тижні будуть дуже важкими». Е. Макрон 

заявив, що Президент України Володимир Зеленський «має визначити, що буде для 

нього військовою перемогою». Від імені європейських лідерів він підкреслив, що 

вони за «повну перемогу з відновленням [української] територіальної цілісності над 

усіма територіями, які були завойовані росіянами, включаючи Крим». 

https://www.nouvelobs.com/monde/20220616.AFP1629/a-irpin-macron-scholz-et-draghi-devant-la-barbarie-russe.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220616.AFP1629/a-irpin-macron-scholz-et-draghi-devant-la-barbarie-russe.html
https://www.politico.eu/article/rhetoric-and-reality-collide-as-france-germany-italy-back-ukraines-eu-bid/
https://www.politico.eu/article/rhetoric-and-reality-collide-as-france-germany-italy-back-ukraines-eu-bid/
https://www.politico.eu/article/macron-scholz-draghi-kyiv-visit-zelenskyy-ukraine/
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*** 

Keyton, David. French, German, Italian Leaders Visit Kyiv In Show of 

Collective European Support [Лідери Франції, Німеччини та Італії відвідали Київ 

на знак колективної європейської підтримки] / D. Keyton // Time. – New York, 

2022. – 16.06. – Режим доступу : https://time.com/6188214/macron-scholz-draghi-

kyiv-ukraine-visit/. 

Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії прибули до Києва, щоб 

продемонструвати колективну європейську підтримку України, яка протистоїть 

російському вторгненню. Лідери прибули на спеціальному нічному поїзді, наданому 

українською владою, і провели довгі зустрічі, щоб погодити свої позиції перед 

зустріччю з Президентом України В. Зеленським. Візит має велике символічне 

значення, враховуючи, що західноєвропейські держави часто стикалися з критикою за 

те, що вони не надали Україні зброю в кількості, про яку їх просив В. Зеленський, і за 

їхню готовність продовжувати переговори з президентом росії путіним. 

*** 

Truchlá, Helena. Scholz si dal s návštěvou Zelenského na čas. A právě ten hraje 

do karet Putinovi [Шольц знайшов час, щоб відвідати Зеленського. І він 

розігрував карти щодо путіна] / H. Truchlá // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 17.06. – 

Режим доступу : https://nazory.aktualne.cz/komentare/scholz-si-dal-s-navstevou-

zelenskeho-na-cas-a-prave-ten-hraj/r~122ebd52ee4611ec8c6f0cc47ab5f122/. 

Канцлер Німеччини О. Шольц разом з президентом Франції Е. Макроном, 

прем’єр-міністром Італії М. Драґі та президентом Румунії К. Йоганнісом відвідали 

Київ. Європейські лідери пообіцяли підтримати Україну в її намаганнях отримати 

статус кандидата в ЄС. За словами автора, неодноразовий акцент канцлера Німеччини 

О. Шольца «на правильному часі» спонукає до розгляду ролі, яку «час» насправді 

відіграє у війні в Україні, дедалі зрозумілішим стає, що це надзвичайно важливо і, що 

саме Німеччина в деяких аспектах реагує повільніше, ніж цього вимагає ситуація. 

Автор вважає, що час спливає не лише для України, а й для Європи, що різке 

подорожчання та побоювання, що путін закриє газові крани в холодні місяці, 

загрожують не лише конкретним домогосподарствам, а й досі проблемній 

європейській єдності. 

*** 

Shakhnazarova, Nika. Boris Johnson makes surprise Ukraine visit for talks with 

Zelensky [Борис Джонсон несподівано відвідав Україну для переговорів із 

Зеленським] / N. Shakhnazarova // New York Post. – New York, 2022. – 18.06. – 

Режим доступу : https://nypost.com/2022/06/18/boris-johnson-makes-surprise-

ukraine-visit-for-talks-with-zelensky/. 

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 17 червня знову приїхав до 

Києва, де зустрівся з українською владою та обговорив допомогу Україні у війні. Це 

вже його другий візит в Україну з початку повномасштабного російського 

вторгнення. Б. Джонсон під час зустрічі запропонував В. Зеленському розпочати 

велику навчальну програму для українських військових. Ця програма, яку очолить 

Велика Британія, зможе навчати до 10 тис. українських бійців кожні 120 днів. 

https://time.com/6188214/macron-scholz-draghi-kyiv-ukraine-visit/
https://time.com/6188214/macron-scholz-draghi-kyiv-ukraine-visit/
https://nazory.aktualne.cz/komentare/scholz-si-dal-s-navstevou-zelenskeho-na-cas-a-prave-ten-hraj/r~122ebd52ee4611ec8c6f0cc47ab5f122/
https://nazory.aktualne.cz/komentare/scholz-si-dal-s-navstevou-zelenskeho-na-cas-a-prave-ten-hraj/r~122ebd52ee4611ec8c6f0cc47ab5f122/
https://nypost.com/2022/06/18/boris-johnson-makes-surprise-ukraine-visit-for-talks-with-zelensky/
https://nypost.com/2022/06/18/boris-johnson-makes-surprise-ukraine-visit-for-talks-with-zelensky/
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*** 

Главы Украины и Великобритании обсудили сотрудничество между двумя 

странами [Глави України та Великобританії обговорили співпрацю між двома 

країнами] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 18.06. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0618/c31519-10111571.html. 

В Києві відбулася зустріч Президента України В. Зеленського з прем’єр-

міністром Великобританії Б. Джонсоном, головною темою якої стала співпраця двох 

країн за умов вторгнення росії в Україну. Окрему увагу на переговорах В. Зеленський 

та Б. Джонсон приділили таким питанням, як надання підтримки українській 

економіці, вирішення проблеми дефіциту пального в Україні, підготовка до 

майбутнього опалювального сезону та розмінування території. Б. Джонсон запевнив, 

що Великобританія готова і надалі надавати Україні озброєння та організовувати 

підготовку військових для його використання. 

*** 

Leicester, Ohn. Morale Is a Concern as NATO Chief Warns War Could Last 

‘Years’ [Моральний дух викликає занепокоєння, глава НАТО попереджає, що 

війна може тривати «роками»] / O. Leicester // Time. – New York, 2022. – 19.06. – 

Режим доступу : https://time.com/6189136/ukraine-war-nato-chief/. 

Прем’єр-міністр Великобританії Б. Джонсон здійснив візит до Києва, під час 

якого зустрівся з В. Зеленським, обговорив ситуацію на фронті та з постачанням 

озброєнь, а також запропонував програму навчання десятків тисяч українських 

військових. 

*** 

Несподіваний візит Бориса Джонсона до Києва // Міст. – Торонто, 2022. – 

19.06. – Режим доступу : https://meest-online.com/ukraine/policy/nespodivanyj-vizyt-

borysa-dzhonsona-do-kyjeva/. 

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову відвідав Київ. 

Минулий візит зробив його надзвичайно популярним персонажем в Україні. Цей 

візит також став сюрпризом, адже про нього не було оголошено заздалегідь. Крім 

того в цей день глава британського уряду мав виступити на конференції на півночі 

Англії, натомість опинився в українській столиці. Б. Джонсон і В. Зеленський, як і під 

час першого візиту британського прем’єра 9 квітня, прогулялися центром Києва. 

Цього разу вони відвідали Михайлівський Золотоверхий собор. Поклали квіти до 

Стіни пам’яті тих, хто загинули за Україну.  

*** 

Президенты Украины и Молдовы обсудили актуальные вопросы 

двустороннего сотрудничества [Президенти України та Молдови обговорили 

актуальні питання двосторонньої співпраці] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 

28.06. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0628/c31519-

10115872.html. 

У Києві відбулася зустріч президентів України та Молдови В. Зеленського та 

М. Санду. Головною темою переговорів стали пріоритетні напрями співпраці двох 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0618/c31519-10111571.html
https://time.com/6189136/ukraine-war-nato-chief/
https://meest-online.com/ukraine/policy/nespodivanyj-vizyt-borysa-dzhonsona-do-kyjeva/
https://meest-online.com/ukraine/policy/nespodivanyj-vizyt-borysa-dzhonsona-do-kyjeva/
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0628/c31519-10115872.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0628/c31519-10115872.html
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країн. В. Зеленський заявив, що Україна та Молдова мають посилювати взаємодію у 

таких сферах як безпека, економіка, енергетика, політика та прикордонний контроль. 

Президенти домовилися про створення нових транзитних шляхів та розширення 

експортного транзитного потенціалу, зокрема шляхом полегшення перетину кордону 

двох держав. 

ВПЛИВ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ  

UN, US hail Turkey’s efforts for global food security [ООН та США вітають 

зусилля Туреччини щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки] // Daily 

Sabah. – Istanbul, 2022. – 01.06. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/un-us-hail-turkeys-efforts-for-global-

food-security. 

Влада США та генсек ООН А. Гутерреш схвально відгукнулися на зусилля 

Туреччини щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки та пошуку рішення 

щодо припинення війни росії проти України. Анкара та москва вестимуть переговори 

про створення потенційного морського коридору, який звільнить експорт української 

сільськогосподарської продукції. Критикуючи наступ росії, Анкара намагається 

збалансувати тісні зв’язки і позиціонує себе як нейтральна сторона, яка намагається 

стати посередником між воюючими сторонами. 

*** 

Österreich meldet niedrigste Arbeitslosenrate seit 14 Jahren [Австрія 

повідомляє про найнижчий рівень безробіття за останні 14 років] // Die Рresse. – 

Vienna, 2022. – 01.06. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6147078/oesterreich-meldet-niedrigste-arbeitslosenrate-

seit-14-jahren?from=rss. 

Позитивний розвиток на внутрішньому ринку праці Австрії продовжується, 

незважаючи на високі ціни на енергоносії та війну в Україні. Кількість безробітних та 

учасників навчання на кінець травня 2022 р. була на 20,6 % меншою, ніж за 

аналогічний місяць 2021 р. 311 543 особи перебувають на обліку як безробітні або 

навчаються, що на 80 817 менше, ніж рік тому. Порівняно з попереднім місяцем 

цифри також впали, на кінець квітня 2022 р. без роботи було 327 308 осіб. Такий 

розвиток подій свідчить, що на кількість попередніх записів на неповний робочий 

день на даний момент економічні наслідки російської загарбницької війни в Україні 

майже не відчуваються. 

*** 

Hadžović, Danijal. Zašto je Odesa važna i rusiji i Ukrajini [Чому Одеса 

важлива як для росії, так і для України] / D. Hadžović // Dnevni avaz. – Sarajevo, 

2022. – 01.06. – Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/746938/zasto-je-odesa-

vazna-i-rusiji-i-ukrajini. 

Кореспондент найвпливовішої та найпопулярнішої газета в Боснії і 

Герцеговині присвятив статтю українській «перлині біля моря» – Одесі, яка має 

величезне тактичне, символічне та економічне значення. За словами оглядача, для 

всього світу доля порту визначає гостроту наростаючої продовольчої кризи. За його 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/un-us-hail-turkeys-efforts-for-global-food-security
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/un-us-hail-turkeys-efforts-for-global-food-security
https://www.diepresse.com/6147078/oesterreich-meldet-niedrigste-arbeitslosenrate-seit-14-jahren?from=rss
https://www.diepresse.com/6147078/oesterreich-meldet-niedrigste-arbeitslosenrate-seit-14-jahren?from=rss
https://avaz.ba/globus/svijet/746938/zasto-je-odesa-vazna-i-rusiji-i-ukrajini
https://avaz.ba/globus/svijet/746938/zasto-je-odesa-vazna-i-rusiji-i-ukrajini
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словами, російська блокада Чорного моря та мінування вод Україною з метою 

оборони зупинили всі постачання. 

*** 

Vigario, David. El Gobierno inyecta 169 millones a los ganaderos de leche por 

los perjuicios de la Guerra en Ucrania [Уряд виділив 169 млн євро молочним 

фермерам на збитки від війни в Україні] / D. Vigario // El Mundo. – Madrid, 2022. 

– 01.06. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/economia/2022/05/31/62950fb5fdddff3d7e8b45af.html. 

Молочні фермери в Іспанії почали отримувати пряму допомогу від уряду на 

збитки від війни в Україні. Тож власники ферм, які виробляють молоко від великої 

рогатої худоби, овець чи кіз, почали отримувати пряму допомогу в розмірі 204,95 

євро на корову до максимум 40 тварин на одного бенефіціара. Що стосується 

виробництва овечого молока, то за вівцю буде виплачено 14,56 євро. Метою є 

компенсація збільшення витрат на виробництво одного з найбільш постраждалих 

видів діяльності первинного сектору через підвищення цін на електроенергію, корми 

для тварин та паливо, що виникло через російське вторгнення в Україну. 

*** 

Gov’t enacts ¥2.7 tril extra budget to tackle rising prices [Уряд виділяє 

додатковий бюджет у розмірі 2,7 трлн ієн для боротьби зі зростанням цін] // Japan 

Тoday. – Tokyo, 2022. – 01.06. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/japan-oks-21b-extra-budget-to-tackle-rising-

prices. 

Парламент Японії затвердив додатковий бюджет у розмірі 2,7 трлн ієн для 

вирішення проблеми різкого зростання цін на пальне та продукти харчування після 

вторгнення росії в Україну. Додатковий бюджет фінансуватиметься за рахунок нового 

випуску державних облігацій, що додасть тягаря третьої за величиною економіці 

світу, чий фінансовий стан уже є найгіршим серед великих економік. 

*** 

Macron: Türkiye önemli bir rol üstlendi [Е. Макрон: Туреччина зіграла 

важливу роль] // Star. – Istanbul, 2022. – 01.06. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/macron-turkiye-onemli-bir-rol-ustlendi-haber-

1714970/. 

Президент Франції Е. Макрон заявив, що Туреччина відіграє важливу роль у 

вирішенні питання експорту зерна з України. Е. Макрон зазначив, що позитивні 

результати були отримані від переговорів президента Р. Т. Ердогана та президента 

росії путіна щодо експорту зерна і пшениці з України. Висловлюючи сподівання, що 

найближчими днями проблема буде вирішена, президент Франції зазначив, що високо 

цінує позицію Президента України В. Зеленського та генсека ООН А. Гутерреша у 

пошуку цього рішення. 

*** 

Ministro dos Negócios Estrangeiro espera troca de visões diferentes sobre 

Ucrânia em reunião da CPLP [Міністр закордонних справ очікує обміну різними 

https://www.elmundo.es/economia/2022/05/31/62950fb5fdddff3d7e8b45af.html
https://japantoday.com/category/politics/japan-oks-21b-extra-budget-to-tackle-rising-prices
https://japantoday.com/category/politics/japan-oks-21b-extra-budget-to-tackle-rising-prices
https://www.star.com.tr/dunya/macron-turkiye-onemli-bir-rol-ustlendi-haber-1714970/
https://www.star.com.tr/dunya/macron-turkiye-onemli-bir-rol-ustlendi-haber-1714970/
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думками щодо України на засіданні CPLP] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 

02.06. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-

ucrania/detalhe/ministro-dos-negocios-estrangeiro-espera-troca-de-visoes-diferentes-

sobre-ucrania-em-reuniao-da-cplp. 

Міністр закордонних справ Португалії Жуан Гомеш Кравіньйо розглядає 

наступну зустріч Співдружності португальськомовних країн (CPLP) у Луанді як 

можливість поділитися «в атмосфері довіри» різними поглядами на війну в Україні. 

Міністр наголосив, що на зустрічі він зможе пояснити португальське бачення і буде 

мати можливість почути від своїх колег, як вони бачать ситуацію щодо російського 

вторгнення в Україну, підкреслюючи його наслідки з точки зору продовольчої 

безпеки. 

*** 

Wintour, Patrick. Russia and the west compete to secure safe passage for 

Ukraine’s grain [росія та Захід змагаються, щоб забезпечити безпечний проїзд для 

України] / Р. Wintour // The Guardian. – London, 2022. – 02.06. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/jun/02/russia-and-the-west-compete-to-

secure-safe-passage-for-ukraines-

grain?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter. 

Україна та росія погодились, що зерно має вийти на світові ринки найближчим 

часом, але кожна зі сторін хоче вирішити, яким чином. Обидві сторони погодилися, 

що потрібно забезпечити безпечний прохід Україні вкрай необхідного зерна через 

Чорне море на світові ринки. Обидві сторони дипломатично «працюють» в Африці та 

на Близькому Сході, намагаючись представити свого супротивника винуватцем 

зростання цін на продукти харчування та добрива. росія в обмін на зняття блокади 

хоче скасування санкції щодо доставки мінеральних добрив. 

*** 

Key week ahead for ‘Istanbul plan’ to unlock Ukraine grain exports [Попереду 

ключовий тиждень для «Стамбульського плану» з розблокування експорту 

зерна з України] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 03.06. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/business/economy/key-week-ahead-for-istanbul-plan-to-

unlock-ukraine-grain-exports. 

Туреччина прагне вийти з глухого кута, який може призвести до світової 

продовольчої кризи, і веде переговори як з москвою, так і з Києвом, а також з 

офіційними особами ООН, щоб посередничати в угоді з відкриття коридору через 

Босфор для експорту сільськогосподарської продукції з України. Посол України в 

Анкарі В. Боднар заявив, що росія відправляє та продає зерно, яке вона вкрала з 

України, зокрема до Туреччини. Він зазначив, що Київ звернувся за допомогою до 

турецької влади у виявленні та затриманні винних у продажу та тих, хто купує 

товари. 

*** 

Porre, Kees. ‘Gasbel aan rijkdom aanboren’ [«Використання газової 

бульбашки заради багатства»] / K. Porre // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/ministro-dos-negocios-estrangeiro-espera-troca-de-visoes-diferentes-sobre-ucrania-em-reuniao-da-cplp
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/ministro-dos-negocios-estrangeiro-espera-troca-de-visoes-diferentes-sobre-ucrania-em-reuniao-da-cplp
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/ministro-dos-negocios-estrangeiro-espera-troca-de-visoes-diferentes-sobre-ucrania-em-reuniao-da-cplp
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/02/russia-and-the-west-compete-to-secure-safe-passage-for-ukraines-grain?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/02/russia-and-the-west-compete-to-secure-safe-passage-for-ukraines-grain?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/02/russia-and-the-west-compete-to-secure-safe-passage-for-ukraines-grain?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter
https://www.dailysabah.com/business/economy/key-week-ahead-for-istanbul-plan-to-unlock-ukraine-grain-exports
https://www.dailysabah.com/business/economy/key-week-ahead-for-istanbul-plan-to-unlock-ukraine-grain-exports
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03.06. – Режим доступу : https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1647178755/gasbel-aan-

rijkdom-aanboren. 

Автор обурюється тим, що уряд Нідерландів ставить під удар жителів міста 

Гронінген, яке має приблизно 450 млрд м3 природного газу. Нинішня війна росії в 

Україні сприяє тому, що багато людей, у тому числі жителі Гронінгема, вважають, що 

враховуючи нинішню ситуацію в Україні та колосальну інфляцію, місто може зазнати 

збитків.  

*** 

Deutsche Exporte steigen überraschend stark [Німецький експорт зростає 

напрочуд сильно] // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 03.06. – 

Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/deutsche-exporte-steigen-

trotz-krieg-und-lieferproblemen-stark-18078297.html. 

Судячи з повідомлень Федерального статистичного управління, німецький 

експорт у квітні 2022 р. на диво сильно відновився від шоку після початку війни в 

Україні. Експорт Німеччини до росії в квітні 2022 р. скоротився на 10 %, всього 0,8 

млрд євро через санкції у відповідь на війну росії в Україні та інші заходи щодо 

обмеження експорту після падіння більш ніж на 60 % у березні. Імпорт з росії впав на 

16,4 % до 3,7 млрд євро. Згідно з новим опитуванням, німецькі автовиробники, 

зокрема значно впевненіше ставляться до своїх бізнес-можливостей. Збої в доставці 

запчастин з України та Китаю також вдарили по галузі, але це незначно вплине на 

виробництво Mercedes-Benz. 

*** 

Aszódi Attila: A háború tükrében elengedhetetlen az energiastratégiák 

újragondolása [А. Асзоді: У світлі війни важливо переглянути енергетичні 

стратегії] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 03.06. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/06/aszodi-attila-a-haboru-tukreben-

elengedhetetlen-az-energiastrategiak-ujragondolasa. 

Професор Ядерно-технічного інституту Будапештського технологічного та 

економічного університету А. Асзоді виразив свою думку про майбутнє енергетичної 

політики Угорщини. За словами А. Асзоді, проблема полягає не просто в необхідності 

скорочення імпорту енергоносіїв з росії, щоб зменшити ризики високої залежності від 

імпорту. Експерт у своєму дослідженні зазначає, що якби кількість природного газу, 

імпортованого з росії в Європу, поступово зменшувався, імпорт з Норвегії чи 

Північної Африки, очевидно, міг би збільшитися, можна було б заощадити газ та 

імпортувати зріджений природний газ зі світового ринку природного газу. За його 

словами, війна росії проти України створила абсолютно нові прикордонні умови для 

європейської енергетичної та безпекової політики. 

*** 

Vente, Martine. Uitslag stelling: ‘Gas winnen in eigen land’ [Заява про 

результат: «Отримати газ у власній країні»] / M. Vente // De Telegraaf. – 

Amsterdam, 2022. – 04.06. – Режим доступу : 

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1429623135/uitslag-stelling-gas-winnen-in-eigen-

land. 

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1647178755/gasbel-aan-rijkdom-aanboren
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1647178755/gasbel-aan-rijkdom-aanboren
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/deutsche-exporte-steigen-trotz-krieg-und-lieferproblemen-stark-18078297.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/deutsche-exporte-steigen-trotz-krieg-und-lieferproblemen-stark-18078297.html
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/06/aszodi-attila-a-haboru-tukreben-elengedhetetlen-az-energiastrategiak-ujragondolasa
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/06/aszodi-attila-a-haboru-tukreben-elengedhetetlen-az-energiastrategiak-ujragondolasa
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1429623135/uitslag-stelling-gas-winnen-in-eigen-land
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1429623135/uitslag-stelling-gas-winnen-in-eigen-land
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Майже всі виборці хочуть, щоб Нідерланди стали більш незалежними від 

іноземних джерел енергії таких, як нафта і газ з росії. Більшість виборців вважають, 

що поки газ можна знайти в Північному морі та місті Гронінген, Нідерландам не 

доведеться шукати альтернативні джерела енергії. Через війну в Україні, мер міста 

Схірмоннікуг вважає можливим буріння газу в Північному морі і чверть виборців 

згодні з мером. 

*** 

To prevent global food crisis, Biden must OK naval escort of Ukrainian grain 

exports [Щоб запобігти глобальній продовольчій кризі, Д. Байден повинен 

налагодити морський супровід українського експорту зерна] // New York Post. – 

New York, 2022. – 05.06. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/06/05/to-prevent-

a-food-crisis-biden-must-ok-naval-escort-of-ukrainian-grain/. 

росія блокує всі чорноморські порти України, перешкоджаючи експорту 

десятої частини світових поставок зерна. Якщо врожай не вдасться зібрати наприкінці 

цього місяця, то велика частина Африки та Близького Сходу зіткнеться щонайменше 

з величезним зростанням цін і, можливо, з голодом. Єдиний вихід – гуманітарна 

морська операція НАТО (головним чином США) для супроводу зернових вантажів із 

зони бойових дій. Це все міжнародні води, тому путін не має законних підстав для 

скарг. 

*** 

Hendrik, Antonia. Românii au strâns cureaua la consumul de gaze. Explozia 

prețurilor a diminuat consumul cu 14 % în ultimele 5 luni [Румуни затягнули паски 

на споживанні газу. Ціновий вибух зменшив споживання на 14 % за останні 5 

місяців] / A. Hendrik // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 06.06. – Режим 

доступу : https://evz.ro/romanii-au-strans-cureaua-la-consumul-de-gaze-explozia-

preturilor-a-diminuat-consumul-cu-14-in-ultimele-5-luni.html. 

Через вторгнення росії в Україну відбулося різке зростання світових цін на 

сировину, особливо на газ та енергоносії. Вибух цін на газ на оптовому ринку, більш 

м’яка зима та початок війни призвели до зменшення споживання газу в Румунії на 

14 % за перші 5 місяців 2022 р. порівняно з відповідним періодом минулого року і 

виробництво також скоротилося. Через скорочення споживання в Румунії після м’якої 

зими все ще зберігається 600 мільйонів кубометрів газу, хоча запаси були на 30 % 

меншими за минулорічні. 

*** 

Ben-David, Ricky. Out with the unicorns, in with the centaurs? A new tech 

milestone takes shape [З єдинорогами, кентаврами? Оформлюється нова 

технологічна віха] / R. Ben-David // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 06.06. – 

Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/out-with-the-unicorns-in-with-the-

centaurs-a-new-tech-milestone-takes-shape/. 

У 2022 р. ринок ізраїльської високотехнологічної промисловості почав 

змінюватися, а оцінки та акції зазнали шкоди. Інвестиційні фірми та фінансові 

установи попереджають про важкий шлях: зростання інфляції та відсоткових ставок 

черрез війну росії з Україною, яка впливає на ланцюги поставок і світову економіку. 

https://nypost.com/2022/06/05/to-prevent-a-food-crisis-biden-must-ok-naval-escort-of-ukrainian-grain/
https://nypost.com/2022/06/05/to-prevent-a-food-crisis-biden-must-ok-naval-escort-of-ukrainian-grain/
https://evz.ro/romanii-au-strans-cureaua-la-consumul-de-gaze-explozia-preturilor-a-diminuat-consumul-cu-14-in-ultimele-5-luni.html
https://evz.ro/romanii-au-strans-cureaua-la-consumul-de-gaze-explozia-preturilor-a-diminuat-consumul-cu-14-in-ultimele-5-luni.html
https://www.timesofisrael.com/out-with-the-unicorns-in-with-the-centaurs-a-new-tech-milestone-takes-shape/
https://www.timesofisrael.com/out-with-the-unicorns-in-with-the-centaurs-a-new-tech-milestone-takes-shape/
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*** 

Turkey pushes for Ukraine grain exports deal as key meeting due [Туреччина 

наполягає на укладанні угоди щодо експорту зерна з України] // Daily Sabah. – 

Istanbul, 2022. – 07.06. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/business/economy/turkey-pushes-for-ukraine-grain-

exports-deal-as-key-meeting-due. 

Міністр оборони Х. Акар заявив, що Туреччина досягла «значного прогресу» у 

переговорах і тісно координує свої дії з росією та Україною, щоб узгодити план 

відновлення експорту зерна з українських портів. Туреччина бере участь у зусиллях 

Організації Об’єднаних Націй щодо досягнення угоди щодо плану відкриття 

безпечного судноплавного коридору для вирішення глобальної продовольчої кризи. 

Туреччина запропонувала військову допомогу для розмінування ключового 

чорноморського порту Одеси та супроводу зерновозів, але Київ побоюється, що 

зняття захисту може залишити порт відкритим для нападу росії. 

*** 

Suciu, Simona. Criza cerealelor lovește și România. Fermierii sunt îngrijorați și 

trag semnalul de alarmă [Зернова криза вдарила і по Румунії. Фермери стурбовані 

і б’ють на сполох] / S. Suciu // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 07.06. – Режим 

доступу : https://evz.ro/criza-cerealelor-loveste-si-romania-fermierii-sunt-ingrijorati-

si-trag-semnalul-de-alarma.html. 

За словами автора, Румунію слід захистити від зернової кризи, оскільки вона 

має хороше виробництво. У Румунії не буде браку зерна, але багато зернових з 

України, які прибудуть в країну, знизять ціну, і фермери не зможуть покрити свої 

витрати. Ще одна проблема – блокада на митниці та в портах. Тисячі вантажівок і 

сотні зернових кораблів з України стоять у черзі, щоб потрапити в Румунію, у аграріїв 

виникнуть труднощі з доставкою товару на експорт. 

*** 

Bronner, Luc. Crise alimentaire, détresse financière : les scénarios noirs du blé 

ukrainien, otage de la guerre [Продовольча криза, фінансові проблеми: темні 

сценарії української пшениці, заручника війни] / L. Bronner // Le Monde. – Paris, 

2022. – 07.06. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/07/les-scenarios-noirs-de-l-

agriculture-ukrainienne_6129156_3210.html. 

Частина запасів пшениці України знаходиться на території, окупованій 

російськими військами. Не маючи можливості використовувати порти, через які 

зазвичай проходить 95 % експорту, влада в Україні б’є тривогу. Українські аграрії 

готуються вже в липні зібрати мільйони гектарів пшениці, посіяні восени. Очікується, 

що збирання кукурудзи відбудеться в серпні. Але невизначеність значною мірою 

тяжіє над ключовим сектором національної економіки, який постраждав від війни, 

зокрема на сході та південному сході, і якому в середньостроковій перспективі 

загрожує блокада українських портів на Чорному морі, куди зазвичай заходять судна, 

що експортують зерно по всьому світу. 

*** 

https://www.dailysabah.com/business/economy/turkey-pushes-for-ukraine-grain-exports-deal-as-key-meeting-due
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkey-pushes-for-ukraine-grain-exports-deal-as-key-meeting-due
https://evz.ro/criza-cerealelor-loveste-si-romania-fermierii-sunt-ingrijorati-si-trag-semnalul-de-alarma.html
https://evz.ro/criza-cerealelor-loveste-si-romania-fermierii-sunt-ingrijorati-si-trag-semnalul-de-alarma.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/07/les-scenarios-noirs-de-l-agriculture-ukrainienne_6129156_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/07/les-scenarios-noirs-de-l-agriculture-ukrainienne_6129156_3210.html
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Farberov, Snejana. Rssian diplomat storms out of UN meeting after кremlin 

blamed for food crisis [російський дипломат покинув засідання ООН після того, 

як кремль звинуватили у продовольчій кризі] / S. Farberov // New York Post. – 

New York, 2022. – 07.06. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/06/07/kremlin-

envoy-storms-out-of-un-meeting-over-food-crisis-jab/. 

Високопоставлений російський дипломат покинув засідання Ради Безпеки ООН 

після того, як голова Європейської ради Ш. Мішель звинуватив кремль у тому, що він 

спровокував глобальну продовольчу кризу, блокуючи український експорт зерна. Ш. 

Мішель розповів дипломатам, що під час свого туру регіоном кілька тижнів тому він 

був свідком того, як мільйони тон зерна застрягли в контейнерах і суднах в 

українському порту Одеса. Він також звинуватив російські сили у крадіжці зерна з 

окупованих територій, «перекладаючи провину на інших», критикуючи тактику 

кремля як «боягузливу». 

*** 

Wax, Eddy. No deal yet with Russia or Turkey to unblock Black Sea, Ukraine 

says [Україна поки не має угоди з росією чи Туреччиною щодо розблокування 

Чорного моря] / E. Wax // POLITICO. – Brussels, 2022. – 07.06. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/no-deal-yet-with-russia-or-turkey-to-unblock-black-

sea-ukraine-says/. 

В Україні стверджують, що досі не досягли жодної згоди з росією чи 

Туреччиною щодо можливості безпечного проходу своїх кораблів з зерном у Чорному 

морі, вселяючи скептицизм в ініціативу ООН створити життєво важливий 

продовольчий коридор. Попередження прозвучало напередодні раунду переговорів за 

посередництвом Туреччини з метою розмінування чорноморських портів України та 

пом’якшення глобальної продовольчої кризи, яка значно погіршилася через морську 

блокаду росією. російські ЗМІ вже обговорюють перспективу угоди, яка дозволить 

москві стверджувати, що вона допомагає голодним країнам Африки та Близького 

Сходу. У заяві Міністерства закордонних справ України зазначили, що Україна 

відкине будь-які угоди, «які не враховують її інтереси». 

*** 

Costa diz que preços dos combustíveis só vão baixar “quando guerra parar” [А. 

Кошта каже, що ціни на паливо впадуть лише «коли війна припиниться»] // 

Público. – Lisboa, 2022. – 07.06. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/06/07/politica/noticia/costa-precos-combustiveis-so-vao-

baixar-guerra-parar-2009302. 

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що ціни на паливо 

знизяться лише після закінчення війни в Україні, гарантуючи, що наразі немає 

політичних перешкод для енергетичних взаємозв’язків між Піренейським 

півостровом та рештою Європи. А. Кошта наголосив, що ціни знизяться лише тоді, 

коли війна припиниться і відновиться нормальне постачання палива, а поки війна 

триває, поки відбувається підвищення цін на міжнародному ринку, зрозуміло, що ціна 

також зростає в Португалії. Щоб пом’якшити залежність Європи від енергоносіїв 

росії, Португалія та Іспанія вже кілька років пропонують взаємозв’язки, які 

https://nypost.com/2022/06/07/kremlin-envoy-storms-out-of-un-meeting-over-food-crisis-jab/
https://nypost.com/2022/06/07/kremlin-envoy-storms-out-of-un-meeting-over-food-crisis-jab/
https://www.politico.eu/article/no-deal-yet-with-russia-or-turkey-to-unblock-black-sea-ukraine-says/
https://www.politico.eu/article/no-deal-yet-with-russia-or-turkey-to-unblock-black-sea-ukraine-says/
https://www.publico.pt/2022/06/07/politica/noticia/costa-precos-combustiveis-so-vao-baixar-guerra-parar-2009302
https://www.publico.pt/2022/06/07/politica/noticia/costa-precos-combustiveis-so-vao-baixar-guerra-parar-2009302
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пов’язують Піренейський півострів з рештою Європейського Союзу з точки зору 

відновлюваних джерел енергії.  

*** 

Boomer, Frans. ‘Meer geld naar Afrika in nood’ [«Більше грошей для потреб 

нужденної Африки»] / F. Boomer // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 08.06. – 

Режим доступу : https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1337154895/meer-geld-naar-

afrika-in-nood. 

Ситуація виглядає загрозливою для Африки, яка щонайменше на 45 % 

залежить від України та росії щодо пшениці та добрив. За словами автора, путін 

пообіцяв зняти блокаду на зерно, і на добрива, але, «ми знаємо, чого вартує обіцянка 

цього диктатора». Автор вважає, що допомога африканцям повинна бути розширена, 

інакше вони від відчаю можуть поїхати до Європи, і таким чином посилити 

міграційні проблеми. 

*** 

Turkey is not powerful enough to guarantee Ukrainian grain exports, says 

traders union [Туреччина недостатньо потужна, щоб гарантувати експорт 

українського зерна, вважає профспілка] // eKathimerini. – Athens, 2022. – 08.06. – 

Режим доступу : https://www.ekathimerini.com/economy/1186316/turkey-is-not-

powerful-enough-to-guarantee-ukrainian-grain-exports-says-traders-union/. 

Директор Спілки зернових трейдерів України С. Іващенко заявив, що 

Туреччина, яка веде переговори з росією щодо забезпечення безпечних маршрутів для 

експорту зерна із заблокованих українських морських портів, недостатньо потужна, 

щоб виступати в якості гаранта. Він сказав, що на вилучення мін з чорноморського 

узбережжя може знадобитися щонайменше два-три місяці, а також необхідно 

залучити ВМС Туреччини та Румунії. Міністр закордонних справ росії лавров заявив 

в Туреччині, що на Україні лежить обов’язок вирішити проблему відновлення 

відвантажень зерна шляхом розмінування портів. 

*** 

Ben-David, Ricky. OECD predicts moderate growth for Israel, slashes global 

economic outlook [ОЕСР прогнозує помірне зростання Ізраїлю, знижуючи 

перспективи глобальної економіки] / R. Ben-David // The Times of Israel. – 

Jerusalem, 2022. – 08.06. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/oecd-

predicts-moderate-growth-for-israel-slashes-global-economic-outlook/. 

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) знизила свої 

прогнози щодо глобального економічного зростання у 2022 р. на тлі війни росії проти 

України та кризи як в енергетичному, так і в харчовому секторах, які сприяють 

інфляції та сповільнюють економічний розвиток. ОЕСР, клуб переважно багатих 

країн (включаючи Ізраїль), прогнозує, що глобальне зростання різко сповільниться 

приблизно до 3 % у 2022 р. і 2,8 % у 2023 р., що значно нижче 4,5 % відновлення, 

прогнозованого в попередньому звіті в грудні 2021 р. Організація зазначає, що 

ізраїльський високотехнологічний сектор продовжує демонструвати силу, але війна в 

Україні може вплинути на економіку через стійку інфляцію та зниження попиту з 

боку торгових партнерів. 

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1337154895/meer-geld-naar-afrika-in-nood
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1337154895/meer-geld-naar-afrika-in-nood
https://www.ekathimerini.com/economy/1186316/turkey-is-not-powerful-enough-to-guarantee-ukrainian-grain-exports-says-traders-union/
https://www.ekathimerini.com/economy/1186316/turkey-is-not-powerful-enough-to-guarantee-ukrainian-grain-exports-says-traders-union/
https://www.timesofisrael.com/oecd-predicts-moderate-growth-for-israel-slashes-global-economic-outlook/
https://www.timesofisrael.com/oecd-predicts-moderate-growth-for-israel-slashes-global-economic-outlook/
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*** 

Русија поручује да без укидања санкција нема испоруке жита [росія каже, 

що без зняття санкцій не буде поставок зерна] // Политика. – Belgrad, 2022. – 

08.06. – Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/509188/. 

Речник кремля пєсков заявив, що санкції проти росії мають бути зняті для того, 

щоб російське зерно поставлялося на міжнародні ринки. Він наголосив, що світова 

продовольча криза вже почалася, її каталізатором стала не українська криза, а низка 

подій і неправильних дій урядів різних країн. За словами пєскова, «не слід 

перебільшувати значення зернових запасів України для світу». 

*** 

J. H.Galicia recibe el primer gran barco con maíz de Ucrania tras la invasión 

[Галісія приймає перший після вторгнення великий корабель з кукурудзяним 

зерном з України] / J. H. // ABC. – Madrid, 2022. – 09.06. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/espana/galicia/abci-galicia-recibe-primer-gran-barco-maiz-

ucrania-tras-invasion-202206092001_noticia.html. 

Стратегія обійти блокаду російської армії та доставити кукурудзяне зерно в 

Галісію принесла свої результати. Спочатку його транспортували автомобільним 

транспортом від українського кордону з Румунією та Польщею до польського порту 

Свиноуйсьце. Там зерно завантажили на вантажне судно, яке перед відходом до 

галиських вод зробило зупинку в німецькому порту Брунсбюттель. Ось яким чином 

судно Alppilia, завантажене приблизно 18 тис. тонн кукурудзяного зерна, прибуде в 

Ла-Корунью. Це буде перша партія, яку Галісія отримає через цей новий морський 

шлях, відкритий для обходу російської блокади українських портів на Чорному морі з 

початку війни. Подібні вантажі вже надходили до інших регіонів Іспанії, але до 

Галісії вперше. 

*** 

Nessuna intesa sui cereali e la produzione mondiale cala per l’emergenza clima 

[Немає згоди щодо зернових і світове виробництво падає через надзвичайну 

кліматичну ситуацію] // Avvenire. – Milano, 2022. – 09.06. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/grano-ucraina-nessun-accordo-mosca-kiev-

ankara. 

Прем’єр-міністр Італії М. Драґі, відкриваючи міністерську зустріч присвячену 

війні в Україні у Парижі під головуванням Італії, наголосив, що блокада зерна 

викликає зростання цін, викликаючи всесвітню катастрофу. Він заявив, що зусилля 

щодо запобігання продовольчій кризі мають початися з розблокування портів і тисяч 

зернових, які там зберігаються. За словами М. Драґі, необхідно запропонувати 

Президенту України  В. Зеленському необхідні гарантії, що порти не будуть 

атаковані. 

*** 

Cafiero, Giorgio. Italy’s complicated perspective on russia’s war [Складний 

погляд Італії на війну з росією] / G. Cafiero // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 09.06. 

https://www.politika.rs/scc/clanak/509188/
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-galicia-recibe-primer-gran-barco-maiz-ucrania-tras-invasion-202206092001_noticia.html
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-galicia-recibe-primer-gran-barco-maiz-ucrania-tras-invasion-202206092001_noticia.html
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/grano-ucraina-nessun-accordo-mosca-kiev-ankara
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/grano-ucraina-nessun-accordo-mosca-kiev-ankara
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– Режим доступу : https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/italys-complicated-

perspective-on-russias-war. 

Після того, як росія вторглася в Україну Італія приєдналася до інших західних 

столиць, які запровадили санкції проти росії, забезпечили Київ зброєю та надали 

гуманітарну допомогу біженцям. Але, на думку аналітика лондонської 

консультаційної компанії Rosa&Roubini Associates Д. Каф’єро, Рим не може легко 

спалити мости з москвою так, як в 2022 р. країна не може покінчити зі своєю 

залежністю від російської електроенергії і росіяни мають значну присутність в Італії у 

сфері інвестицій, туризму та предметів розкоші. 

*** 

Objetivos trimestrales del acuerdo con argentina serán revisados por impacto 

de guerra en ucrania, metas anuales no cambiarán: portavoz fmi [Квартальні цілі 

угоди з Аргентиною будуть переглянуті через вплив війни в Україні, річні цілі не 

зміняться – речник МВФ] // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 09.06. – Режим 

доступу : https://www.lanacion.com.ar/agencias/objetivos-trimestrales-del-acuerdo-

con-argentina-seran-revisados-por-impacto-de-guerra-en-ucrania-nid09062022/. 

Речник МВФ Джеррі Райс заявив, що квартальні цілі Аргентини, згідно з 

угодою з Міжнародним валютним фондом (МВФ), будуть переглянуті, щоб 

відобразити вплив війни в Україні. У березні Аргентина закрила кредитну програму 

на суму близько 44 млрд дол., в якій вона пообіцяла збільшити резерви центрального 

банку, знизити рівень інфляції та скоротити субсидії, серед іншого. Напередодні в 

МВФ заявили, що всі кількісні цілі програми на перший квартал 2022 р. досягнуті, 

тож очікується, що південна країна отримає виплату в розмірі 4030 млн дол. 

*** 

Guerra na Ucrânia causou o maior aumento no custo de vida de uma geração, 

avisa ONU [Війна в Україні спричинила найбільше зростання вартості життя за 

покоління, попереджає ООН] // Público. – Lisboa, 2022. – 09.06. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/06/09/mundo/noticia/guerra-ucrania-causou-maior-

aumento-custo-vida-geracao-avisa-onu-2009487. 

російське вторгнення в Україну, розпочате президентом росії путіним 24 

лютого, спричинило найбільше зростання вартості життя у всьому світі за одне 

покоління, згідно зі звітом, опублікованим Групою реагування на глобальні кризи 

ООН. Згідно зі звітом, понад 1,6 мільярд людей у 94 країнах сильно зазнали впливу 

принаймні від одного виміру кризи, оскільки зростання цін на кукурудзу та пшеницю 

призвело до того, що середня родина у світі втратила понад 1,5 % своєї купівельної 

спроможності з самого початку війни. Однак є країни, де ця купівельна спроможність 

постраждала більше. Це випадок Вірменії, яка втратила 7,71 %, Грузії, яка втратила 

5,53 %, Киргизстану, який втратив 5,23 %, Таджикистану, який втратив 4,87 %, або 

Мавританії, яка втратила 4,31 %. Крім того ООН вказує на рекордне зростання цін на 

енергоносії, що спричиняє відключення електроенергії та дефіцит палива в усьому 

світі, особливо в Африці. 

*** 

https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/italys-complicated-perspective-on-russias-war
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/italys-complicated-perspective-on-russias-war
https://www.lanacion.com.ar/agencias/objetivos-trimestrales-del-acuerdo-con-argentina-seran-revisados-por-impacto-de-guerra-en-ucrania-nid09062022/
https://www.lanacion.com.ar/agencias/objetivos-trimestrales-del-acuerdo-con-argentina-seran-revisados-por-impacto-de-guerra-en-ucrania-nid09062022/
https://www.publico.pt/2022/06/09/mundo/noticia/guerra-ucrania-causou-maior-aumento-custo-vida-geracao-avisa-onu-2009487
https://www.publico.pt/2022/06/09/mundo/noticia/guerra-ucrania-causou-maior-aumento-custo-vida-geracao-avisa-onu-2009487
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Sclavone, Ionel. Coșmar la granița româno-moldoveană. Războiul a dat peste 

cap transportul de mărfuri. Camioanele așteaptă zile întregi. [Кошмар на румуно-

молдовському кордоні. Війна порушила перевезення вантажів. Вантажівки 

чекають цілими днями] / I. Sclavone // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 10.06. 

– Режим доступу : https://evz.ro/cosmar-la-granita-romano-moldoveana-razboiul-a-

dat-peste-cap-transportul-de-marfuri-camioanele-asteapta-zile-intregi-video.html. 

Виникли великі проблеми перевізників, які бажають здійснити транзит з 

Республіки Молдова до Румунії. Агломерація румуно-молдовської митниці пов’язана 

з блокадою транспортних шляхів через Україну, зруйновану війною. Окрім 

молдовських товарів, ще однією причиною заторів є те, що українські товари, 

особливо зерно, перевозять автомобільним транспортом для завантаження на кораблі, 

до Галаца чи Констанци. Румунська та молдовська влада розробили двоетапний план 

співпраці щодо оптимізації вантажоперевезень на кордоні Республіки Молдова з 

Румунією та Україною. 

*** 

Hasan, Munawar. Wheat shortfall set to snowball into full-blown flour crisis in 

FY23 [Дефіцит пшениці може призвести до повномасштабної кризи борошна у 23 

фінансовому році] / М. Hasan // The News. – Islamabad, 2022. – 10.06. – Режим 

доступу : https://www.thenews.com.pk/print/964744-wheat-shortfall-set-to-snowball-

into-full-blown-flour-crisis-in-fy23. 

Імпорт пшениці в Пакистані в 2020-2022 рр. перевищував 3,1 мільйони тонн. 

Це дуже високий показник, але війна між росією та Україною впливає на продовольчі 

та сільськогосподарські ринки Пакистану. За останні кілька років Пакистан імпортує 

значну кількість пшениці, бобових та олійних культур з росії та України. Ціни на 

пшеницю вже зростали до історичних рівнів, але з триваючим конфліктом між росією 

та Україною міжнародні ціни на пшеницю зараз на найвищому рівні за останні кілька 

десятиліть. 

*** 

Hervé, Jean-Jacques. «Il est urgent d’ouvrir des sillons ferroviaires à travers 

l’Europe pour exporter le blé ukrainien» [«Терміново необхідно відкрити 

залізничні лінії по Європі для експорту української пшениці»] / J.-J. Hervé // Le 

Monde. – Paris, 2022. – 11.06. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/11/il-est-urgent-d-ouvrir-des-sillons-

ferroviaires-a-travers-l-europe-pour-exporter-le-ble-ukrainien_6129806_3232.html. 

Радник із зовнішньої торгівлі Франції Жан-Жак Ерве у колонці Le Monde 

зазначає, що вторгнення росії в Україну блокує маршрути експорту пшениці, 

піддаючи багато країн продовольчим проблемам. За його словами, не роблячи 

величезних інвестицій, Європейський Союз міг би дозволити транспортувати 

мільйони тонн заблокованого зерна, наголошуючи, що війна в Україні призвела до 

майже повного закриття навігації в Чорному морі з двома серйозними наслідками: по-

перше, різке падіння продажів сільськогосподарської продукції, що сильно шкодить 

Україні, а по-друге, багатьом країнам не вистачить пшениці, яку їм потрібно 

імпортувати в найближчі кілька тижнів, щоб закрити свої продовольчі баланси. 

https://evz.ro/cosmar-la-granita-romano-moldoveana-razboiul-a-dat-peste-cap-transportul-de-marfuri-camioanele-asteapta-zile-intregi-video.html
https://evz.ro/cosmar-la-granita-romano-moldoveana-razboiul-a-dat-peste-cap-transportul-de-marfuri-camioanele-asteapta-zile-intregi-video.html
https://www.thenews.com.pk/print/964744-wheat-shortfall-set-to-snowball-into-full-blown-flour-crisis-in-fy23
https://www.thenews.com.pk/print/964744-wheat-shortfall-set-to-snowball-into-full-blown-flour-crisis-in-fy23
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/11/il-est-urgent-d-ouvrir-des-sillons-ferroviaires-a-travers-l-europe-pour-exporter-le-ble-ukrainien_6129806_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/11/il-est-urgent-d-ouvrir-des-sillons-ferroviaires-a-travers-l-europe-pour-exporter-le-ble-ukrainien_6129806_3232.html
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*** 

Российско-украинский конфликт может увеличить число голодающих в 

мире на 11-19 млн человек [російсько-український конфлікт може збільшити 

кількість голодуючих у світі на 11-19 млн людей] // Жэньминь жибао. – Пекін, 

2022. – 11.06. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0611/c31520-

10108526.html. 

Офіційний представник Продовольчої та сільськогосподарської організації 

ООН Б. Бен-Бельхассен заявив, що бойові дії в Україні мають значний вплив на 

світові продовольчі ринки і можуть призвести до збільшення кількості хронічно 

голодуючих на 11-19 мільйонів людей. За його словами, росія та Україна, залучені до 

конфлікту, є найбільшими виробниками сільськогосподарської продукції у світі, на 

їхню сукупну частку припадає близько 30 % світового експорту пшениці. 

*** 

El primer gran barco con maíz procedente de Ucrania con destino a Galicia ya 

está en La Coruña [Перше велике судно з кукурудзяним зерном з України, яке 

прямувало до Галісії, вже в Ла-Коруньї] // ABC. – Madrid, 2022. – 13.06. – Режим 

доступу : https://www.abc.es/espana/galicia/abci-primer-gran-barco-maiz-procedente-

ucrania-destino-galicia-esta-coruna-202206131137_noticia.html. 

Перша партія кукурудзяного зерна з України, яка надійшла до Галісії з початку 

війни, вже знаходиться в Ла-Коруньї. Судно пришвартовалося 13 червня, на кілька 

днів відстаючи від початкового плану, і, як очікується, буде вивантажено протягом 

дня для розподілу на фабрики, які виробляють корм для худоби. Кукурудзяне зерно є 

одним з основних сировинних матеріалів, за допомогою яких виготовляють корми, 

що живлять тваринництво. 

*** 

Dawod, Nivette. Majs har exporterats från Ukraina till Spanien [Кукурудза 

експортується з України до Іспанії] / N. Dawod // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 

13.06. – Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-

direkt?pinnedEntry=910577. 

Україна намагається знайти альтернативні маршрути експорту, зокрема через 

Румунію, Польщу та країни Балтії. Голова іспанського виробника кормів для тварин 

Agafac Б. Беаде, який купив 18 тис. тонн української кукурудзи заявив, що судно під 

фінським прапором, яке використало новий маршрут через Польщу, щоб уникнути 

російської блокади українських портів на Чорному морі, прибуло в Іспанію. Це 

невелика кількість кукурудзи, але вона свідчить про відновлення можливості імпорту 

з України. 

*** 

Vigario, David. El primer gran barco con 18.000 toneladas de maíz ucraniano 

llega a Galicia tras sortear el bloqueo ruso [Чеські політики також допомогли 

створити привид Віктора Орбана. Не враховуючи Петра Фіали] / D. Vigario // El 

Mundo. – Madrid, 2022. – 13.06. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/economia/2022/06/13/62a7504bfc6c83f9408b458d.html. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0611/c31520-10108526.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0611/c31520-10108526.html
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-primer-gran-barco-maiz-procedente-ucrania-destino-galicia-esta-coruna-202206131137_noticia.html
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-primer-gran-barco-maiz-procedente-ucrania-destino-galicia-esta-coruna-202206131137_noticia.html
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=910577
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=910577
https://www.elmundo.es/economia/2022/06/13/62a7504bfc6c83f9408b458d.html
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До Іспанії надійшла перша велика партія кукурудзяного зерна з України з 

моменту блокування російським флотом портів Чорного моря з початку війни 24 

лютого. Судно Alppilia пришвартовалося 13 червня у порту Ла-Корунья з першою 

партію зернових, яка зменшить нестачу кормів у іспанських фермерів, які першими 

отримають цю сировину. Розвантаження зерна в головному зерновому порту 

узбережжя Кантабрії здійснювалося протягом усього дня. Транспортування не 

відбувалося без труднощів через російську блокаду, тому з цієї нагоди було відкрито 

новий морський маршрут через Балтійське море. Очікується, що це буде новий 

маршрут, за яким українські вантажі будуть доставлятися протягом найближчих 

місяців і що близько 20 мільйонів тонн зерна, які знаходяться в Україні, будуть 

розблоковані. 

*** 

Partington, Richard. UK ramps up gas and oil exports to EU amid russia’s war 

in Ukraine [Велика Британія нарощує експорт газу та нафти до ЄС на тлі війни 

росії в Україні] / R. Partington // The Guardian. – London, 2022. – 13.06. – Режим 

доступу : https://www.theguardian.com/business/2022/jun/13/uk-gas-oil-exports-eu-

amid-russia-ukraine-brexit. 

Велика Британія різко збільшила обсяги поставок природного газу до ЄС на тлі 

війни росії в Україні, що призвело до рекордного щомісячного зростання експорту 

товарів на континент. Відображаючи вплив війни в Україні, оскільки країни ЄС 

намагаються диверсифікувати постачання енергоносіїв від росії, дані свідчать про те, 

що Велика Британія діє як хаб для імпорту зрідженого природного газу з решти світу, 

перш ніж перекачувати його по трубопроводах на континент. 

*** 

Tárgyalnak a magyar–ukrán villamosenergia-kereskedelemről [Переговори 

щодо угорсько-української торгівлі електроенергією] // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 14.06. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/06/targyalnak-a-magyarukran-

villamosenergia-kereskedelemrol. 

Віцеголова Угорського регуляторного органу з питань енергетики та 

комунальних послуг П. Саґварі та представники Національної комісії з регулювання 

енергетики та комунальних послуг України домовилися про регуляторні перемовини 

та узгодження необхідних правил торгівлі електроенергією на угорсько-українському 

кордоні. Таким чином, сторони переговорів погоджуються застосовувати 

рекомендації ЄС щодо довгострокового розподілу потужностей та гармонізований 

європейський кодекс розподілу. Ці сучасні процедури є зрозумілими і дозволяють 

операторам конкурувати за права транскордонної передаючої потужності з 

найменшим адміністративним тягарем. поки що немає товарообігу між двома 

країнами, незважаючи на значний імпорт електроенергії з України до Угорщини у 

попередні роки. З цієї причини початок переговорів був важливим кроком, оскільки 

це створить прозору можливість для початку торгівлі. 

*** 

https://www.theguardian.com/business/2022/jun/13/uk-gas-oil-exports-eu-amid-russia-ukraine-brexit
https://www.theguardian.com/business/2022/jun/13/uk-gas-oil-exports-eu-amid-russia-ukraine-brexit
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/06/targyalnak-a-magyarukran-villamosenergia-kereskedelemrol
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/06/targyalnak-a-magyarukran-villamosenergia-kereskedelemrol
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Russia-Ukraine conflict multiplying Pakistan’s energy woes [російсько-

український конфлікт збільшує енергетичні проблеми Пакистану] // The News. – 

Islamabad, 2022. – 15.06. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/latest/966361-russia-ukraine-conflict-multiplying-

pakistans-energy-woes-bloomberg. 

Війна росії проти України вплинула на Пакистан. Оскільки Захід карає росію за 

війну, Пакистан також це відчуває. Країна зараз переживає енергетичну кризу на тлі 

дефіциту палива та стрімких цін на нафту на міжнародному ринку, переживає тривалі 

відключення електроенергії в основному через неможливість закупівлі скрапленого 

природного газу в італійських та катарських постачальників. Все це є результатом 

європейської кампанії відмовитися від російського палива, щоб ізолювати москву та 

припинити війну в Україні. 

*** 

Nelson, Steven. Biden calls Zelensky as Poland says US grain plan may take 3-4 

months [Байден телефонує Зеленському, оскільки Польща каже, що зерновий 

план США може зайняти 3-4 місяці] / S. Nelson // New York Post. – New York, 2022. 

– 15.06. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/06/15/joe-biden-calls-volodymyr-

zelensky-about-new-1-billion-aid/. 

Президент США Д. Байден розмовляв зі своїм українським колегою 

Володимиром Зеленським, після того як Польща попередила, що план Д. Байдена 

уникнути російської зернової блокади шляхом будівництва елеваторів на польсько-

українському кордоні може тривати від трьох до чотирьох місяців. За даними Білого 

дому, Д. Байден сказав В. Зеленському, що надішле новий транш у розмірі 1 млрд 

дол. військової допомоги на боротьбу з майже чотиримісячним вторгненням росії та 

додаткові 225 млн дол. на гуманітарну допомогу. 

*** 

In landmark deal signed in Cairo, Israel to export natural gas, via Egypt, to 

Europe [У Каїрі підписано знаменну угоду, згідно з якою Ізраїль експортуватиме 

природний газ через Єгипет до Європи] // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 

15.06. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/israel-eu-egypt-agree-deal-to-

export-natural-gas-to-europe/. 

Комісар ЄС з енергетики К. Сімсон, міністр нафти Єгипту Т. ель-Молла і 

міністерка енергетики Ізраїлю К. Ельхаррар підписали тристоронню угоду про 

природний газ. Угода передбачає експорт ізраїльського природного газу через Єгипет 

до Європи. Міністерка енергетики Ізраїлю К. Ельхаррар заявила, що угода стала 

результатом вторгнення росії в Україну, що спричинило енергетичну кризу в Європі. 

Вона також сказала, що це підкреслює зростаючу співпрацю між Єгиптом та Ізраїлем. 

*** 

EIB analysts warn of impact of war in Ukraine on Greece [Аналітики ЄІБ 

попереджають про вплив війни в Україні на Грецію] // eKathimerini. – Athens, 

2022. – 16.06. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/economy/1186912/eib-analysts-warn-of-impact-of-war-

in-ukraine-on-greece/. 

https://www.thenews.com.pk/latest/966361-russia-ukraine-conflict-multiplying-pakistans-energy-woes-bloomberg
https://www.thenews.com.pk/latest/966361-russia-ukraine-conflict-multiplying-pakistans-energy-woes-bloomberg
https://nypost.com/2022/06/15/joe-biden-calls-volodymyr-zelensky-about-new-1-billion-aid/
https://nypost.com/2022/06/15/joe-biden-calls-volodymyr-zelensky-about-new-1-billion-aid/
https://www.timesofisrael.com/israel-eu-egypt-agree-deal-to-export-natural-gas-to-europe/
https://www.timesofisrael.com/israel-eu-egypt-agree-deal-to-export-natural-gas-to-europe/
https://www.ekathimerini.com/economy/1186912/eib-analysts-warn-of-impact-of-war-in-ukraine-on-greece/
https://www.ekathimerini.com/economy/1186912/eib-analysts-warn-of-impact-of-war-in-ukraine-on-greece/
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На думку аналітиків Європейського інвестиційного банку, війна в Україні 

ризикує перервати економічне відновлення Греції та ЄС, оскільки високі ціни на 

енергоносії та перебої в торгівлі можуть дестабілізувати компанії ЄС. Компанії в 

Греції, Хорватії та Іспанії також постраждають більше, ніж у середньому по ЄС. У 

Греції за моделлю ЄІБ частка компаній, які повідомляють про збитки, зросла на 

27,6 %. Війна може призвести до збільшення частки грецького населення, що 

перебуває під загрозою бідності, на 2,5 % з 26,87 % цей показник досягнув у 2020 р. 

*** 

Jayanti, Suriya. Рutin Still Holds the Cards When It Comes to Global Energy 

[путін все ще тримає карти, коли мова йде про глобальну енергетику] / S. Jayanti 

// Time. – New York, 2022. – 18.06. – Режим доступу : 

https://time.com/6188955/putin-global-energy/. 

На думку керуючого директора американсько-української компанії з 

декарбонізації Eney С. Джаянті, в той час як більша частина Європи намагається 

вирватися з-під російського енергетичного домінування Європа, схоже, не в змозі 

зробити жорсткі кроки до розриву своєї газової залежності від росії. Глава ТОВ 

«Оператор газотранспортної системи України» С. Макогон передбачив, що кремль 

може повністю припинити експорт енергоносіїв до ЄС. Інші експерти не 

погоджуються з цим, головним чином тому, що це було б настільки економічно 

шкідливим для росії, але з’являється все більше доказів того, що путін обмірковує цю 

проблему. 

*** 

Африканский союз одобрил срочные меры по преодолению последствий 

украинского кризиса [Африканський Союз схвалив термінові заходи щодо 

подолання наслідків української кризи] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 

18.06. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0618/c31520-

10111514.html. 

Спеціалізований технічний комітет з транспорту, трансконтинентальної та 

міжрегіональної інфраструктури і енергетики Африканського Союзу схвалив 

термінові заходи щодо подолання наслідків української кризи для континенту за 

підсумками другого позачергового засідання комітету. Комісарка Африканського 

Союзу з інфраструктури та енергетики А. Абу-Зейд наголосила, що українська криза 

сприяла різкому зростанню цін на енергоносії та підвищенню вартості перевезень в 

Африці, що негативно позначилося на сільському господарстві, промисловості, 

торгівлі, туризмі та інших соціально-економічних секторах.  

*** 

Hrvatski stručnjak: Ako rat u Ukrajini potraje gorivo može ići i na 12 KM po 

litru [Хорватський експерт: Якщо війна в Україні продовжуватиметься, паливо 

може подорожчати] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 19.06. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/region/752029/hrvatski-strucnjak-ako-rat-u-ukrajini-potraje-

gorivo-moze-ici-i-na-12-km-po-litru. 

Хорватський енергетик, професор факультету гірничої справи, геології та 

нафтогазової справи І. Деканич прокоментував складну економічну ситуацію у світі 

https://time.com/6188955/putin-global-energy/
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0618/c31520-10111514.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0618/c31520-10111514.html
https://avaz.ba/globus/region/752029/hrvatski-strucnjak-ako-rat-u-ukrajini-potraje-gorivo-moze-ici-i-na-12-km-po-litru
https://avaz.ba/globus/region/752029/hrvatski-strucnjak-ako-rat-u-ukrajini-potraje-gorivo-moze-ici-i-na-12-km-po-litru
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через війну в Україні. Він заявив, що якщо війна в Україні продовжуватиметься, якщо 

вона переросте у велику війну, то, паливо може подорожчати. Але, на думку І. 

Деканича, щойно розпочнуться переговори, ціни знизяться. 

*** 

Magyarország felajánlotta, hogy elősegíti az ukrán élelmiszer-szállítmányok 

gyors áthaladását [Угорщина запропонувала прискорити транзит українських 

продуктових партій] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 20.06. – Режим доступу : 

https://nepszava.hu/3160802_szijjarto-magyarorszag-elosegiti-ukrajnai-elelmiszer-

szallitmanyok-athaladasat. 

На зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі міністр 

закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини П. Сіярто запропонував 

полегшити швидкий транзит українських партій продовольства. Глава міністерства 

заявив, що війна в Україні може спричинити глобальну кризу постачання 

продовольства, яка може загрожувати подальшим хвилям міграції. За словами П. 

Сіярто, «порочне коло» формується чотирма чинниками: інфляційним середовищем 

війни, зниженням сільськогосподарського виробництва та експортних потужностей у 

росії та Україні та, як наслідок, зростанням цін. Крім того, додав він, відсутність 

альтернативних джерел і той факт, що росія, Україна та Білорусь є важливими 

гравцями на світовому ринку добрив, ускладнюють проблему. 

*** 

Erdoğan, Johnson discuss Ukraine war, defense cooperation over phone 

[Ердоган та Джонсон по телефону обговорили війну в Україні та оборонну 

співпрацю] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 21.06. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-johnson-discuss-ukraine-war-

defense-cooperation-over-phone. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган провів телефонну розмову з прем’єр-

міністром Великобританії Б. Джонсоном. Під час розмови Р. Т. Ердоган заявив, що 

має бути рішення щодо безпечного транспортування зерна з України. Президент 

Туреччини наголосив, що Туреччина та ООН докладають спільних зусиль для 

безпечного експорту українського зерна через Чорне море для запобігання глобальній 

продовольчій кризі. 

*** 

Turkish ship departs Ukraine amid progress in Ankara-moscow grain talks 

[Турецький корабель залишив Україну на тлі прогресу в переговорах Анкари та 

москви] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 22.06. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-ship-departs-ukraine-amid-

progress-in-ankara-moscow-grain-talks. 

У Міністерстві оборони Туреччини повідомляють, що турецькому суховантажу 

«Азов Конкорд» було дозволено вийти з порту Маріуполя. Це перший корабель, який 

залишив український порт від початку війни. У той же час, чим він був завантажений, 

турецька сторона не повідомляє. Анкара та москва домовилися продовжити 

обговорення потенційного безпечного коридору в Чорному морі для експорту зерна з 

України. 

https://nepszava.hu/3160802_szijjarto-magyarorszag-elosegiti-ukrajnai-elelmiszer-szallitmanyok-athaladasat
https://nepszava.hu/3160802_szijjarto-magyarorszag-elosegiti-ukrajnai-elelmiszer-szallitmanyok-athaladasat
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-johnson-discuss-ukraine-war-defense-cooperation-over-phone
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-johnson-discuss-ukraine-war-defense-cooperation-over-phone
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-ship-departs-ukraine-amid-progress-in-ankara-moscow-grain-talks
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-ship-departs-ukraine-amid-progress-in-ankara-moscow-grain-talks
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*** 

Brown, Lee. Biden endorses gas tax pause, tells pump operators to cut prices 

‘now’ [Байден схвалює призупинення податку на газ і закликає операторів 

насосних станцій знизити ціни «негайно»] / L. Brown // New York Post. – New 

York, 2022. – 22.06. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/06/22/biden-to-call-

on-congress-to-pause-gas-taxes-for-3-months/. 

Президент США Д. Байден звинуватив нафтові компанії в спекуляції та 

недостатній нафтопереробці та бурінні, щоб подолати глобальне зростання цін, 

спричинене вторгненням росії в Україну, що викликало негативну реакцію з боку 

компаній і глузування з боку критиків, які вказували на те, що Д. Байден не 

заохочував видобуток викопного палива минулого року. Генеральний директор 

Chevron Майкл Вірт, який керує другою за величиною нафтовою компанією країни, 

виступив проти Д. Байдена у відкритому листі. 

*** 

Brown, L. Biden endorses gas tax pause, tells pump operators to cut prices 

‘now’ [Байден підтримує паузу в податку на газ, наказує операторам насосів 

знизити ціни «зараз»] / L. Brown // New York Post. – New York, 2022. – 22.06. – 

Режим доступу : https://nypost.com/2022/06/22/biden-to-call-on-congress-to-pause-

gas-taxes-for-3-months/. 

Президент США Д. Байден закликав Конгрес призупинити федеральні податки 

на газ на три місяці на тлі рекордно високих цін, вимагаючи, щоб АЗС знизили ціни 

«зараз». Раніше Д. Байден звинувачував нефтяні компанії в отриманні доходів і в 

тому, що недостатньо нефтепереробки або буріння, щоб подолати глобальний ріст 

цін, викликаний вторгненням росії в Україні, викликаючи відкликання з боку 

компаній, вказуючи на те, що Д. Байден відпускав виробництво видобувного палива в 

минулому році. 

*** 

Simko-Bednarski, Evan. Russia mining Black Sea to strangle Ukrainian ports: 

report [росія заміновує Чорне море, щоб задушити українські порти: звіт] / Е. 

Simko-Bednarski // New York Post. – New York, 2022. – 23.06. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/06/23/russia-mining-black-sea-to-strangle-ukrainian-ports-

report/. 

За даними американської розвідки, росія встановила міни в Чорному морі в 

рамках схеми перешкоджання українській торгівлі та задушення портів, які досі 

контролює Київ. Військово-морський флот росії отримав наказ мінувати акваторію 

поблизу портів Одеса та Очаків і вже замінував гирло Дніпра. На переговорах, на які 

Україну не запросили, міністр закордонних справ росії лавров заявив, що росія не 

буде «зловживати» своєю перевагою в морі, якщо Україна дозволить їй такий 

контроль, і сказав, що кремль «зробить усі необхідні кроки для того, щоб кораблі 

могли відійти». 

*** 

https://nypost.com/2022/06/22/biden-to-call-on-congress-to-pause-gas-taxes-for-3-months/
https://nypost.com/2022/06/22/biden-to-call-on-congress-to-pause-gas-taxes-for-3-months/
https://nypost.com/2022/06/22/biden-to-call-on-congress-to-pause-gas-taxes-for-3-months/
https://nypost.com/2022/06/22/biden-to-call-on-congress-to-pause-gas-taxes-for-3-months/
https://nypost.com/2022/06/23/russia-mining-black-sea-to-strangle-ukrainian-ports-report/
https://nypost.com/2022/06/23/russia-mining-black-sea-to-strangle-ukrainian-ports-report/
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España liderará un proyecto europeo para sacar cereales de Ucrania vía 

ferrocarril [Іспанія очолить європейський проєкт із вивезення зернових з 

України залізницею] // ABC. – Madrid, 2022. – 24.06. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/espana/abci-espana-liderara-proyecto-europeo-para-sacar-

cereales-ucrania-ferrocarril-202206242057_video.html. 

Прем’єр-міністр Іспанії уряду Педро Санчес заявив, що Іспанія з середини 

липня братиме участь у європейському проєкті з вивезення тисяч тонн зерна з 

України залізницею. Це державно-приватна угода, яка у співпраці з іншими країнами 

дозволить зберігати близько 8 тис. тонн зерна в іспанських елеваторах з 15 липня і 

протягом трьох місяців, поки воно не буде експортоване до країн Середземномор’я. 

*** 

Kaplan, Hilal. Grain diplomacy: Turkey steps in to stop the food crisis [Зернова 

дипломатія: Туреччина втручається, щоб зупинити продовольчу кризу] / H. 

Kaplan // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 24.06. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/opinion/columns/grain-diplomacy-turkey-steps-in-to-

stop-the-food-crisis. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган деякий час проводив човникову 

дипломатію, щоб розвантажити зерно, яке застрягло в українських портах та 

елеваторах. Туреччина визначила план евакуації зерна. Саме цей план було 

обговорено на зустрічі в москві. Із замінованих районів Одеси буде визначено три 

безпечні коридори для вивезення зерна. Прохід коридорами буде під контролем 

України. росія, з іншого боку, перевірить, чи на борту є зброя з міркувань безпеки. 

*** 

Bakan Akar duyurdu: Türkiye’den buğday koridoru için kritik hamle! 

[Міністр Х. Акар оголосив: Критичний крок Туреччини для зернового 

коридору!] // Star. – Istanbul, 2022. – 24.06. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/ekonomi/turkiyeden-bugday-koridoru-icin-kritik-hamle-

haber-1720272/. 

Міністр національної оборони Туреччини Х. Акар щодо безпечного 

перевезення українського зерна через Чорне море сказав, що планується створити 

коридор для евакуації навантажених зерном кораблів з українських портів. Він 

зазначив, що продовжує переговори з міністром оборони росії шойгу та міністром 

оборони України О. Резніковим. Туреччина сподіваємося, що кораблі, завантажені 

зерном, благополучно прибудуть до місця призначення після безпечного виходу з 

портів. 

*** 

Romanian port struggles to handle flow of Ukrainian grain [Румунський порт 

намагається впоратися з потоками українського зерна] // The Independent. – 

London, 2022. – 24.06. – Режим доступу : https://www.independent.co.uk/news/ap-

black-sea-poland-klaus-iohannis-europe-b2108419.html. 

Оскільки українські морські порти були заблоковані або захоплені російськими 

військами, сусідній з Румунією чорноморський порт Констанца став основним 

https://www.abc.es/espana/abci-espana-liderara-proyecto-europeo-para-sacar-cereales-ucrania-ferrocarril-202206242057_video.html
https://www.abc.es/espana/abci-espana-liderara-proyecto-europeo-para-sacar-cereales-ucrania-ferrocarril-202206242057_video.html
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/grain-diplomacy-turkey-steps-in-to-stop-the-food-crisis
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/grain-diplomacy-turkey-steps-in-to-stop-the-food-crisis
https://www.star.com.tr/ekonomi/turkiyeden-bugday-koridoru-icin-kritik-hamle-haber-1720272/
https://www.star.com.tr/ekonomi/turkiyeden-bugday-koridoru-icin-kritik-hamle-haber-1720272/
https://www.independent.co.uk/news/ap-black-sea-poland-klaus-iohannis-europe-b2108419.html
https://www.independent.co.uk/news/ap-black-sea-poland-klaus-iohannis-europe-b2108419.html
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каналом для експорту зерна з цієї країни на тлі зростаючої світової продовольчої 

кризи. Продовольча і сільськогосподарська організація ООН прогнозує, що до 181 

мільйона людей у 41 країні цього року можуть зіткнутися з продовольчою кризою або 

гіршим рівнем голоду у зв’язку з війною в Україні. 

*** 

Board, Editorial. Germany’s pixie-dust energy plans and other commentary 

[Енергетичні плани Німеччини та інші коментарі] / Е. Board // New York Post. – 

New York, 2022. – 27.06. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/06/26/germanys-

pixie-dust-energy-plans-and-other-commentary/. 

Дж. Д. Тучілле з компанії Reason стверджує, що уряд Німеччини відданий 

«зеленій» енергетиці, але якимось чином він готується «розпалити електростанції, що 

спалюють вугілля». За його словами, як і американські проблеми з цінами на газ, 

проблеми Німеччини виникли з початком війни в Україні» і «тісно пов’язані» з її 

цілями щодо зеленої енергетики, які не включають «реалістичного плану досягнення 

цієї мети». Після аварії на японській атомній електростанції Фукусіма Німеччина 

знову взяла на себе зобов’язання закрити всі свої атомні станції та отримувати 

електроенергію від сонця та вітру, але «сонце не завжди світить і не завжди вітер 

дме». 

ГУМАНІТАРНА ТА МЕДИЧНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ  

A. Anušauskas: Lietuvoje yra reabilitacijai atvykusių Ukrainos karių, atvyks 

dar [А. Анушаускас: Є українські воїни, які прибули до Литви на реабілітацію, 

приїде більше] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 03.06. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/06/03/news/a-anusauskas-lietuvoje-

yra-reabilitacijai-atvykusiu-ukrainos-kariu-atvyks-dar-23564264. 

Міністр національної оборони А. Анушаускас сказав, що до Литви на 

реабілітацію прибувають українські військові. За його словами, Литва запропонувала 

Україні послуги як лікування, так і реабілітації, але українська сторона сама вирішує, 

скільки і яких саме поранених направляти на лікування. 

*** 

SI ger tio miljoner i stöd till Ukrainaprojekt [SI виділяє десять мільйонів на 

підтримку українських проєктів] // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 11.06. – 

Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/66O4VL/si-ger-tio-

miljoner-i-stod-till-ukrainaprojekt. 

Шведська державна установа, що займається організацією міжнародного 

співробітництва у галузі культури, освіти, науки «Шведський інститут» (SI)) виділяє 

10,4 млн шведських крон на підтримку різних культурних проєктів між Швецією та 

Україною. Проєкти, які отримують підтримку, призначені для посилення діяльності 

українських культурних діячів або відновлення інфраструктури України. Генеральна 

директорка SI М. Шестедт заявила, що завдяки цій підтримці Швеція сподівається 

полегшити українським діячам культури подальшу роботу у своїй країні чи за її 

межами. 

*** 

https://nypost.com/2022/06/26/germanys-pixie-dust-energy-plans-and-other-commentary/
https://nypost.com/2022/06/26/germanys-pixie-dust-energy-plans-and-other-commentary/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/06/03/news/a-anusauskas-lietuvoje-yra-reabilitacijai-atvykusiu-ukrainos-kariu-atvyks-dar-23564264
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/06/03/news/a-anusauskas-lietuvoje-yra-reabilitacijai-atvykusiu-ukrainos-kariu-atvyks-dar-23564264
https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/66O4VL/si-ger-tio-miljoner-i-stod-till-ukrainaprojekt
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D. A.La Diputación de Alicante y las ONG’s detallan el destino del millón de 

euros para Ucrania [Провійнційна Рада Аліканте та неурядові організації 

детально описують призначення мільйона євро для України] / D. A. // ABC. – 

Madrid, 2022. – 13.06. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/comunidad-

valenciana/abci-diputacion-alicante-y-ongs-detallan-destino-millon-euros-para-

ucrania-202206131649_noticia.html. 

Президент Провінційної Ради Аліканте Карлос Мазон розповів про 

використання понад мільйона євро, наданого різним неурядовим організаціям для 

допомоги гуманітарним біженцям, які рятуються від війни в Україні та переїжджають 

до таборів біженців, розташованих у Польщі, Словаччині, Угорщині, Молдові чи 

Румунії. К. Мазон наголосив, що гроші були виділені чотирьом неурядовим 

організаціям, які вже працювали в цьому районі до конфлікту, «тому вони знають, 

про що говорять, знають людей, з якими мають справу, і знають, як створюються 

потоки». Крім того, він визнав подвійну солідарність провінції Аліканте за 

допомогою цих неурядових організацій як з Україною, так і з сусідніми країнами, а 

також з українськими біженцями, яких вони приймають. 

*** 

Romero R., Patricia. Un misil ruso alcanza el tren de la ONG del cocinero 

español José Andrés en Ucrania [російська ракета влучила в потяг громадської 

організації іспанського шеф-кухаря Хосе Андреса в Україні] / P. Romero R. // 

ABC. – Madrid, 2022. – 15.06. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/internacional/abci-misil-ruso-alcanza-tren-cocinero-espanol-jose-

andres-ucrania-202206151935_noticia.html. 

російська ракета влучила в поїзд шеф-кухаря Хосе Андреса в Україні, про що 

повідомив сам шеф-кухар у своїх соцмережах. Постраждалих немає, але удар припав 

на вагон, наповнений продуктами, і який був повністю зіпсований. Іспанець пояснює, 

що «якби ракета впала на вагон-ресторан, ніхто б не врятувався». Незважаючи на це, 

він запевняє, що це його не зупинить. Всього через день після початку російського 

вторгнення в Україну, 25 лютого, Хосе Андрес вирушив зі своєю командою до 

польського кордону, щоб допомогти українському народу, готуючи і роздаючи їжу 

біженцям. На кінець березня його організація забезпечила понад 3,5 мільйонів 

гарячих страв українцям, які були змушені покинути свою країну, тобто вони 

готували понад 250 тис. страв на день. Таким чином іспанський шеф-кухар став 

архітектором руху, до якого приєдналися багато шеф-кухарів і ресторанів по всьому 

світу, який став вірусним під назвою «#ChefsForUkraine». 

*** 

Morphet, Jack. Ex-NY Gov. George Pataki to help Ukrainians displaced by 

russian war [Ексгубернатор Нью-Йорка Д. Патакі допоможе українцям, які 

переселяються внаслідок російської війни] / J. Morphet // New York Post. – New 

York, 2022. – 16.06. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/06/16/ex-ny-gov-

george-pataki-to-help-ukrainians-amid-russian-war/. 

Ексгубернатор Нью-Йорка Д. Патакі збирається поїхати в Україну, щоб 

допомогти людям, переміщеним через багатомісячну війну. Під час пресконференції 

у відомій українській закусочній «Веселка» він заявив, що прилетить до України, щоб 

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-diputacion-alicante-y-ongs-detallan-destino-millon-euros-para-ucrania-202206131649_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-diputacion-alicante-y-ongs-detallan-destino-millon-euros-para-ucrania-202206131649_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-diputacion-alicante-y-ongs-detallan-destino-millon-euros-para-ucrania-202206131649_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-misil-ruso-alcanza-tren-cocinero-espanol-jose-andres-ucrania-202206151935_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-misil-ruso-alcanza-tren-cocinero-espanol-jose-andres-ucrania-202206151935_noticia.html
https://nypost.com/2022/06/16/ex-ny-gov-george-pataki-to-help-ukrainians-amid-russian-war/
https://nypost.com/2022/06/16/ex-ny-gov-george-pataki-to-help-ukrainians-amid-russian-war/


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

73 

надати житло її мешканцям, багато з яких були змушені покинути свої домівки. 

результат російського вторгнення в кінці лютого. На початку квітня колишній 

губернатор здійснив свою другу місію на українсько-угорському кордоні, де його 

фонд будував мобільні будинки для біженців. Під час майбутньої поїздки в Україну 

Д. Патакі сподівається відвідати Київ і зустрітися з Президентом України 

В. Зеленським. 

*** 

Latvijas eksperti Ukrainā apsekojuši kultūras mantojuma pieminekļus 

[Латвійські експерти обстежили пам’ятки культурної спадщини в Україні] // 

Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīta, 2022. – 18.06. – Режим доступу : 

https://nra.lv/pasaule/384203-latvijas-eksperti-ukraina-apsekojusi-kulturas-

mantojuma-piemineklus.htm. 

Латвійські експерти провели тривимірне сканування об’єктів культурної 

спадщини в Україні та підготували для цього місцевих спеціалістів, зафіксували 

пошкодження та отримали дані для планування укріплення та реставрації пам’яток 

культури – жертв війни росії проти України. Під час перебування в Україні латвійські 

вчені також зустрілися з представниками Міністерства культури та інформаційної 

політики України та МЗС України, а також послом Латвії в Україні. 

*** 

Silva, Emanuel. 580 000 skyddsförkläden till Ukraina [580 000 захисних 

фартухів в Україну] / E. Silva // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 20.06. – Режим 

доступу : https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-

direkt?pinnedEntry=912183. 

Шведське агентство з надзвичайних ситуацій повідомляє, що ЄС вирішив 

відправити 580 тис. захисних фартухів зі складу медичного обладнання у Швеції до 

України, де відчувається нестача медичного обладнання. Швеція є однією з країн ЄС, 

на яку з 2020 р. покладено відповідальність за спільні резервні запаси медичного 

обладнання, яке призначене для використання у разі нестачі власних ресурсів країн 

ЄС. Захисні фартухи буде відправлено через координаційний центр у Польщі, звідки 

узгоджуватимуться подальші поставки допомоги в Україну. 

*** 

Lietuva Ukrainai perduoda ketvirtą vaistų, kitų priemonių siuntą už 634 tūkst. 

eurų [Литва передає Україні четверту партію ліків та інших приладів на 634 

тисячі євро] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 20.06. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/sveikata/medicinos-zinios/2022/06/20/news/lietuva-ukrainai-

perduoda-ketvirta-vaistu-kitu-priemoniu-siunta-uz-634-tukst-euru-23733355. 

Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що з Литви доставлять 

четверту партію ліків та інших виробів медичного призначення майже на 634 тис. 

євро. 

*** 

Russian journalist sells Nobel Peace Prize for Ukrainian children [російський 

журналіст продав медаль Нобелівської премії для підтримки миру для 

https://nra.lv/pasaule/384203-latvijas-eksperti-ukraina-apsekojusi-kulturas-mantojuma-piemineklus.htm
https://nra.lv/pasaule/384203-latvijas-eksperti-ukraina-apsekojusi-kulturas-mantojuma-piemineklus.htm
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=912183
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=912183
https://www.lrytas.lt/sveikata/medicinos-zinios/2022/06/20/news/lietuva-ukrainai-perduoda-ketvirta-vaistu-kitu-priemoniu-siunta-uz-634-tukst-euru-23733355
https://www.lrytas.lt/sveikata/medicinos-zinios/2022/06/20/news/lietuva-ukrainai-perduoda-ketvirta-vaistu-kitu-priemoniu-siunta-uz-634-tukst-euru-23733355
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українських дітей] // New York Post. – New York, 2022. – 20.06. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/06/20/russian-journalist-dmitry-muratov-sells-nobel-peace-

prize-for-ukrainian-children/. 

Головний редактор російського видання «Новая газета» та лауреат 

Нобелівської премії миру 2021 р. Д. Муратов виставив на аукціон свою медаль в 

американському аукціонному домі Heritage Auctions. Усі виручені кошти підуть 

гуманітарній місії ЮНІСЕФ, яка надає допомогу українським дітям-біженцям та їхнім 

сім’ям. Торги стартували на сайті аукціонного дому 1 червня, у Міжнародний день 

захисту дітей, і завершаться живим аукціоном у Нью-Йорку 20 червня, у Всесвітній 

день біженців. 

*** 

MONATIK, Pianoboy, Злата Огнєвич, WELLBOY, «Квартал 95» 

запрошують на концерт у Флоренції // Українська газета. – Рим, 2022. – 20.06. – 

Режим доступу : https://www.gazetaukrainska.com/українська-

італія/громада/monatik-pianoboy-злата-огнєвич-wellboy-квартал-95-запрош/. 

Благодійний європейський тур «Життя переможе/Life will win» продовжиться в 

Італії. Актори Студії «Квартал 95», MONATIK, Pianoboy, Злата Огнєвич, WELLBOY 

та інші українські артисти обʼєдналися, щоб зібрати 500 тис. дол. на закупівлю 

рентгенпрозорих операційних столів для українських лікарень. Європейський тур 

«Життя переможе/Life will win» покликаний зібрати кошти на допомогу Україні, 

обʼєднати українців закордоном й підтримати надання Україні кандидатства у ЄС. 

Тур стартував 10-го червня у Варшаві, концерти вже відбулися у Чехії, Австрії, 

Румунії та інших країнах Європи. 

*** 

Дем’янчук, Ольга. У США продали вишиванку Зеленського / О. 

Дем’янчук // Гомін України. – Торонто, 2022. – 21.06. – Режим доступу : 

http://www.homin.ca/news.php/news/25386/group/29. 

У Сполучених Штатах запустили спеціальну платформу «United 24» для 

збирання пожертвувань для потреб України. Вишиванку Володимира Зеленського, в 

якій президент вітав українців із Днем вишиванки 19 травня, продали на 

благодійному аукціоні у Вашингтоні за 100 тис. дол. Благодійний аукціон пройшов в 

Українському Домі у Вашинґтоні в рамках ініціативи «United 24». Виручені кошти 

перераховуються на рахунки Національного банку України та спрямовуються на 

придбання озброєння, медичного обладнання чи гуманітарної допомоги для людей, 

які постраждали від війни. 

*** 

I comici milanesi per l’Ucraina, a sostegno delle mense per gli sfollati 

[Міланські гумористи за Україну, на підтримку їдалень для переселенців] // 

Avvenire. – Milano, 2022. – 22.06. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/multimedia/pagine/i-comici-milanesi-per-l-ucraina-raccolta-

fondi-per-le-mense-sfollati. 

https://nypost.com/2022/06/20/russian-journalist-dmitry-muratov-sells-nobel-peace-prize-for-ukrainian-children/
https://nypost.com/2022/06/20/russian-journalist-dmitry-muratov-sells-nobel-peace-prize-for-ukrainian-children/
https://www.gazetaukrainska.com/українська-італія/громада/monatik-pianoboy-злата-огнєвич-wellboy-квартал-95-запрош/
https://www.gazetaukrainska.com/українська-італія/громада/monatik-pianoboy-злата-огнєвич-wellboy-квартал-95-запрош/
http://www.homin.ca/news.php/news/25386/group/29
https://www.avvenire.it/multimedia/pagine/i-comici-milanesi-per-l-ucraina-raccolta-fondi-per-le-mense-sfollati
https://www.avvenire.it/multimedia/pagine/i-comici-milanesi-per-l-ucraina-raccolta-fondi-per-le-mense-sfollati
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Шість міланських коміків є головними героями відеоролика, знятого 

безкоштовно для підтримки збору коштів, запущеного фондами Fiera Milano та 

Progetto Arca Onlus для їдалень Чернівців та Мостиська, двох українських міст на 

кордоні з Румунією та Польщею. Дві структури, засновані та керовані Fondazione 

Progetto Arca завдяки 50 волонтерам, щодня гарантують понад 3 тис. обідів 

переміщеним особам, переважно жінкам та дітям, які рятуються від війни в Україні. 

*** 

Ucraina. La Carovana della Pace arriva a Mykolaiv [Караван миру прибув до 

Миколаєва] // Avvenire. – Milano, 2022. – 28.06. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/multimedia/pagine/la-carovana-della-pace-arriva-a-mykolayv. 

Після зустрічі з місцевою владою та представниками християнських громад 

волонтери італійської організації «Зупиніть війну зараз» на чолі з віцепрезидентом 

єпископом Ф. Савіно доставили кілька тонн допомоги біженцям у замаскований 

притулок Миколаєва. 

*** 

Calero, Angie. «Estamos viviendo la exposición más directa y real al trauma de 

la guerra» [«Ми переживаємо найбільш прямий і реальний вплив травми війни»] 

/ A. Calero // ABC. – Madrid, 2022. – 05.06. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/espana/abci-estamos-viviendo-exposicion-mas-directa-y-real-

trauma-guerra-202206050346_noticia.html. 

Пройшов місяць з того часу, коли в Іспанії приземлився перший військовий 

літак з пораненими на війні українцями. Рейс прибув 5 травня на авіабазу Сарагоса з 

трьома пораненими, які були переведені в госпіталь Міністерства оборони в цьому 

місті. Через чотирнадцять днів до цього до самого центру прийняли ще одинадцять 

поранених українців, згідно зі списком Міністерство охорони здоров’я України. 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ  

Boyraz, Haci Mehmet. Ukraine’s long road to EU membership [Довгий шлях 

України до членства в ЄС] / H. M. Boyraz // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 01.06. – 

Режим доступу : https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/ukraines-long-road-to-

eu-membership. 

На думку наукового співробітника Фонду політичних, економічних та 

соціальних досліджень (SETA) Х. М. Бойраза, поки у серці Європи триває війна, 

ускладнилося питання про можливе членство України в Євросоюзі. Європарламент 

виявив, що Україна не має географічних бар’єрів для її членства. Однак питання про 

те, чи стане Україна членом ЄС, є скоріше політичним та технічним питанням, ніж 

географічним. Хоча Німеччина, Франція та Нідерланди, як три країни-засновники ЄС 

на словах підтримують членство України, на практиці вони поки що не зробили 

жодних конкретних кроків. Загалом, на думку автора, за нинішніх умов очікувати на 

вступ України до ЄС найближчим часом не є раціональним. 

*** 

Korčokove slová o vstupe Ukrajiny do EÚ: Musíme im ukázať, že s nimi 

počítame a zaručiť im štatút kandidátskej krajiny [Слова Корчка про вступ 

https://www.avvenire.it/multimedia/pagine/la-carovana-della-pace-arriva-a-mykolayv
https://www.abc.es/espana/abci-estamos-viviendo-exposicion-mas-directa-y-real-trauma-guerra-202206050346_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-estamos-viviendo-exposicion-mas-directa-y-real-trauma-guerra-202206050346_noticia.html
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/ukraines-long-road-to-eu-membership
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/ukraines-long-road-to-eu-membership
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України до ЄС: Ми повинні показати їм, що ми на них розраховуємо і 

гарантувати їм статус кандидата] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 02.06. – Режим 

доступу : https://www.cas.sk/clanok/2685157/korcokove-slova-o-vstupe-ukrajiny-do-

eu-musime-im-ukazat-ze-s-nimi-pocitame-a-zarucit-im-statut-kandidatskej-krajiny/. 

Міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки І. Корчок 

вважає важливим моральним заохоченням для українського населення гарантування 

Україні статусу країни-кандидата в ЄС. За його словами, за продовження 

інтеграційного процесу балканських країн відповідає не Україна, а самі держави ЄС і, 

що «проблема відкладення вступу Албанії та Боснії до ЄС полягає не в Україні». 

*** 

Walk, Shaun. Ukraine renews diplomatic push for speedy EU membership 

[Україна відновлює дипломатичне прагнення до якнайшвидшого членства в ЄС] 

/ S. Walk // The Guardian. – London, 2022. – 03.06. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/jun/03/ukraine-renews-diplomatic-push-for-

speedy-eu-membership. 

Україна розпочала узгоджений дипломатичний шлях до членства в ЄС. Після 

російського вторгнення багато хто в Європі, включаючи президентку Європейської 

комісії У. фон дер Ляєн, висловились за те, щоб вивести Україну на швидкий шлях до 

вступу в ЄС, надавши їй статус кандидата. Однак у Берліні, Парижі та інших 

столицях все ще існують сумніви щодо того, чи можна розпочати офіційний процес 

вже до саміту лідерів пізніше цього місяця, на якому, як очікується, буде вирішене це 

питання. Очікується, що позиції президента Франції Е. Макрона та федерального 

канцлера Німеччини О. Шольца будуть вважатися вирішальними. 

*** 

„Ukrainischer Donbass hält stand“, aber Russen nehmen wichtigen religiösen 

Ort ein [«Український Донбас твердо стоїть», але росіяни займають важливий 

релігійний простір] // Focus. – Berlin, 2022. – 07.06. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/das-ukraine-update-am-7-juni-union-warnt-

ampel-vor-zoegern-bei-panzern-russen-nehmen-wichtigen-religioesen-ort-

ein_id_72885571.html. 

Президент України В. Зеленський хоче якомога швидше бачити Україну 

кандидатом на членство в ЄС. Комісія ЄС хоче в червні вирішити, як діяти щодо 

країни в період російського вторгнення. Як економічно найсильніша та 

найнаселеніша країна ЄС, Німеччина відіграє «вирішальну роль» у питанні 

приєднання України до європейської спільноти. Федеральний уряд поки не зайняв 

позиції з цього питання. Однак канцлер О. Шольц дав зрозуміти, що для України не 

повинно бути ярликів на шляху до ЄС. 

*** 

Abazović razgovarao sa Zelenskim: Ukrajina treba dobiti status kandidata za 

EU [Абазович веде переговори із Зеленським: Україна має набути статусу 

кандидата в ЄС] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 09.06. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/749348/abazovic-razgovarao-sa-zelenskim-ukrajina-

treba-dobiti-status-kandidata-za-eu. 

https://www.cas.sk/clanok/2685157/korcokove-slova-o-vstupe-ukrajiny-do-eu-musime-im-ukazat-ze-s-nimi-pocitame-a-zarucit-im-statut-kandidatskej-krajiny/
https://www.cas.sk/clanok/2685157/korcokove-slova-o-vstupe-ukrajiny-do-eu-musime-im-ukazat-ze-s-nimi-pocitame-a-zarucit-im-statut-kandidatskej-krajiny/
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/03/ukraine-renews-diplomatic-push-for-speedy-eu-membership
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/03/ukraine-renews-diplomatic-push-for-speedy-eu-membership
https://www.focus.de/politik/ausland/das-ukraine-update-am-7-juni-union-warnt-ampel-vor-zoegern-bei-panzern-russen-nehmen-wichtigen-religioesen-ort-ein_id_72885571.html
https://www.focus.de/politik/ausland/das-ukraine-update-am-7-juni-union-warnt-ampel-vor-zoegern-bei-panzern-russen-nehmen-wichtigen-religioesen-ort-ein_id_72885571.html
https://www.focus.de/politik/ausland/das-ukraine-update-am-7-juni-union-warnt-ampel-vor-zoegern-bei-panzern-russen-nehmen-wichtigen-religioesen-ort-ein_id_72885571.html
https://avaz.ba/globus/svijet/749348/abazovic-razgovarao-sa-zelenskim-ukrajina-treba-dobiti-status-kandidata-za-eu
https://avaz.ba/globus/svijet/749348/abazovic-razgovarao-sa-zelenskim-ukrajina-treba-dobiti-status-kandidata-za-eu
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Прем’єр-міністр Чорногорії Д. Абазович заявив у телефонній розмові з 

Президентом України В. Зеленським, що розраховує на швидке здобуття Україною 

статусу кандидата на членство в ЄС, а Чорногорія готова надати Україні необхідну 

професійну та політичну допомогу. Д. Абазович зазначив, що народ Чорногорії знає, 

півчуває та розуміє біль українського народу.  

*** 

Европейският парламент се застъпи за приема на Украйна, Молдова и 

Грузия в ЕС [Європарламент закликав Україну, Молдову та Грузію приєднатися 

до ЄС] // Дневник. – Sofia, 2022. – 09.06. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2022/06/09/4355926_evropeiskiiat_parlament_se_zastu

pi_za_priema_na/. 

Глави всіх семи груп у Європарламенті закликали лідера ЄС прийняти рішення 

щодо заявок України, Молдови та Грузії на вступ до ЄС на зустрічі 23 та 24 червня в 

Брюсселі. Сім президентів вважають, що ЄС не повинен ігнорувати очікування 

громадян України, Грузії та Молдови, а також жителів Західних Балкан. 

*** 

Nehammer: EU-Beitrittskandidatenstatus der Ukraine nur mit anderen [К. 

Негаммер: Україна матиме статус кандидата на вступ до ЄС лише з іншими] // 

Die Рresse. – Vienna, 2022. – 10.06. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6151171/nehammer-eu-beitrittskandidatenstatus-der-

ukraine-nur-mit-anderen?from=rss. 

Під час візиту до Естонії австрійський канцлер К. Негаммер дав зрозуміти, що 

він погодиться на статус кандидата в ЄС для України лише разом зі статусом інших 

претендентів. Для Австрії умовою є те, що якщо Україні буде надано статус 

кандидата на вступ, те саме стосуватиметься і держав Західних Балкан і Республіки 

Молдова. Прем’єр-міністерка Естонії К. Каллас також заявила, що підтримає 

спільний процес приєднання. Водночас вона попередила, що варто скористатися 

можливістю, що Україна зараз готова до проведення важких реформ. 

*** 

Šef ukrajinskog parlamenta: Prostor za pregovore je sve manji [Голова 

українського парламенту: Простір для переговорів звужується] // Dnevni avaz. – 

Sarajevo, 2022. – 10.06. – Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/749158/sef-

ukrajinskog-parlamenta-prostor-za-pregovore-je-sve-manji. 

Голова Верховної Ради України Р. Стефанчук, виступаючи з промовою у 

Європарламенті під час візиту до Страсбургу, попередив, що територіальна цілісність 

України ніколи не буде предметом переговорів із росією – Україна є цілісною, 

суверенною країною і залишиться такою, бо її визнає весь цивілізований світ. Р. 

Стефанчук попросив надати Україні статусу кандидата в члени ЄС. У Києві 

вважають, що це важливо задля зміцнення морального духу українців. 

*** 

Украина, вероятно, получит статус кандидата в члены ЕС, но не сможет 

быстро вступить в содружество -- украинские эксперты [Україна, ймовірно, 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2022/06/09/4355926_evropeiskiiat_parlament_se_zastupi_za_priema_na/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2022/06/09/4355926_evropeiskiiat_parlament_se_zastupi_za_priema_na/
https://www.diepresse.com/6151171/nehammer-eu-beitrittskandidatenstatus-der-ukraine-nur-mit-anderen?from=rss
https://www.diepresse.com/6151171/nehammer-eu-beitrittskandidatenstatus-der-ukraine-nur-mit-anderen?from=rss
https://avaz.ba/globus/svijet/749158/sef-ukrajinskog-parlamenta-prostor-za-pregovore-je-sve-manji
https://avaz.ba/globus/svijet/749158/sef-ukrajinskog-parlamenta-prostor-za-pregovore-je-sve-manji
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отримає статус кандидата в члени ЄС, але не зможе швидко вступити до 

співдружності – українські експерти] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 10.06. – 

Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0610/c31519-10108390.html. 

Єврокомісія (ЄК) дасть висновок щодо заявки на членство в ЄС. Потім на 

підставі рекомендацій ЄК Європейська рада ухвалить остаточне рішення щодо 

надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу. Представники української 

експертної спільноти вважають, що відповідь лідерів країн-членів ЄС буде 

позитивною. Аналітик Українського інституту майбутнього І. Тишкевич заявив, що з 

великою ймовірністю статус кандидата в члени Україна отримає. Його думку поділяє 

політолог А. Бузаров. Водночас експерт припускає, що подальший поступ України 

шляхом євроінтеграції буде непростим. 

*** 

Madeira, Maria. Kiev recebe apoio para entrada na União Europeia [Київ 

отримує підтримку для вступу до Євросоюзу] / M. Madeira // Correio da Manhã. – 

Lisboa, 2022. – 11.06. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-

cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/kiev-recebe-apoio-para-entrada-na-uniao-

europeia. 

Організація «Єдині для України» захищає в Києві прискорення надання Україні 

статусу кандидата до Європейського Союзу та створення «майбутнього плану 

Маршалла» для країни, в яку вторглася росія. Міжнародний альянс, який об’єднує 

політиків з понад 30 країн, у тому числі з Португалії, перебував з дводенним робочим 

візитом в Україні, щоб підтримати європейські прагнення України та на власні очі 

побачити наслідки звірств російських окупантів у Бородянці, Бучі та Ірпені. 

*** 

Von der Leyen promet une réponse « la semaine prochaine « aux ambitions 

européennes de l’Ukraine [Фон дер Ляєн обіцяє «наступного тижня» відповісти на 

європейські амбіції України] // L’Obs. – Paris, 2022. – 11.06. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220611.OBS59562/von-der-leyen-

promet-une-reponse-la-semaine-prochaine-aux-ambitions-europeennes-de-l-

ukraine.html. 

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 

на короткій пресконференції після переговорів з Президентом України В. Зеленським 

пообіцяла надати відповідь «наступного тижня» на амбіції України подати заявку на 

членство в ЄС. Україна вимагає від європейців до кінця червня конкретних 

«юридичних зобов’язань» щодо отримання офіційного статусу кандидата на вступ до 

ЄС. Президентка ЄК сказала, що українська влада «багато зробила» щодо 

кандидатства, але «ще багато чого треба зробити», особливо в боротьбі з корупцією. 

*** 

Kéry si kvôli vstupu Ukrajiny do EÚ vyslúžil vlnu kritiky: Teraz dáva veci na 

pravú mieru [Кері заслужив хвилю критики щодо вступу України до ЄС: тепер 

він налагоджує ситуацію] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 14.06. – Режим доступу : 

https://www.cas.sk/clanok/2689197/kery-si-kvoli-vstupu-ukrajiny-do-eu-vysluzil-vlnu-

kritiky-teraz-dava-veci-na-pravu-mieru/. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0610/c31519-10108390.html
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/kiev-recebe-apoio-para-entrada-na-uniao-europeia
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/kiev-recebe-apoio-para-entrada-na-uniao-europeia
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/kiev-recebe-apoio-para-entrada-na-uniao-europeia
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220611.OBS59562/von-der-leyen-promet-une-reponse-la-semaine-prochaine-aux-ambitions-europeennes-de-l-ukraine.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220611.OBS59562/von-der-leyen-promet-une-reponse-la-semaine-prochaine-aux-ambitions-europeennes-de-l-ukraine.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220611.OBS59562/von-der-leyen-promet-une-reponse-la-semaine-prochaine-aux-ambitions-europeennes-de-l-ukraine.html
https://www.cas.sk/clanok/2689197/kery-si-kvoli-vstupu-ukrajiny-do-eu-vysluzil-vlnu-kritiky-teraz-dava-veci-na-pravu-mieru/
https://www.cas.sk/clanok/2689197/kery-si-kvoli-vstupu-ukrajiny-do-eu-vysluzil-vlnu-kritiky-teraz-dava-veci-na-pravu-mieru/
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Голова комітету із закордонних справ Національної ради Словацької 

Республіки М. Кері не проти надання Україні статусу кандидата в ЄС, але вимога 

щодо членства має пройти стандартний процес. Щодо того, що він не підписав 

ініціативу про надання статусу, він сказав, що не згоден з частиною про припинення 

енергетичної залежності від росії. Глава словацької дипломатії І. Корчок 

розкритикував М. Кері і назвав відсутність підпису серйозною помилкою, яка є 

незрозумілою і суперечить інтересам Словаччини. 

*** 

Fendrych, Martin. Ukrajina se rve i za nás, za EU. Dlužíme jí. Status 

kandidátské země by jí dal naději [Україна бореться за нас, за ЄС. Ми їй винні. 

Статус кандидата вселяв би їй надію] / M. Fendrych // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. 

– 15.06. – Режим доступу : https://nazory.aktualne.cz/komentare/ukrajina-se-rve-i-za-

nas-za-eu-dluzime-ji/r~05ee0364ebca11ecba63ac1f6b220ee8/. 

Під час головування Чехії в Європейській раді однією з ключових тем 

залишатиметься війна в Україні, її наслідки, а також логічно обговорюваний статус 

України як кандидата на членство в ЄС. За словами автора, Україна має право бути 

прийнятою в Євросоюз одразу. Автор наголошує, якби чеське головування могло 

підняти питання про те, що Україна належить до Європи, це було б найбільше, чого 

могли б досягти чеські політики.  

*** 

Chiappe, Doménico. Olena Zelenska, primera dama de Ucrania: «Ruego a 

España y al mundo entero que nos entregue armas» [Олена Зеленська, перша леді 

України: «Прошу Іспанію та весь світ дати нам зброю»] / D. Chiappe // ABC. – 

Madrid, 2022. – 16.06. – Режим доступу : https://www.abc.es/sociedad/abci-olena-

zelenska-primera-dama-ucrania-ruego-espana-y-mundo-entero-entregue-armas-

202206161113_noticia.html. 

Перша леді України Олена Зеленська відкрила форум Santander Women Now. 

О. Зеленська наголосила, що Україна повинна приєднатися до ЄС, тому що українці 

боряться за право на свободу та незалежність, вони хочуть бути з європейцями не як 

біженці, а як родина та країна-союзник. За словами О. Зеленської, в українців є 

важливий компонент для належності до ЄС, який полягає в тому, що цінність 

людського життя переважає над усім іншим. 

*** 

Getmanchuk, Alyona. Chegou o momento de dizer “sim”, à Ucrânia e ao seu 

futuro europeu [Настав час сказати «так» Україні та її європейському 

майбутньому] / A. Getmanchuk // Público. – Lisboa, 2022. – 16.06. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/06/16/mundo/opiniao/chegou-momento-dizer-sim-

ucrania-futuro-europeu-2010277. 

За результатами опитування Євробарометра, найвищий відсоток респондентів 

за вступ України до ЄС склав 87 % у Португалії, що значно вище середнього по ЄС. 

Надання Україні статусу кандидата дасть чіткий сигнал путіну, що Україна ніколи не 

буде частиною росії. Якщо невизначеність щодо майбутнього України 

зберігатиметься, це дозволить путіну мріяти про окупацію України та спонукатиме 

https://nazory.aktualne.cz/komentare/ukrajina-se-rve-i-za-nas-za-eu-dluzime-ji/r~05ee0364ebca11ecba63ac1f6b220ee8/
https://nazory.aktualne.cz/komentare/ukrajina-se-rve-i-za-nas-za-eu-dluzime-ji/r~05ee0364ebca11ecba63ac1f6b220ee8/
https://www.abc.es/sociedad/abci-olena-zelenska-primera-dama-ucrania-ruego-espana-y-mundo-entero-entregue-armas-202206161113_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-olena-zelenska-primera-dama-ucrania-ruego-espana-y-mundo-entero-entregue-armas-202206161113_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-olena-zelenska-primera-dama-ucrania-ruego-espana-y-mundo-entero-entregue-armas-202206161113_noticia.html
https://www.publico.pt/2022/06/16/mundo/opiniao/chegou-momento-dizer-sim-ucrania-futuro-europeu-2010277
https://www.publico.pt/2022/06/16/mundo/opiniao/chegou-momento-dizer-sim-ucrania-futuro-europeu-2010277
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його продовжувати війну Сильна політична відданість ЄС Україні зробить боротьбу 

путіна за Україну явно марною. Статус кандидата мав би дуже практичні переваги 

для поточної трансформації України. Це допомогло б закріпити реформи та відновити 

Україну після війни. Це відкриє двері європейським, а не китайським чи турецьким, 

компаніям для участі в післявоєнній відбудові, масштаби якої перетворили б Україну 

на один з найбільших будівельних майданчиків світу. 

*** 

Rangel, Paulo. A adesão da Ucrânia à UE e a estranha posição portuguesa 

[Вступ України до ЄС і дивна португальська позиція] / P. Rangel // Público. – 

Lisboa, 2022. – 16.06. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/06/16/opiniao/opiniao/adesao-ucrania-ue-estranha-

posicao-portuguesa-2010196. 

Протягом двох місяців Португалія, через голос прем’єр-міністра, була дуже 

неоднозначною щодо європейської перспективи, яку потрібно надати Україні. 

Португалія навіть заявляла, що є лідером серед найбільш стриманих і неохочих 

держав-членів. Це може задовольнити лідерів франко-німецької осі, але це не 

відповідає ні португальським, ні європейським інтересам. Ідея вступу України до 

Європейського Союзу здавалася абсолютно неправдоподібною до критичної дати 24 

лютого. Навіть випадки Грузії чи Молдови, які були малоймовірними, вважалися 

більш правдоподібними. Україну, яку росія розглядає як «перлину в короні», у 

кращому випадку чекала б доля післявоєнної Фінляндії. Ніхто не хотів її членства, на 

неї ніхто не розраховував, але загарбницька війна росії привнесла дуже великі зміни і 

наразі надання статусу кандидата в члени ЄС для України є дуже важливим. 

*** 

Троценко, Людмила. Така потрібна підтримка членства України в ЄС / Л. 

Троценко // Міст. – Торонто, 2022. – 16.06. – Режим доступу : https://meest-

online.com/world/europe/yaka-potribna-pidtrymka-chlenstva-ukrajiny-v-es/. 

Лідери Європейського парламенту на засіданні Конференції президентів 

вирішила схвалити заяву до глав держав і урядів країн-членів ЄС зі закликом надати 

Україні статус кандидата в члени ЄС на саміті 23-24 червня в Брюсселі (Бельгія). 

Президент України Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за те, що той 

вирушив у спеціальну поїздку країнами Європи для підтримки європейської 

перспективи України. 

*** 

Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні 

статусу кандидата в ЄС // Українська газета. – Рим, 2022. – 16.06. – Режим 

доступу : https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/франція-німеччина-

італія-та-румунія-п/. 

Президент Франції Е. Макрон заявив на спільній пресконференції з 

Президентом України Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Олафом 

Шольцом, прем’єром Італії Маріо Драґі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, 

що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу 

кандидата на членство у Європейському Союзі. 

https://www.publico.pt/2022/06/16/opiniao/opiniao/adesao-ucrania-ue-estranha-posicao-portuguesa-2010196
https://www.publico.pt/2022/06/16/opiniao/opiniao/adesao-ucrania-ue-estranha-posicao-portuguesa-2010196
https://meest-online.com/world/europe/yaka-potribna-pidtrymka-chlenstva-ukrajiny-v-es/
https://meest-online.com/world/europe/yaka-potribna-pidtrymka-chlenstva-ukrajiny-v-es/
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/франція-німеччина-італія-та-румунія-п/
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/франція-німеччина-італія-та-румунія-п/
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*** 

Ucrania llama a la puerta [Україна стукає у двері] // ABC. – Madrid, 2022. – 

17.06. – Режим доступу : https://www.abc.es/opinion/abci-editorial-abc-ucrania-

llama-puerta-202206172025_noticia.html. 

Вступ країни до Європейського Союзу є складним процесом, який не можна 

звести до простого політичного зобов’язання, оскільки він включає зобов’язання та 

наслідки – як щодо ЄС, так і для країни, яка приєднується – які не можуть бути 

вирішені шляхом лише підписання. Але те, що вирішують по Україні, не є чимось 

простим. У двері ЄС стукає незалежна країна, в яку вторгся більш могутній сусід, а за 

цією несправедливою та невиправданою агресією стоять імперські амбіції автократа 

путіна, які безпосередньо загрожують членам ЄС. Те, що відбувається, є крахом миру 

та стабільності на всьому континенту, і ЄС не може зачинити двері для такої країни, 

як Україна, яка бореться саме за те, щоб не стати простим васалом тиранії кремля. 

*** 

Svensson, Olof. Svängningen: Sverige vill att Ukraina släpps in i EU [Швеція 

хоче, щоб Україна вступила до ЄС] / O. Svensson // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. 

– 17.06. – Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8QywQr/sverige-vill-

att-ukraina-gar-med-i-eu. 

Міністерка закордонних справ А. Лінде оголосила, що Швеція хоче, щоб 

Україна та Молдова набули статусу країн-кандидатів у ЄС. За словами А. Лінде, 

перехід від статусу кандидата до повноправного члена потребує часу і для того, щоб 

мати можливість приєднатися як країна-член, Україна повинна відповідати вимогам 

демократії, економічних принципів, непідкупності. 

*** 

Đukanović: Crna Gora iskazala podršku da kandidatski status za EU dobiju 

BiH, Ukrajina, Gruzija i Moldavija [Джуканович: Чорногорія висловила 

підтримку БіГ, Україні, Грузії та Молдові у здобутті статусу кандидата в члени 

ЄС] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 17.06. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/region/crna-gora/751378/dukanovic-crna-gora-iskazala-podrsku-da-

kandidatski-status-za-eu-dobiju-bih-ukrajina-gruzija-i-moldavija. 

Президент Чорногорії М. Джуканович, виступаючи на форумі Prespa Dialogue, 

який проходив в Охриді з 16 по 18 червня, заявив, що Чорногорія висловлює 

підтримку БіГ, Україні, Грузії та Молдові в отриманні статусу кандидата у члени ЄС. 

Він наголосив, що політика розширення ЕС має бути продовжена. 

*** 

Miron, Maria. Premierul Nicolae Ciucă, despre aderarea la UE a Ucrainei şi R. 

Moldova: „Guvernul României este pregătit să sprijine parcursul european al 

partenerilor noştri” [Прем’єр-міністр Ніколає Чуке про вступ України та 

Республіки Молдови до ЄС: «Уряд Румунії готовий підтримати європейський 

шлях наших партнерів»] / M. Miron // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 17.06. – 

Режим доступу : https://evz.ro/premierul-nicolae-ciuca-despre-aderarea-la-ue-a-

https://www.abc.es/opinion/abci-editorial-abc-ucrania-llama-puerta-202206172025_noticia.html
https://www.abc.es/opinion/abci-editorial-abc-ucrania-llama-puerta-202206172025_noticia.html
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8QywQr/sverige-vill-att-ukraina-gar-med-i-eu
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8QywQr/sverige-vill-att-ukraina-gar-med-i-eu
https://avaz.ba/region/crna-gora/751378/dukanovic-crna-gora-iskazala-podrsku-da-kandidatski-status-za-eu-dobiju-bih-ukrajina-gruzija-i-moldavija
https://avaz.ba/region/crna-gora/751378/dukanovic-crna-gora-iskazala-podrsku-da-kandidatski-status-za-eu-dobiju-bih-ukrajina-gruzija-i-moldavija
https://evz.ro/premierul-nicolae-ciuca-despre-aderarea-la-ue-a-ucrainei-si-r-moldova-guvernul-romaniei-este-pregatit-sa-sprijine-parcursul-european-al-partenerilor-nostri.html
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ucrainei-si-r-moldova-guvernul-romaniei-este-pregatit-sa-sprijine-parcursul-

european-al-partenerilor-nostri.html. 

Після рішення Європейської комісії рекомендувати вступ до ЄС держав 

Республіки Молдова та України, прем’єр-міністр Н. Чуке зазначив, що виконавча 

влада Румунії готова запропонувати підтримку двом країнам-кандидатам. 

*** 

La Commission européenne favorable à un statut de candidat de l’Ukraine et de 

la Moldavie à l’UE [Європейська комісія підтримує статус кандидата для України 

та Молдови в ЄС] // L’Obs. – Paris, 2022. – 17.06. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220617.OBS59809/la-commission-

europeenne-favorable-a-un-statut-de-candidat-de-l-ukraine-et-de-la-moldavie-a-l-

ue.html. 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції 

заявила, що Європейська комісія рекомендує надати Україні статус кандидата в 

Євросоюз. Це питання буде обговорюватися на європейському саміті 23 і 24 червня і 

тоді 27 країн повинні будуть дати « зелене» світло для України одноголосно. За 

словами Президента України В. Зеленського, шлях України до членства в ЄС ще 

довгий і треба наполегливо працювати, щоб стати «повноправним членом» 

Європейського Союзу. 

*** 

Ukrainos kelias į Europos Sąjungą: kaip vyktų stojimo procesas, ką mano 

valstybės narės ir ko laukti iš V. Putino [Шлях України до Європейського Союзу: 

як проходить процес вступу, що думають країни-члени та чого очікувати від 

путіна] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 17.06. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/06/17/news/ukrainos-kelias-i-europos-

sajunga-kaip-vyktu-stojimo-procesas-ka-mano-valstybes-nares-ir-ko-laukti-is-v-

putino-23699205. 

Видання пише, що навіть якщо країни-члени погодяться з головою 

Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн про те, що членство України в ЄС слід 

розглянути, на це можуть знадобитися роки чи навіть десятиліття, щоб це стало 

реальністю. В країн-членів викликає занепокоєння те, що Україна ще далека від 

Копенгагенських критеріїв. Європейські інституції зіткнулися з вільним ставленням 

до правил ЄС з боку Угорщини та Польщі і зрозуміли, що країна, яка може 

приєднатися до ЄС, може дозволити собі набагато більше. Інші країни-члени 

стурбовані приєднанням України до блоку та тим, що потребуватиме значної частини 

бюджету ЄС, а дехто просто стурбований тим, що втягування України в тривалі і 

болючі переговори з ЄС на даний момент не найкращий спосіб підтримати країну. 

*** 

Campbell, Charlie. Why Ukraine’s Bid for E.U. Membership Could Take 

Decades – If It Ever Happens [Заявка України на вступ до ЄС. Членство може 

тривати десятиліття – якщо це колись станеться] / C. Campbell // Time. – New 

York, 2022. – 17.06. – Режим доступу : https://time.com/6188644/ukraine-eu-

membership/. 

https://evz.ro/premierul-nicolae-ciuca-despre-aderarea-la-ue-a-ucrainei-si-r-moldova-guvernul-romaniei-este-pregatit-sa-sprijine-parcursul-european-al-partenerilor-nostri.html
https://evz.ro/premierul-nicolae-ciuca-despre-aderarea-la-ue-a-ucrainei-si-r-moldova-guvernul-romaniei-este-pregatit-sa-sprijine-parcursul-european-al-partenerilor-nostri.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220617.OBS59809/la-commission-europeenne-favorable-a-un-statut-de-candidat-de-l-ukraine-et-de-la-moldavie-a-l-ue.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220617.OBS59809/la-commission-europeenne-favorable-a-un-statut-de-candidat-de-l-ukraine-et-de-la-moldavie-a-l-ue.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220617.OBS59809/la-commission-europeenne-favorable-a-un-statut-de-candidat-de-l-ukraine-et-de-la-moldavie-a-l-ue.html
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/06/17/news/ukrainos-kelias-i-europos-sajunga-kaip-vyktu-stojimo-procesas-ka-mano-valstybes-nares-ir-ko-laukti-is-v-putino-23699205
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/06/17/news/ukrainos-kelias-i-europos-sajunga-kaip-vyktu-stojimo-procesas-ka-mano-valstybes-nares-ir-ko-laukti-is-v-putino-23699205
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/06/17/news/ukrainos-kelias-i-europos-sajunga-kaip-vyktu-stojimo-procesas-ka-mano-valstybes-nares-ir-ko-laukti-is-v-putino-23699205
https://time.com/6188644/ukraine-eu-membership/
https://time.com/6188644/ukraine-eu-membership/
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Схвалення Європейською комісією заявки України на вступ до ЄС є потужним 

сигналом солідарності з Україною після повномасштабного вторгнення росії. Проте 

експерти попереджають, що рішення ЄС є лише пробним кроком на шляху, на який 

можуть піти роки. Незважаючи на те, що Україна користується широкою підтримкою 

в ЄС, висування кандидатури країни відбувається на тлі зростаючого 

євроскептицизму. Канцлер Австрії К. Негаммер – один із лідерів, який заявив, що 

Україні не слід віддавати перевагу перед державами Західних Балкан такими, як 

Боснія і Герцеговина, хоч і підтримав «проміжне» членство України. 

*** 

CaleroEl sueño de la UE, a una década: la larga travesía que le espera a Ucrania 

para escapar de las garras de Putin [Мрія про ЄС за десять років: довга подорож, 

яка чекає на Україну, щоб вирватися з лап путіна] / F. J. Calero // ABC. – Madrid, 

2022. – 18.06. – Режим доступу : https://www.abc.es/internacional/abci-sueno-decada-

larga-travesia-espera-ucrania-para-escapar-garras-putin-202206171217_noticia.html. 

Відмінності, як правило, збагачують стосунки, але до тих пір, поки на задньому 

плані є низка спільних цілей і правил. З початку російського вторгнення в Україну 24 

лютого ЄС зіткнувся з іншою незручною дилемою для свого існування: відповісти на 

бажання України приєднатися до ЄС і, до речі, завдати найгіршого удару російському 

лідеру путіну, але не маючи чіткої основи проєкту, який потребує високого рівня 

конвергенції, може відбутись провал через стагнацію. Єврокомісія дала згоду на 

надання Україні статусу кандидата не без вимог до країни: покращити умови, 

пов’язані з верховенством права та антикорупційним законодавством. 

*** 

Kalniete atklāj, par ko baumo Eiropas Parlamenta gaiteņos [Калнієте розкрив, 

про що ходять чутки в кулуарах Європарламенту] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīta, 

2022. – 18.06. – Режим доступу : https://tautaruna.nra.lv/citi/383431-kalniete-atklaj-

par-ko-baumo-eiropas-parlamenta-

gaitenos/?_gl=1*1ubmd34*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMB

W853YH*MTY1NTY2MjYzMy4xMS4xLjE2NTU2NjM5NDkuMA. 

На думку депутата Європарламенту від Латвії С. Калнієте, Латвія та країни 

Балтії повинні наполегливо працювати, щоб об’єднати групу країн ЄС, які будуть 

тиснути на країни, які не підтримують чи сумніваються щодо вступу України до ЄС, і 

переконати їх, що позитивне рішення на користь України є моральним зобов’язанням 

ЄС. 

*** 

Potpredsjednica Evropskog parlamenta: Ne treba ubrzavati primanje Ukrajine 

u EU [Віцепрезидентка Європарламенту: не слід прискорювати вступ України до 

ЄС] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 19.06. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/751926/potpredsjednica-evropskog-parlamenta-ne-treba-

ubrzavati-primanje-ukrajine-u-eu. 

Віцепрезидентка Європейського парламенту К. Барлі застерігає від поспішного 

вступу України до Євросоюзу. Однак К. Барлі впевнена, що надання Україні статусу 

кандидата стало б правильним способом підтримки країни на тлі вторгнення росії. На 

https://www.abc.es/internacional/abci-sueno-decada-larga-travesia-espera-ucrania-para-escapar-garras-putin-202206171217_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-sueno-decada-larga-travesia-espera-ucrania-para-escapar-garras-putin-202206171217_noticia.html
https://tautaruna.nra.lv/citi/383431-kalniete-atklaj-par-ko-baumo-eiropas-parlamenta-gaitenos/?_gl=1*1ubmd34*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1NTY2MjYzMy4xMS4xLjE2NTU2NjM5NDkuMA
https://tautaruna.nra.lv/citi/383431-kalniete-atklaj-par-ko-baumo-eiropas-parlamenta-gaitenos/?_gl=1*1ubmd34*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1NTY2MjYzMy4xMS4xLjE2NTU2NjM5NDkuMA
https://tautaruna.nra.lv/citi/383431-kalniete-atklaj-par-ko-baumo-eiropas-parlamenta-gaitenos/?_gl=1*1ubmd34*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1NTY2MjYzMy4xMS4xLjE2NTU2NjM5NDkuMA
https://tautaruna.nra.lv/citi/383431-kalniete-atklaj-par-ko-baumo-eiropas-parlamenta-gaitenos/?_gl=1*1ubmd34*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1NTY2MjYzMy4xMS4xLjE2NTU2NjM5NDkuMA
https://avaz.ba/globus/svijet/751926/potpredsjednica-evropskog-parlamenta-ne-treba-ubrzavati-primanje-ukrajine-u-eu
https://avaz.ba/globus/svijet/751926/potpredsjednica-evropskog-parlamenta-ne-treba-ubrzavati-primanje-ukrajine-u-eu
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її думку, статус кандидата став би для москви важливим сигналом, що ЄС не 

злякається, коли справа дійде до захисту європейських цінностей. 

*** 

Šafaříková, Kateřina. Von der Leyenová exkluzivně: Putin nebude rozhodovat o 

tom, koho mezi sebe pozveme [Ексклюзивно фон дер Ляєн: путін не вирішуватиме, 

кого ми запросимо] / K. Šafaříková // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 20.06. – Режим 

доступу : https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/von-der-leyenova-exkluzivne-putin-

nebude-rozhodovat-o-tom-ko/r~a863c62cf0bd11ecba5b0cc47ab5f122/. 

За словами автора, у випадку України Брюссель перетнув «червону лінію», 

коли Європейська комісія запропонувала перспективу членства для країни, яка 

стикається з агресією, зокрема Молдова теж не контролює всю свою територію, тому 

потребує підтримки з бку ЄС. 

*** 

Latkovskis, Bens. Vecās Eiropas līderu vizīti Kijivā var vērtēt kā cerīgu, kaut 

bažas par tradicionālo gļēvulību nepazūd [Візит європейських лідерів до Києва 

багатообіцяючий, хоча побоювання з приводу традиційної боягузливості 

зберігаються] / B. Latkovskis // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīta, 2022. – 20.06. – Режим 

доступу : https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/384267-vecas-eiropas-

lideru-viziti-kijiva-var-vertet-ka-cerigu-kaut-bazas-par-tradicionalo-glevulibu-

nepazud?_gl=1*iyz3h1*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW8

53YH*MTY1NTcxMjk2NS4xNC4xLjE2NTU3MjE5O. 

На думку автора, лідери Франції, Німеччини, Італії і Румунії здійснили візит до 

Києва, пообіцявши, що Україна отримає статус кандидата в ЄС на майбутньому саміті 

ЄС, але це не означає, що шлях України до членства в ЄС буде стрімким і усипаним 

трояндами. Автор зазначає, що візит європейських лідерів до Києва був, принаймні, 

не катастрофічним, що вже непогано з огляду на тенденції старої Європи, а з точки 

зору України, вважати візит лідерів європейських держав явним успіхом зарано. 

*** 

Русија интензивира нападе, док ЕУ одлучује о Украјини [росія посилює 

свої атаки, а ЄС приймає рішення щодо України] // Политика. – Belgrad, 2022. – 

20.06. – Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/510041/. 

Україна чекає офіційної відповіді на свій запит на отримання статусу кандидата 

на членство в ЄС. Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус 

кандидата як перший крок на довгому шляху до членства в ЄС. Рекомендацію 

Єврокомісії розглянуть лідери 27 країн-членів на саміті в Брюсселі. Президент росії 

путін заявив, що не має нічого проти амбіцій України стати членом ЄС, але його 

речник пєсков попередив, що будь-який крок до вступу вимагатиме «посиленої 

уваги» з боку москви. 

*** 

Zelensky falou com António Costa e agradeceu apoio de Portugal na adesão da 

Ucrânia à UE [В. Зеленський поспілкувався з Антоніу Коштою і подякував 

Португалії за підтримку у вступі України до ЄС] // Correio da Manhã. – Lisboa, 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/von-der-leyenova-exkluzivne-putin-nebude-rozhodovat-o-tom-ko/r~a863c62cf0bd11ecba5b0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/von-der-leyenova-exkluzivne-putin-nebude-rozhodovat-o-tom-ko/r~a863c62cf0bd11ecba5b0cc47ab5f122/
https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/384267-vecas-eiropas-lideru-viziti-kijiva-var-vertet-ka-cerigu-kaut-bazas-par-tradicionalo-glevulibu-nepazud?_gl=1*iyz3h1*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1NTcxMjk2NS4xNC4xLjE2NTU3MjE5O
https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/384267-vecas-eiropas-lideru-viziti-kijiva-var-vertet-ka-cerigu-kaut-bazas-par-tradicionalo-glevulibu-nepazud?_gl=1*iyz3h1*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1NTcxMjk2NS4xNC4xLjE2NTU3MjE5O
https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/384267-vecas-eiropas-lideru-viziti-kijiva-var-vertet-ka-cerigu-kaut-bazas-par-tradicionalo-glevulibu-nepazud?_gl=1*iyz3h1*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1NTcxMjk2NS4xNC4xLjE2NTU3MjE5O
https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/384267-vecas-eiropas-lideru-viziti-kijiva-var-vertet-ka-cerigu-kaut-bazas-par-tradicionalo-glevulibu-nepazud?_gl=1*iyz3h1*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1NTcxMjk2NS4xNC4xLjE2NTU3MjE5O
https://www.politika.rs/scc/clanak/510041/
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2022. – 21.06. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-

na-ucrania/detalhe/zelensky-falou-com-antonio-costa-e-agradeceu-apoio-de-portugal-

na-adesao-da-ucrania-a-ue?ref=Pesquisa_Destaques. 

Президент України Володимир Зеленський розмовляв по телефону з прем’єр-

міністром Португалії Антоніу Коштою, щоб подякувати йому за підтримку 

Португалією бажання України стати членом Європейського Союзу. В. Зеленський 

заявив, що він погодився використати «досвід Португалії» у наближенні до членства в 

Європейському Союзі. 

*** 

«Consensus total» des Vingt-Sept sur la candidature de l’Ukraine à l’UE avant 

un sommet crucial [«Повний консенсус» двадцяти семи щодо кандидатури 

України в ЄС перед вирішальним самітом] // L’Obs. – Paris, 2022. – 21.06. – 

Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/europe/20220621.OBS59997/consensus-

total-des-vingt-sept-sur-la-candidature-de-l-ukraine-a-l-ue-avant-un-sommet-

crucial.html. 

«Повний консенсус» щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС досягнуто 

під час дискусій 21 червня між міністрами європейських справ на зустрічі в 

Люксембурзі. Європейська комісія також дала позитивний висновок щодо статусу 

кандидата в ЄС і Молдови. Процес приєднання не означає негайного членства, цей 

процес є вимогливим і тривалим. 

*** 

Volodimir Zelenszkij telefonon beszélt Orbán Viktorral, akit meg is hívott 

Ukrajnába [Володимир Зеленський поговорив по телефону з Віктором Орбаном, 

запросивши його в Україну] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 21.06. – Режим 

доступу : https://nepszava.hu/3160867_volodimir-zelenszkij-orban-viktor-ukrajna-

magyarorszag-targyalas-europai-unio. 

Прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан в телефонній розмові поінформував главу 

Української держави, що Угорщина підтримує статус України як кандидата в ЄС і 

готова до подальшої співпраці у сфері енергетики, перевезення українського зерна 

залізницею та прийому ще більшої кількості українських біженців. В. Зеленський 

подякував угорському народу за допомогу та запросив прем’єр-міністра Угорщини 

відвідати Україну. 

*** 

Dawod, Nivette. Riksdagen stödjer Ukraina som EU-kandidat [Риксдаг 

підтримує Україну як кандидата у члени ЄС] / N. Dawod // Aftonbladet. – 

Stockholm, 2022. – 22.06. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0G1R7E/kandidatstatus-for-ukraina-ger-hopp. 

Швеція підтримує пропозицію Єврокомісії щодо надання Україні та Молдові 

статусу кандидатів на членство в ЄС. Прем’єр-міністерка Швеції М. Андерссон в 

комітеті ЄС Риксдагу заявила, що Швеція у всьому на боці України. За її словами, 

статус кандидата дає Україні надіюмати можливість отримати як пряму військову, так 

і фінансову підтримку. 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/zelensky-falou-com-antonio-costa-e-agradeceu-apoio-de-portugal-na-adesao-da-ucrania-a-ue?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/zelensky-falou-com-antonio-costa-e-agradeceu-apoio-de-portugal-na-adesao-da-ucrania-a-ue?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/zelensky-falou-com-antonio-costa-e-agradeceu-apoio-de-portugal-na-adesao-da-ucrania-a-ue?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.nouvelobs.com/europe/20220621.OBS59997/consensus-total-des-vingt-sept-sur-la-candidature-de-l-ukraine-a-l-ue-avant-un-sommet-crucial.html
https://www.nouvelobs.com/europe/20220621.OBS59997/consensus-total-des-vingt-sept-sur-la-candidature-de-l-ukraine-a-l-ue-avant-un-sommet-crucial.html
https://www.nouvelobs.com/europe/20220621.OBS59997/consensus-total-des-vingt-sept-sur-la-candidature-de-l-ukraine-a-l-ue-avant-un-sommet-crucial.html
https://nepszava.hu/3160867_volodimir-zelenszkij-orban-viktor-ukrajna-magyarorszag-targyalas-europai-unio
https://nepszava.hu/3160867_volodimir-zelenszkij-orban-viktor-ukrajna-magyarorszag-targyalas-europai-unio
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0G1R7E/kandidatstatus-for-ukraina-ger-hopp
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*** 

Borges, Liliana. Parlamento aprova apoio a candidatura da Ucrânia à União 

Europeia. PCP foi o único a votar contra [Парламент Португалії схвалив 

підтримку кандидатури України в Європейський Союз. КПП була єдиною, хто 

проголосував проти] / L. Borges // Público. – Lisboa, 2022. – 22.06. – Режим доступу 

: https://www.publico.pt/2022/06/22/politica/noticia/parlamento-aprova-adesao-

ucrania-uniao-europeia-pcp-unico-votar-2011033. 

Напередодні Європейської ради, де обговорюватиметься питання надання 

Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Європейського Союзу, парламент 

Португалії висловився майже повністю одноголосно «за». Винятком стала 

Комуністична партія Португалії, яка була єдиною партією, яка не проголосувала за 

проєкт резолюції Livre, що рекомендує уряду підтримати статус членства України в 

ЄС. 

*** 

Украина получила статус партнера в Инициативе трех морей [Україна 

набула статусу партнера в Ініціативі трьох морів] // Жэньминь жибао. – Пекін, 

2022. – 22.06. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0622/c31519-

10113164.html. 

Україна набула статусу партнера в Ініціативі трьох морів /Тримор’я/ на 7-му 

саміті об’єднання, який проходив 20-21 червня 2022 р. в Ризі. До складу Ініціативи 

трьох морів входять 12 країн ЄС, які розташовані між Балтійським, Чорним та 

Адріатичним морями. Виступаючи на саміті, заступниця голови українського 

парламенту О. Кондратюк заявила, що Україна розглядає співпрацю у рамках 

Тримор’я як невід’ємну та складову частину процесу інтеграції до ЄС. 

*** 

«É preciso que União Europeia se prepare»: Costa fala sobre Ucrânia com 

estatuto de país candidato à UE aprovado [«Європейському Союзу потрібно 

підготуватися»: А. Кошта говорить про Україну з затвердженим статусом 

кандидата в ЄС] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 23.06. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/e-preciso-que-uniao-europeia-se-prepare-

costa-fala-sobre-ucrania-com-estatuto-de-pais-candidato-a-ue-aprovado. 

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта наголосив на «величезній 

відповідальності» Європейського Союзу у присвоєнні Україні статусу кандидата, 

попросивши не створювати «розчарувань, які призведуть до гіркого майбутнього». 

Попереджаючи, що переговорний процес щодо такого приєднання буде «обов’язково 

тривалим», прем’єр-міністр відстоював «лояльні, віддані та коректні» відносини з 

Києвом. І додав, що «ЄС також має підготуватися» в інституційному та бюджетному 

плані, «щоб процес інтеграції був історією успіху, а не фактором, який послаблює 

Союз і розчаровує самі країни». 

*** 

EU-leiders omarmen Oekraïne en Moldavië als kandidaat-leden [Лідери ЄС 

приймають Україну та Молдову як кандидатів] // De Telegraaf. – Amsterdam, 

https://www.publico.pt/2022/06/22/politica/noticia/parlamento-aprova-adesao-ucrania-uniao-europeia-pcp-unico-votar-2011033
https://www.publico.pt/2022/06/22/politica/noticia/parlamento-aprova-adesao-ucrania-uniao-europeia-pcp-unico-votar-2011033
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0622/c31519-10113164.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0622/c31519-10113164.html
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/e-preciso-que-uniao-europeia-se-prepare-costa-fala-sobre-ucrania-com-estatuto-de-pais-candidato-a-ue-aprovado
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/e-preciso-que-uniao-europeia-se-prepare-costa-fala-sobre-ucrania-com-estatuto-de-pais-candidato-a-ue-aprovado
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2022. – 23.06. – Режим доступу : https://www.telegraaf.nl/nieuws/883105820/eu-

leiders-omarmen-oekraine-en-moldavie-als-kandidaat-leden. 

Україна та Молдова є офіційними кандидатами на вступ до ЄС. Кілька глав 

держав і урядів одразу відреагували скептично, включно з прем’єр-міністром 

Нідерландів М. Рютте, який зазначив, що обидві країни можуть боротися 

десятиліттями, перш ніж вони зможуть приєднатися до ЄС, якщо одного дня їм це 

дозволять, влада переміститься більше на схід. 

*** 

Petrequin, Samuel. EU grants Ukraine, Moldova path to membership [ЄС 

надає Україні та Молдові шлях до членства] / S. Petrequin // eKathimerini. – 

Athens, 2022. – 23.06. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/news/1187470/eu-grants-ukraine-moldova-path-to-

membership/. 

На саміті в Брюсселі лідери 27 країн ЄС отримали необхідну одностайну згоду 

на надання Україні статусу кандидата. Щоб отримати членство в ЄС Україна повинна 

відповідати низці економічних і політичних умов, включаючи прихильність до 

верховенства права та інших демократичних принципів. Україні, серед іншого, також 

доведеться приборкати вкорінену корупцію в уряді та провести інші реформи. 

Європейські чиновники заявили, що Україна вже реалізувала близько 70 % правил і 

стандартів ЄС, але вони також вказали на корупцію та необхідність глибоких 

політичних та економічних реформ в країні. 

*** 

Sclavone, Ionel. Klaus Iohannis, anunț istoric pentru Ucraina și Moldova. Ce a 

transmis președintele României [Клаус Йоганніс, історичне повідомлення для 

України та Молдови. Що передав президент Румунії] / I. Sclavone // Evenimentul 

zilei. – Bucureşti, 2022. – 23.06. – Режим доступу : https://evz.ro/klaus-iohannis-

anunt-istoric-pentru-ucraina-si-moldova-ce-a-transmis-presedintele-romaniei.html. 

Президент Румунії К. Йоганніс високо оцінив рішення Європейської ради, яке 

підтвердило пропозицію Європейської комісії надати Україні та Республіці Молдова 

статус кандидата в ЄС. Глава держави наголосив, що відтепер дві держави 

впроваджуватимуть реформи, які виведуть їх на швидкий вступ до ЄС. 

*** 

Povijesni trenutak: Ukrajina dobila status kandidatkinje za članstvo u EU-u 

[Історичний момент: Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС] // 

Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 23.06. – Режим доступу : 

https://www.vecernji.hr/vijesti/europski-parlament-podrzao-ukrajinu-i-moldaviju-da-

postanu-kandidatkinje-za-clanstvo-u-eu-u-1596776. 

Євросоюз схвалив прохання України та Молдови стати країнами-кандидатами 

на вступ до блоку 27 держав. Лідери ЄС на зустрічі в Брюсселі дотримувались 

рекомендації Європейської комісії. Посол України в ЄС В. Ченцов заявив, що цей 

крок буде сигналом москві про те, що Україна, як і інші країни колишнього 

Радянського Союзу, не може належати до сфер впливу росії. 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/883105820/eu-leiders-omarmen-oekraine-en-moldavie-als-kandidaat-leden
https://www.telegraaf.nl/nieuws/883105820/eu-leiders-omarmen-oekraine-en-moldavie-als-kandidaat-leden
https://www.ekathimerini.com/news/1187470/eu-grants-ukraine-moldova-path-to-membership/
https://www.ekathimerini.com/news/1187470/eu-grants-ukraine-moldova-path-to-membership/
https://evz.ro/klaus-iohannis-anunt-istoric-pentru-ucraina-si-moldova-ce-a-transmis-presedintele-romaniei.html
https://evz.ro/klaus-iohannis-anunt-istoric-pentru-ucraina-si-moldova-ce-a-transmis-presedintele-romaniei.html
https://www.vecernji.hr/vijesti/europski-parlament-podrzao-ukrajinu-i-moldaviju-da-postanu-kandidatkinje-za-clanstvo-u-eu-u-1596776
https://www.vecernji.hr/vijesti/europski-parlament-podrzao-ukrajinu-i-moldaviju-da-postanu-kandidatkinje-za-clanstvo-u-eu-u-1596776
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*** 

Пасова, Тетяна. Маємо статус кандидата на вступ до Європейського 

Союзу! / Т. Пасова // Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 23.06. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/nota-bene/111544.html. 

Європейська рада, яка 23 червня зібралася у Брюсселі на засідання, ухвалила 

історичне для нашої держави рішення – надати Україні та Молдові статус кандидата 

на вступ до Європейського Союзу. Рішення Європейської ради виводить відносини 

між Києвом та Брюсселем на принципово новий рівень. 

*** 

Ал-Ахмед, Оля. Русия не е против европейската интеграция на Украйна 

[росія не проти євроінтеграції України] / О. Ал-Ахмед // Факти. – Sofia, 2022. – 

24.06. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/690435-izvestia-rusia-ne-e-protiv-

evropeiskata-integracia-na-ukraina. 

Президент путін заявив на Петербурзькому міжнародному економічному 

форумі в середині червня, що росія не проти європейської інтеграції України – і 

ніколи не була проти. Оцінки росії з цього приводу неоднозначні: з одного боку, 

вступ до ЄС прирівнюється до входження в НАТО; з іншого боку, євроінтеграція є 

суто економічним питанням і не викликає претензій. У будь-якому випадку, статус 

кандидата – це лише перший крок до членства, і процес може зайняти багато років. 

*** 

EU leaders focus on Ukraine, Western Balkans, and more during summit [Під 

час саміту лідери ЄС зосередили увагу на Україні, Західних Балканах тощо] // 

eKathimerini. – Athens, 2022. – 25.06. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/multimedia/podcasts/1187608/eu-leaders-focus-on-

ukraine-western-balkans-and-more-during-summit/. 

Цього тижня лідери 27 ЄС зробили історичний крок під час дводенного саміту 

в Брюсселі, щоб надати Україні статус кандидата в ЄС. Цей крок знаменує собою 

значний крок для зусиль щодо розширення ЄС. Україна та Західні Балкани були не 

єдиними питаннями, оскільки лідери ЄС вирішували питання, пов’язані з агресією 

Туреччини проти Греції та Кіпру та економічними наслідками вторгнення росії в 

Україну. 

ЗАСУДЖЕННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ РОСІЯН В УКРАЇНІ  

Zappalà, Daniele. L’Onu: ogni giorno due bambini ucraini uccisi dai 

bombardamenti [ООН: щодня двоє українських дітей гинуть внаслідок 

бомбардування] / D. Zappalà // Avvenire. – Milano, 2022. – 02.06. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/onu-ogni-giorno-due-bambini-ucraini-uccisi. 

Війна в Україні призвела до руйнівних наслідків для дітей у масштабах та 

темпах, небачених із часів Другої світової війни. В аналітичному звіті дитячого фонду 

ООН (ЮНІСЕФ) зазначено, що щодня в Україні у середньому фіксують більше двох 

дитячих смертей і ще троє дітей зазнають поранення – здебільшого внаслідок нападів 

на населені пункти із застосуванням зброї вибухової дії. Загалом за даними ООН, з 

початку повномасштабної війни загинуло щонайменше 258 дітей та 399 дітей було 

https://www.ukrslovo.net/nota-bene/111544.html
https://fakti.bg/world/690435-izvestia-rusia-ne-e-protiv-evropeiskata-integracia-na-ukraina
https://fakti.bg/world/690435-izvestia-rusia-ne-e-protiv-evropeiskata-integracia-na-ukraina
https://www.ekathimerini.com/multimedia/podcasts/1187608/eu-leaders-focus-on-ukraine-western-balkans-and-more-during-summit/
https://www.ekathimerini.com/multimedia/podcasts/1187608/eu-leaders-focus-on-ukraine-western-balkans-and-more-during-summit/
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/onu-ogni-giorno-due-bambini-ucraini-uccisi
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поранено. Війна спричинила гостру кризу у сфері захисту дітей. Діти наражаються на 

значний ризик розлучення із сім’єю, насильства, жорстокого поводження, сексуальної 

експлуатації та торгівлі людьми. 

*** 

Fendrych, Martin. Rusko vymírá, i proto unáší a krade ukrajinské děti [росія 

вимирає, тому викрадає українських дітей] / M. Fendrych // Aktaualne.cz. – Praha, 

2022. – 06.06. – Режим доступу : https://nazory.aktualne.cz/komentare/rusko-vymira-

i-proto-unasi-a-krade-ukrajinske-deti/r~ae7c82a8e26511ec8d680cc47ab5f122/. 

За словами автора, однією з найважливіших речей, пов’язаних із війною росії 

проти України, є моніторинг, фіксація та доказування російських військових злочинів 

і, звісно, намагання максимально перешкодити їм усіма способами, в тому числі 

військовими, тобто постачанням зброї до України. Викрадення українських дітей та 

дорослих до росії, за словами автора, є одним із найтяжчих злочинів, частина 

холоднокровних зусиль геноциду. 

*** 

Mária Kolíková bojuje za spravodlivosť na Ukrajine: Jej prejav v Brne vás 

dojme [Марія Коликова бореться за справедливість в Україні: її виступ у Брно 

вас вразить] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 06.06. – Режим доступу : 

https://www.cas.sk/clanok/2686197/maria-kolikova-bojuje-za-spravodlivost-na-

ukrajine-jej-prejav-v-brne-vas-dojme/. 

Міністерка юстиції Словацької Республіки М. Коликова заявила після 

переговорів з чеським партнером П. Блажеком, що Словаччина та Чехія вважають 

важливим розслідувати всі злочини, скоєні російською армією в Україні. 

*** 

Джамбазов, Денис. Разстрели, изтезания и изнасилвания: това е 

истинското лице на русия [Розстріли, катування та зґвалтування: це справжнє 

обличчя росії] / Д, Джамбазов // Факти. – Sofia, 2022. – 10.06. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/world/686265-razstreli-iztezania-i-iznasilvania-tova-e-istinskoto-lice-

na-rusia. 

Військові злочини росії після її повномасштабного вторгнення в Україну 

шокували світ. Розстріли незліченної кількості мирних жителів, тортури, 

зґвалтування, «фільтраційні табори» та незаконні арешти – це далеко не вичерпний 

перелік звірств, які розкрили справжнє обличчя «російськості». Посольство України в 

Болгарії закликає міжнародне співтовариство посилити тиск на росію, поки її злочини 

не будуть припинені, а всі незаконно затримані не будуть звільнені, а також 

створення закликає до створення Спеціального трибуналу для розслідування цих 

злочинів і притягнення всіх винних до відповідальності. 

*** 

NietoExtinguir a la nación ucraniana con la deportación de sus niños a Rusia 

[Знищити українську націю, депортуючи її дітей до росії] / S. Nieto // ABC. – 

Madrid, 2022. – 17.06. – Режим доступу : https://www.abc.es/internacional/abci-

extinguir-nacion-ucraniana-deportacion-ninos-rusia-202206162102_noticia.html. 

https://nazory.aktualne.cz/komentare/rusko-vymira-i-proto-unasi-a-krade-ukrajinske-deti/r~ae7c82a8e26511ec8d680cc47ab5f122/
https://nazory.aktualne.cz/komentare/rusko-vymira-i-proto-unasi-a-krade-ukrajinske-deti/r~ae7c82a8e26511ec8d680cc47ab5f122/
https://www.cas.sk/clanok/2686197/maria-kolikova-bojuje-za-spravodlivost-na-ukrajine-jej-prejav-v-brne-vas-dojme/
https://www.cas.sk/clanok/2686197/maria-kolikova-bojuje-za-spravodlivost-na-ukrajine-jej-prejav-v-brne-vas-dojme/
https://fakti.bg/world/686265-razstreli-iztezania-i-iznasilvania-tova-e-istinskoto-lice-na-rusia
https://fakti.bg/world/686265-razstreli-iztezania-i-iznasilvania-tova-e-istinskoto-lice-na-rusia
https://www.abc.es/internacional/abci-extinguir-nacion-ucraniana-deportacion-ninos-rusia-202206162102_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-extinguir-nacion-ucraniana-deportacion-ninos-rusia-202206162102_noticia.html
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Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет попередила про 

депортацію дітей з дитячих будинків на Донбасі до російської федерації, де їх 

усиновлюють сім’ї, що є порушенням і викликає міжнародну стурбованість за долю 

неповнолітніх. Попередження М. Бачелет надійшло після ексклюзиву, опублікованого 

агентством Reuters, в якому повідомлялося, що Генеральна прокурорка України Ірина 

Венедіктова розслідує випадки депортації неповнолітніх до росії в рамках 

розслідування військових злочинів, скоєних військами окупантів під час війни в 

Україні. 

*** 

Neįvertinta istorija ragina mokytis iš klaidų: V. Putino režimui leido suklestėti 

abejingumas [Неоцінена історія вимагає вчитися на помилках: байдужість 

дозволила режиму путіна процвітати] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 19.06. – 

Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/06/19/news/neivertinta-istorija-

ragina-mokytis-is-klaidu-v-putino-rezimui-leido-suklesteti-abejingumas-23708923. 

В День надії та скорботи з ініціативи депутатки Європарламенту Р. 

Юкнявичієне в Брюсселі імена депортованих з усього світу набули нового звучання – 

депортація українців, які борються за свободу показала, що історія може 

повторюватися. Євродепутатка зазначила, що навіть уявити не могла, що примусові 

депортації повернуться до Європи, а в умовах війни в Україні подія набуває ще 

більшого значення, оскільки історія повторюється, тому що її не оцінили належним 

чином. За її словами, путін виріс на недооцінених злочинах Радянського Союзу і 

шкода, що комуністичні злочини досі не розуміють і не оцінюють так само, як 

нацистські. 

*** 

Patteson, Сallie. AG Merrick Garland visits Ukraine to discuss war crime 

prosecutions [Генеральний прокурор Меррік Гарленд відвідв Україну для 

обговорення переслідування військових злочинів] / C. Patteson // New York Post. – 

New York, 2022. – 21.06. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/06/21/ag-

merrick-garland-to-make-surprise-visit-to-ukraine/. 

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд здійснив несподіваний візит до 

України, щоб зустрітися з українською прокуратурою, щоб обговорити звинувачення 

у військових злочинах проти вторгнення російських військ, підтвердили в 

Міністерстві юстиції. М. Гарленд зустрівся з Генеральною прокуроркою України І. 

Венедіктовою, щоб обговорити дії США щодо «допомоги Україні у виявленні, 

затриманні та судовому переслідуванні осіб, причетних до військових злочинів та 

інших звірств». 

*** 

Morcillo, Cruz. La élite de Homicidios viajará a Ucrania para investigar 

asesinatos, secuestros y violaciones [Еліта відділу вбивств поїде в Україну, щоб 

розслідувати вбивства, викрадення та зґвалтування] / C. Morcillo // ABC. – 

Madrid, 2022. – 24.06. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/abci-elite-

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/06/19/news/neivertinta-istorija-ragina-mokytis-is-klaidu-v-putino-rezimui-leido-suklesteti-abejingumas-23708923
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/06/19/news/neivertinta-istorija-ragina-mokytis-is-klaidu-v-putino-rezimui-leido-suklesteti-abejingumas-23708923
https://nypost.com/2022/06/21/ag-merrick-garland-to-make-surprise-visit-to-ukraine/
https://nypost.com/2022/06/21/ag-merrick-garland-to-make-surprise-visit-to-ukraine/
https://www.abc.es/espana/abci-elite-homicidios-viajara-ucrania-para-investigar-asesinatos-secuestros-y-violaciones-202206232038_noticia.html
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homicidios-viajara-ucrania-para-investigar-asesinatos-secuestros-y-violaciones-

202206232038_noticia.html. 

Українська влада вже дала «зелене» світло на розгортання в своїй країні групи 

підтримки поліції з Іспанії, до складу якої входять поліцейські та цивільна гвардія, які 

поїдуть найближчими тижнями в Україну. Точна дата не буде відома з міркувань 

безпеки, поки вони не будуть на місці. Група у складі від восьми до десяти 

поліцейських працюватиме безпосередньо під керівництвом української прокуратури, 

а її місія полягатиме в розслідуванні військових злочинів та злочинів проти 

людяності, які сталися під час російського вторгнення. У цій команді, що складається 

з волонтерів, будуть представники еліти розслідування злочинів проти людей в 

Іспанії як з UCO (Цивільна гвардія), так і з Центрального UDEV (Національної 

поліції). 

ЗБРОЙНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ  

Dawod, Nivette. Liverapportering: Ryska invasionen av Ukraina [Пряма 

трансляція: російське вторгнення в Україну] / N. Dawod // Aftonbladet. – 

Stockholm, 2022. – 01.06. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/lVmoXy/liverapportering-spanda-laget-kring-

ukraina. 

Кореспондент шведської газети пише, що уряд Швейцарії наклав вето на 

прохання Данії надіслати в Україну військову техніку швейцарського виробництва. 

Запит Данії суперечить принципу нейтралітету Швейцарії, який полягає в тому, щоб 

не допомагати зброєю в районах конфлікту. Швейцарія також наклала вето на запит 

Німеччини на відправку в Україну боєприпасів швейцарського виробництва, а також 

відповіла відмовою на запит Польщі на постачання зброї в Україну. 

*** 

Hemicker, Lorenz. Schweres Gerät für die Abwehrschlacht im Donbass [Важка 

техніка для оборонного бою на Донбасі] / L. Hemicker // Frankfurter Аllgemeine. – 

Frankfurt am Main, 2022. – 01.06. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/diese-waffen-liefert-deutschland-an-die-

ukraine-iris-t-und-mars-ii-18073765.html. 

Реактивна система залпового вогню Mars II, а саме чотири з 22 примірників, які 

є в розпорядженні Бундесверу, та найсучасніші керовані ракети мають відправитися в 

Україну. За словами автора, канцлер О. Шольц нарешті заявив у Бундестазі, що ця 

зброя надійде в Україну. 

*** 

Iaria, Melissa. Ukraine asks Australia for ‘heavy weapons’ in conflict with 

Russia [Україна просить в Австралії важку зброю для війни з росією] / М. Iaria // 

Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 01.06. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/ukraine-asks-australia-for-heavy-

weapons-in-conflict-with-russia/news-story/c6dcfac66f203cb653df26202005d799. 

Міністр закордонних справ України Д. Кулеба повідомив у Twitter, що 

спілкувався з міністеркою закордонних справ Австралії П. Вонг, щоб подякувати 

https://www.abc.es/espana/abci-elite-homicidios-viajara-ucrania-para-investigar-asesinatos-secuestros-y-violaciones-202206232038_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-elite-homicidios-viajara-ucrania-para-investigar-asesinatos-secuestros-y-violaciones-202206232038_noticia.html
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.faz.net/aktuell/politik/inland/diese-waffen-liefert-deutschland-an-die-ukraine-iris-t-und-mars-ii-18073765.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/diese-waffen-liefert-deutschland-an-die-ukraine-iris-t-und-mars-ii-18073765.html
https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/ukraine-asks-australia-for-heavy-weapons-in-conflict-with-russia/news-story/c6dcfac66f203cb653df26202005d799
https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/ukraine-asks-australia-for-heavy-weapons-in-conflict-with-russia/news-story/c6dcfac66f203cb653df26202005d799


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

92 

Австралії за її видатну підтримку України, включаючи військову та гуманітарну 

допомогу. Міністр зазначив, що його країна запросила в Австралії більше важкого 

озброєння, оскільки бої на сході країни посилилися. 

*** 

Washington muscle encore son aide militaire à l’Ukraine [Вашингтон 

продовжує посилювати військову допомогу Україні] // L’Obs. – Paris, 2022. – 

01.06. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/monde/20220601.AFP1118/washington-muscle-encore-

son-aide-militaire-a-l-ukraine.html. 

США оголосили, що нададуть Україні передові мобільні реактивні системи 

залпового вогню, якщо вони не будуть використані для удару по території росії. 

Україна надала гарантії, що не використовуватиме ці системи проти російської 

території. Ця техніка, кількість якої не уточнюється, матиме дальність дії близько 80 

км. 

*** 

Seligman, Lara. Biden: U.S. will provide precision rockets to Ukraine [Д. 

Байден: США нададуть Україні високоточні ракети] / L. Seligman // POLITICO. – 

Brussels, 2022. – 01.06. – Режим доступу : 

https://www.politico.com/news/2022/05/31/biden-ukraine-rockets-russia-00036225. 

За словами президента Джо Байдена, США нададуть Україні більш досконалі 

ракетні системи та високоточні боєприпаси, які дадуть їй перевагу на полі бою. У 

свою чергу, Україна надала США гарантії, що нова зброя буде використана в Україні, 

а не проти цілей в росії. Високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS), 

яку надсилають США, є мобільною ракетною установкою, яка може вражати цілі на 

відстані від 40 до понад 300 миль, залежно від типу ракети, якою вона оснащена. За 

словами чиновників, ракети, які вирішила направити Україні можуть досягати до 48 

миль. Разом з HIMARS США надішлють боєприпаси, які дозволять українським 

військовим точніше вражати цілі. 

*** 

Ward, Alexander. U.K. seeks U.S. approval to send rocket systems to Ukraine 

[Велика Британія запросила дозвіл США на відправку ракетних систем в 

Україну] / A. Ward // POLITICO. – Brussels, 2022. – 01.06. – Режим доступу : 

https://www.politico.com/news/2022/06/01/u-k-seeks-u-s-approval-to-send-rocket-

system-to-ukraine-00036328. 

Велика Британія просить США підписати план відправки передових ракетних 

систем середньої дальності в Україну протягом кількох тижнів. Пропозиція надіслати 

американські реактивні системи залпового вогню з’явилася після того, як Білий дім 

оголосив, що надсилає подібну зброю. Прем’єр-міністр Великобританії Борис 

Джонсон розмовляв з президентом США Джо Байденом про передачу американських 

ракетних систем залпового вогню M270, після чого відбудеться обговорення між 

міністром закордонних справ Великобританії Ліз Трасс і держсекретарем Ентоні 

Блінкеном. США повинні офіційно схвалити цей крок через експортні правила, хоча 

адміністрація Д. Байдена майже напевно дасть «зелене світло». 

https://www.nouvelobs.com/monde/20220601.AFP1118/washington-muscle-encore-son-aide-militaire-a-l-ukraine.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220601.AFP1118/washington-muscle-encore-son-aide-militaire-a-l-ukraine.html
https://www.politico.com/news/2022/05/31/biden-ukraine-rockets-russia-00036225
https://www.politico.com/news/2022/06/01/u-k-seeks-u-s-approval-to-send-rocket-system-to-ukraine-00036328
https://www.politico.com/news/2022/06/01/u-k-seeks-u-s-approval-to-send-rocket-system-to-ukraine-00036328
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*** 

Miller, Christopher. ‘They are carpet-bombing us’: Ukrainian troops are 

getting pounded as they await heavy weapons from the West [«Нас накривають 

килимовим бомбардуванням»: українські військові зазнають ударів, очікуючи 

важку зброю із Заходу] / C. Miller // POLITICO. – Brussels, 2022. – 01.06. – Режим 

доступу : https://www.politico.com/news/2022/06/01/ukraine-war-russia-donbas-

weapons-00036156. 

У великому репортажі з передової російсько-української війни колишній 

кореспондент «Радіо Вільна Європа» Крістофер Міллер описує характер бойових дій і 

робить висновок, що, зазнавши принизливих поразок, росія повільно, але неухильно 

наступає, застосовуючи тактику випаленої землі. На широкому просторі східного 

степу України, важке озброєння є визначальною рисою цього етапу війни. І тому той, 

хто найкраще вміє використовувати артилерію і має для цього кращу зброю та більше 

снарядів – швидше за все, вийде переможцем. Журналіст зазначає, що маючи 

перевагу в артилерії, російські війська зараз цілодобово б’ють по українським 

військам і знищують все на своєму шляху масованими цілодобовими обстрілами, 

намагаючись оточити та захопити стратегічні міста на сході України. Україна 

сподівається, що невдовзі ця динаміка зміниться на її користь із прибуттям зброї та 

боєприпасів НАТО.  

*** 

Hennigan W.J. U.S.-russia Tensions Rise Amid Biden Decision To Send rockets 

To Ukraine [Напруженість між США і росією зростає на тлі рішення Байдена 

відправити ракети в Україну] / W.J. Hennigan // Time. – New York, 2022. – 01.06. – 

Режим доступу : https://time.com/6183291/russia-tensions-rise-rockets-ukraine/. 

Рішення президента США Д. Байдена надати Україні передові ракетні системи 

дає Києву нову, вкрай необхідну перевагу в важкій війні з росією. Заступник міністра 

оборони з питань політики США К. Каль сказав, що на ознайомлення українців з 

системами HIMARS піде близько трьох тижнів. Зброя та обладнання відправляються 

під, так званим, «повноваженням президента щодо скорочення», що дозволяє Д. 

Байдену передавати обладнання із запасів США без схвалення Конгресу, щоб 

пришвидшити доставку в надзвичайній ситуації. 

*** 

Британија шаље вишецевне ракетне системе Украјини [Британія посилає 

Україні багатоствольні ракетні комплекси] // Политика. – Belgrad, 2022. – 02.06. – 

Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/508708/. 

Міністр оборони Великобританії Б. Воллес заявив, що Велика Британія 

відправить в Україну багатоствольні ракетні комплекси, щоб допомогти їй 

захиститися від росії. Британія надішле пускові установки M270, які зможуть вражати 

цілі на відстані до 80 км, що дозволить «значно збільшити можливості українських 

сил». Цей крок «тісно узгоджується» з рішенням США надати Україні свій 

високомобільний артилерійський ракетний комплекс, варіант залпового ракетного 

комплексу. 

*** 

https://www.politico.com/news/2022/06/01/ukraine-war-russia-donbas-weapons-00036156
https://www.politico.com/news/2022/06/01/ukraine-war-russia-donbas-weapons-00036156
https://time.com/6183291/russia-tensions-rise-rockets-ukraine/
https://www.politika.rs/scc/clanak/508708/
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США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 700 млн доларів, 

який включатиме потужну систему MLRS // Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 

02.06. – Режим доступу : https://www.ukrslovo.net/swa/111180.html. 

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 700 млн дол., який 

включатиме потужну систему MLRS. Про це повідомила заступниця міністра 

оборони України Г. Маляр під час брифінгу щодо діяльності Міністерства оборони за 

тиждень. Також вона зазначила, що Міністерство оборони традиційно дотримується 

позиції не розголошувати деталі постачання зброї, зокрема інформації про 

британських, німецьких і польських друзів країни, які теж дуже суттєво допомагають 

і роблять надзвичайно багато для України. 

*** 

Raquítica ayuda a Ucrania [Рахітична допомога Україні] // ABC. – Madrid, 

2022. – 03.06. – Режим доступу : https://www.abc.es/opinion/abci-editorial-abc-

raquitica-ayuda-ucrania-202206032318_noticia.html. 

Редакція АBC написала, що скарги українського посла на уряд Іспанії 

виправдані. Загальної військової допомоги та боєприпасів, які Іспанія надала Україні, 

вистачає на три години напруженого бою батальйону. З 37 головних країн, які 

допомагають Україні з військовими матеріалами, Іспанія є шостою знизу з 

показником 0,0056 % номінального ВВП, хоча насправді є п’ятою європейською 

економікою. В редакції наголосила, що це правда, що Іспанія вносить квоту до ЄС у 

Фонді допомоги миру, і що крім цього є приватні пожертви та інституційні кампанії 

для підтримки біженців з війни в Іспанії, але відвантаження важкого озброєння, на 

відміну від того, що роблять країни навколо Іспанії, немає, а міноборони 

відмовляється давати пояснення цьому. 

*** 

Forsberg, Emil. Interpol: Svenska vapen kan hamna hos kriminella [Інтерпол: 

шведська зброя може опинитися у злочинців] / E. Forsberg // Aftonbladet. – 

Stockholm, 2022. – 03.06. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RrM89r/interpol-vapen-som-skickas-till-

ukraina-kan-hamna-hos-kriminella. 

Голова Інтерполу Ю. Шток попереджає, що висока доступність зброї в Україні 

призведе до поширення нелегальної зброї після війни. Інтерпол тепер закликає 

країни, які відправляють зброю в Україну, зареєструвати її в міжнародній базі даних, 

де її можна буде відстежити, якщо вона опиниться в експлуатації. Швеція планує 

надсилати більше зброї для підтримки України але поки невідомо, чи Швеція 

реєструватиме відправлену нею зброю. 

*** 

Iwaniuk, Jakub. La Pologne, incontournable depuis le début de la guerre en 

Ukraine, continue à affaiblir l’Union européenne [Польща, необхідна з початку 

війни в Україні, продовжує послаблювати Європейський Союз] / J. Iwaniuk // Le 

Monde. – Paris, 2022. – 03.06. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/03/la-pologne-incontournable-depuis-le-

debut-de-la-guerre-e 

https://www.ukrslovo.net/swa/111180.html
https://www.abc.es/opinion/abci-editorial-abc-raquitica-ayuda-ucrania-202206032318_noticia.html
https://www.abc.es/opinion/abci-editorial-abc-raquitica-ayuda-ucrania-202206032318_noticia.html
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RrM89r/interpol-vapen-som-skickas-till-ukraina-kan-hamna-hos-kriminella
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RrM89r/interpol-vapen-som-skickas-till-ukraina-kan-hamna-hos-kriminella
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/03/la-pologne-incontournable-depuis-le-debut-de-la-guerre-e
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/03/la-pologne-incontournable-depuis-le-debut-de-la-guerre-e
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Автор публікації, кореспондент з Варшави, зазначає, що російська агресія 

проти України ставить ЄС перед дивним парадоксом: польський уряд, який є центром 

допомоги Заходу Україні, є тим, чия природа та практика є найбільш ворожими до 

цінностей Європи. З початку війни в Україні домінувала думка, що цей великий 

геополітичний шок допоміг зміцнити ЄС, НАТО та трансатлантичне партнерство. Ці 

три стовпи західного світу, які в останні роки помножили ознаки слабкості, були 

зміцнені їх твердими та єдиними відповідями на російську загрозу. З війною в Україні 

Польща перетворилася з париї Європи на суттєвого партнера, відіграючи вирішальну 

роль, зокрема в питанні поставок зброї до Києва та приймаючи близько 2,5 мільйонів 

біженців. Тому Європейська комісія готується виділити Варшаві 36 млрд євро, що 

затримувалися майже рік через відмову ПіС виконувати вимоги Суду ЄС, спрямовані 

на дотримання стандартів верховенства права. 

*** 

Forsberg, Emil. Sverige skickar Robot 17 till Ukraina: ”Passar utmärkt” 

[Швеція відправляє Robot 17 в Україну: «Ідеально підходить»] / E. Forsberg // 

Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 04.06. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/QyvEAQ/sverige-skickar-robot-17-till-ukraina. 

 

Міністр оборони Швеції П. Хультквіст підтвердив, що відомство планує 

відправити Україні комплекси берегової оборони Robot-17, 90 автоматичних 

гвинтівок та ще 5 тис. броньованих снарядів. Україна отримає багаторівневу систему 

захисту берега від російських атак із моря. За словами шедського підполковника Й. 

Паасіківі, Robot-17 має радіус дії близько 8 км і відмінно підходить для захисту 

Одеси. 

*** 

Spānija gatava piegādāt Ukrainai tankus «Leopard», apmācot ukraiņu 

karavīrus Latvijā [Іспанія готова поставити в Україну танки Leopard, навчаючи 

українських бійців у Латвії] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīta, 2022. – 05.06. – Режим 

доступу : https://nra.lv/pasaule/382937-spanija-gatava-piegadat-ukrainai-tankus-

leopard-apmacot-ukrainu-karavirus-latvija.htm. 

Іспанія готова поставити Україні зенітно-ракетні комплекси та танки 

німецького виробництва «Leopard», для експлуатації яких спочатку українські 

військові мають пройти навчання в Латвії. Україні можуть передати близько 40 таких 

танків і Іспанія також готова допомогти підготувати українських бійців до 

використання цієї бойової техніки. 

*** 

Fota, Ana. Spain to send tanks, missiles to Ukraine, El Pais reports [Іспанія 

відправить в Україну танки та ракети, повідомляє El Pais] / A. Fota // POLITICO. 

– Brussels, 2022. – 05.06. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/spain-to-

send-tanks-missiles-to-ukraine-el-pais-reports/. 

Іспанія готова відправити в Україну бойові танки «Leopard» і зенітні ракети. 

Цей крок означатиме посилення іспанської військової підтримки України. Іспанія 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/QyvEAQ/sverige-skickar-robot-17-till-ukraina
https://nra.lv/pasaule/382937-spanija-gatava-piegadat-ukrainai-tankus-leopard-apmacot-ukrainu-karavirus-latvija.htm
https://nra.lv/pasaule/382937-spanija-gatava-piegadat-ukrainai-tankus-leopard-apmacot-ukrainu-karavirus-latvija.htm
https://www.politico.eu/article/spain-to-send-tanks-missiles-to-ukraine-el-pais-reports/
https://www.politico.eu/article/spain-to-send-tanks-missiles-to-ukraine-el-pais-reports/
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також навчатиме українську армію з використання танків. Танки «Leopard» були 

виготовлені в Німеччині, а це означає, що Берлін повинен схвалити реекспорт, перш 

ніж вони можуть бути доставлені в Україну. Міністерство економіки Німеччини, яке 

відповідає за надання дозволів на експорт, поки що не дало коментарів. 

*** 

Malinowski, Przemysław. Hiszpania dostarczy na Ukrainę pociski 

przeciwlotnicze i czołgi [Іспанія надасть Україні зенітні ракети та танки] / P. 

Malinowski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 05.06. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36446041-hiszpania-dostarczy-na-ukraine-

pociski-przeciwlotnicze-i-czolgi. 

Іспанія передасть Україні зенітні ракети, танки «Leopard», а також надасть 

українським військовим необхідну підготовку з обслуговування танків. Це 

відбудеться в Латвії, де іспанська армія розмістила 500 військовослужбовців в рамках 

операцій НАТО. Другий етап навчання може відбутися в Іспанії. На сьогодні Іспанія 

вже надала Україні боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння. 

*** 

Sánchez, Ana I. Malestar de Kiev por la poca ayuda española: sextos por la cola 

[Дискомфорт для Києва через невелику іспанську допомогу: шості знизу] / A. I. 

Sánchez // ABC. – Madrid, 2022. – 06.06. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/espana/abci-ayuda-espana-ucrania-minimos-pese-promesas-

sanchez-202206040322_noticia.html. 

Серед країн, які зробили крок вперед для двосторонньої допомоги Україні, 

дуже мало зусиль, які докладає Іспанія. Згідно з останнім дослідженням, 

опублікованим Кільським інститутом світової економіки, Іспанія є шостою країною, 

яка надає Україні найменшу двосторонню допомогу, якщо порівнювати вартість 

вантажів з національним ВВП. Таким чином, незважаючи на те, що Іспанія є п’ятою 

найбагатшою економікою в Європі за номінальним ВВП, є лише п’ять країн, які 

вносять менше, ніж вона, пропорційно їх багатству (Болгарія, Туреччина, Португалія, 

Словенія та Південна Корея). Іспанії вдається покращити свої позиції лише в тому 

випадку, якщо до рівняння додати те, що вона має внести до Європейського фонду 

підтримки миру. 

*** 

Зеленски: Џонсон потврдио нови пакет војне помоћи Украјини 

[В. Зеленський: Б. Джонсон підтвердив новий пакет військової допомоги 

Україні] // Политика. – Belgrad, 2022. – 06.06. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/509001/. 

Президент України В. Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Великобританії 

Б. Джонсон підтвердив новий пакет військової допомоги Україні. Велика Британія 

надасть Україні багаторазові ракетні комплекси, здатні вражати цілі на відстані до 80 

км. 

*** 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36446041-hiszpania-dostarczy-na-ukraine-pociski-przeciwlotnicze-i-czolgi
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36446041-hiszpania-dostarczy-na-ukraine-pociski-przeciwlotnicze-i-czolgi
https://www.abc.es/espana/abci-ayuda-espana-ucrania-minimos-pese-promesas-sanchez-202206040322_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-ayuda-espana-ucrania-minimos-pese-promesas-sanchez-202206040322_noticia.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/509001/
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Sievert, Sara. Spanien will deutsche Panzer liefern: Jetzt hat Scholz ein 

doppeltes Problem [Іспанія хоче поставити німецькі танки: тепер у Шольца 

подвійна проблема] / S. Sievert // Focus. – Berlin, 2022. – 07.06. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/medienbericht-ueber-hilfe-fuer-

ukraine-spanien-will-deutschen-panzer-liefern-jetzt-hat-scholz-ein-doppeltes-

problem_id_107948151.html. 

За словами автора, Іспанія хоче поставити в Україну танки «Leopard» 

німецького виробництва, проте для доставки танків знадобиться схвалення 

німецького уряду. Автор зазначає, що враховуючи досить обережну політику уряду 

канцлера Німеччини О. Шольца щодо зброї, «йому доведеться прийняти рішення». За 

словами автора, виникає підозра, що Іспанія свідомо хоче так позиціонувати себе 

незадовго до саміту НАТО і чинити тиск на Німеччину. Окрім міжнародного тиску в 

німецькому парламенті також зростає бажання поставляти в Україну сучасні бойові 

танки. 

*** 

M.L.C.Así es el Leopard, el tanque alemán que España quiere enviar a Ucrania 

[Це «Leopard», німецький танк, який Іспанія хоче відправити в Україну] / 

M.L.C. // ABC. – Madrid, 2022. – 08.06. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/espana/abci-tanque-leopard-espana-envio-ucrania-nsv-

202206081415_noticia.html. 

Україні потрібно більше зброї, щоб виграти війну проти росії – саме цю 

передумову повторює Президент України Володимир Зеленський у всіх своїх 

віртуальних виступах. В Іспанії український лідер також вимагав додаткової 

військової допомоги. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес зі свого боку пообіцяв 

підтримувати Україну «у всьому, що ми можемо». Ця допомога може мати форму 

відправлення в Україну бойових танків «Leopard». Цей тип танка, повна назва якого 

«Leopard 2A4» був розроблений німецькою збройовою компанією Krauss-Maffei-

Wegmann на початку 1970-х рр. Він досягає максимальної швидкості 72 км/год. і, 

хоча це залежить від обставин місцевості та типу водіння, його автономність 

становить близько 500 км. «Leopard 2 A4» має 120-и міліметрову гармату з 

гладкоствольним стволом і два 7,62-х мм кулемети MG. Його броня складається зі 

сталевого листа товщиною 13 і 110 мм. 

*** 

Sánchez, Rosalía. Sánchez enfada a Alemania al filtrarse que estudia enviar 

carros Leopard a Ucrania [П. Санчес розлютив Німеччину, повідомивши, що він 

вивчає можливість відправки танків Leopard в Україну] / R. Sánchez // ABC. – 

Madrid, 2022. – 08.06. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/abci-sanchez-

enfada-alemania-filtrarse-estudia-enviar-carros-leopard-ucrania-

202206072049_noticia.html. 

Витік інформації про те, що Іспанія надсилає зброю Україні поставив канцлера 

Німеччини Олафа Шольца в складну ситуацію. Посилаючись на джерела в 

міністерстві оборони, було опубліковано, що уряд Педро Санчеса готується 

поставити близько 40 бойових танків «Leopard 2 A4» німецького виробництва, які 

вимагають для постачання третім сторонам згоди уряду Німеччини. Але такий дозвіл 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/medienbericht-ueber-hilfe-fuer-ukraine-spanien-will-deutschen-panzer-liefern-jetzt-hat-scholz-ein-doppeltes-problem_id_107948151.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/medienbericht-ueber-hilfe-fuer-ukraine-spanien-will-deutschen-panzer-liefern-jetzt-hat-scholz-ein-doppeltes-problem_id_107948151.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/medienbericht-ueber-hilfe-fuer-ukraine-spanien-will-deutschen-panzer-liefern-jetzt-hat-scholz-ein-doppeltes-problem_id_107948151.html
https://www.abc.es/espana/abci-tanque-leopard-espana-envio-ucrania-nsv-202206081415_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-tanque-leopard-espana-envio-ucrania-nsv-202206081415_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-sanchez-enfada-alemania-filtrarse-estudia-enviar-carros-leopard-ucrania-202206072049_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-sanchez-enfada-alemania-filtrarse-estudia-enviar-carros-leopard-ucrania-202206072049_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-sanchez-enfada-alemania-filtrarse-estudia-enviar-carros-leopard-ucrania-202206072049_noticia.html
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порушить тонкий баланс О. Шольца щодо підтримки України, що може заклеймити 

Німеччину як ворога росії. З цієї причини Німеччина протягом місяців відмовляла в 

згоді кільком європейським країнам, які досі намагалися відправити німецьке важке 

озброєння в Україну. 

*** 

Slovensko je ochotné dať Ukrajine tanky: Toto je naša podmienka! 

[Словаччина готова віддати Україні танки: це наша умова!] // Nový Čas. – 

Bratislava, 2022. – 08.06. – Режим доступу : 

https://www.cas.sk/clanok/2686915/slovensko-je-ochotne-dat-ukrajine-tanky-toto-je-

nasa-podmienka/. 

Міністр оборони Словаччини Я. Надь заявив, що Словаччина може поставити 

Україні танки Т-72 та бойові машини піхоти, якщо знайде для себе їм заміну. За його 

словами, гаубиці «Zuzana 2», які Словаччина продала Україні, все ще перебувають на 

конвеєрі. Виробництво першого з них має бути завершено найближчим часом. 

Точних термінів доставки гаубиць в Україну він коментувати не став. 

*** 

Muniz, Luanna. Norway donates howitzers to Ukraine [Норвегія передала 

Україні гаубиці] / L. Muniz // POLITICO. – Brussels, 2022. – 08.06. – Режим 

доступу : https://www.politico.eu/article/norway-ukraine-donates-howitzers/. 

Міністерство оборони Норвегії повідомило, що передало Збройним силам 

України 22 гусеничні самохідні гаубиці М109, а також спорядження, запчастини та 

боєприпаси для далекобійної зброї, наголосивши, що гаубиці та інше спорядження 

вже покинули Норвегію. За словами міністра оборони Норвегії, Бьорна Арільда 

Грама, розвиток війни в Україні зараз свідчить про те, що необхідно надавати більш 

важку артилерію та системи озброєння. Українці стверджують, що російські війська 

перевершують українські за кількістю артилерії у співвідношенні 6:1. Хоча США, 

Великобританія та Австралія надіслали трохи більше 100 гаубиць, Україні потрібно 

ще 700 для повноцінної боротьби з російськими силами. 

*** 

Ukrayna’dan dikkat çeken ‘‘Demir Kubbe’’ adımı! İzin bekliyorlar [Крок 

«Залізний купол», який привертає увагу України! Вони чекають на дозвіл] // 

Star. – Istsnbul, 2022. – 08.06. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/savunma/ukraynadan-demir-kubbe-hamlesi-izin-beklentisine-

girdiler-haber-1716601/. 

Посол України в Тель-Авіві Є. Корнійчук заявив, що Україна очікує, що Тель-

Авів дозволить передати протитанковий ракетний комплекс ізраїльського 

виробництва Spike SR з Німеччини в Україну. Пояснюючи, що його країна хоче 

купити в Ізраїлю систему ППО «Залізний купол», посол зазначив, що американці 

дозволили транспортувати протитанкові ракети з Німеччини в Україну, але Ізраїль на 

це не погодився. Є. Корнійчук відзначив своє розчарування тим, що Ізраїль не надав 

оборонної військової допомоги та технічної підтримки Україні, а також відмовився 

лікувати українських солдатів у госпіталях. 

https://www.cas.sk/clanok/2686915/slovensko-je-ochotne-dat-ukrajine-tanky-toto-je-nasa-podmienka/
https://www.cas.sk/clanok/2686915/slovensko-je-ochotne-dat-ukrajine-tanky-toto-je-nasa-podmienka/
https://www.politico.eu/article/norway-ukraine-donates-howitzers/
https://www.star.com.tr/savunma/ukraynadan-demir-kubbe-hamlesi-izin-beklentisine-girdiler-haber-1716601/
https://www.star.com.tr/savunma/ukraynadan-demir-kubbe-hamlesi-izin-beklentisine-girdiler-haber-1716601/
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*** 

Bericht über massive Probleme – Scholz bezeichnet zögerliche 

Waffenlieferungen als „falsch“ [Звіт про серйозні проблеми: Шольц називає 

критику щодо нерішучості в постачанні зброї «неправильною»] // Focus. – Berlin, 

2022. – 09.06. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/raketenwerfer-erst-im-

winter-in-ukraine-bericht-ueber-massive-probleme-scholz-bezeichnet-zoegerliche-

waffenlieferungen-als-falsch_id_107952426.html. 

Під час візиту до Литви канцлер О. Шольц заявив, що Німеччина є одним із 

«найважливіших військових прихильників» України, назвавши «неправильним» 

враження щодо нерішучості з доставкою зброї до Києва. Всупереч заявам О. Шольца, 

онлайн-платформа для ділових новин «Business Insider» повідомляє, що за двома 

винятками є масові проблеми майже з усіма системами зброї, які були обіцяні 

федеральним урядом протягом останніх тижнів Україні. «Business Insider» 

повідомляє, що в урядових колах заявляють, що німецька протиповітряна система 

«IRIS-T» для України має бути готова до використання не раніше листопада чи навіть 

грудня, а ще є складнощі з реактивною системою залпового вогню «Марс-2». 

*** 

G7 і НАТО – єдині та сповнені рішучості у питаннях підтримки України // 

Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 09.06. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/swa/111305.html. 

Під час пресбрифінгу радник президента США Джейк Салліван заявив, що 

США й надалі надаватимуть Україні все необхідне для захисту від агресії росії. За 

його словами, такої самої позиції дотримуються НАТО та G7. 

*** 

Sánchez, Rosalía. Moncloa niega el envío de Leopard 2 a Ucrania tras el enfado 

de Scholz con Sánchez [Монклоа заперечує, що відправив Leopard 2 в Україну 

після гніву О. Шольца на П. Санчеса] / R. Sánchez // ABC. – Madrid, 2022. – 10.06. 

– Режим доступу : https://www.abc.es/espana/abci-espana-desmiente-alemania-envio-

leopard-2-ucrania-202206101324_noticia.html. 

Переполох, викликаний у Німеччині через витік нібито наміру іспанського 

уряду відправити в Україну 40 бойових танків «Leopard 2», розвіявся після кількох 

двосторонніх контактів, під час яких іспанці наголосили, що це було лише «технічне 

обговорення, яке не пройшло через політичне рішення». «Leopard 2» є важким 

озброєнням німецького виробництва і тому підпадає під дію «положень про передачу 

третім сторонам», що містяться в експортних контрактах, які вимагають дозволу 

Німеччини у разі відправлення в інші країни, особливо якщо вони знаходяться у війні, 

і Німеччина зазвичай не дає дозволу. 

*** 

Veľká pomoc pre Ukrajinu: Zmodernizujeme im vojenskú techniku! Prečítajte 

si, kto sa na to podujal [Велика допомога для України: Ми модернізуємо їхню 

військову техніку! Прочитайте, хто це зробив] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 

https://www.focus.de/politik/raketenwerfer-erst-im-winter-in-ukraine-bericht-ueber-massive-probleme-scholz-bezeichnet-zoegerliche-waffenlieferungen-als-falsch_id_107952426.html
https://www.focus.de/politik/raketenwerfer-erst-im-winter-in-ukraine-bericht-ueber-massive-probleme-scholz-bezeichnet-zoegerliche-waffenlieferungen-als-falsch_id_107952426.html
https://www.focus.de/politik/raketenwerfer-erst-im-winter-in-ukraine-bericht-ueber-massive-probleme-scholz-bezeichnet-zoegerliche-waffenlieferungen-als-falsch_id_107952426.html
https://www.ukrslovo.net/swa/111305.html
https://www.abc.es/espana/abci-espana-desmiente-alemania-envio-leopard-2-ucrania-202206101324_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-espana-desmiente-alemania-envio-leopard-2-ucrania-202206101324_noticia.html
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10.06. – Режим доступу : https://www.cas.sk/clanok/2687667/velka-pomoc-pre-

ukrajinu-zmodernizujeme-im-vojensku-techniku-precitajte-si-kto-sa-na-to-podujal/. 

Міністр оборони Словацької Республіки Я. Надь повідомив, що десятки 

військової техніки відремонтують та модернізують для України в ремонтному 

підприємстві у місті Молдава-над-Бодвою. Це частина комерційного контракту, що 

базується на вимогах української сторони. Діяльність сервісно-ремонтного відділу 

також прокоментував генеральний директор підприємства О. Гурський. За його 

словами, компанія зосереджена на ремонті артилерійської та ракетної техніки, з 

пріоритетом на ремонті для потреб ЗСУ. 

*** 

Koshiw, Isobel. We’re almost out of ammunition and relying on western arms, 

says Ukraine [У нас майже закінчилися боєприпаси і ми покладаємося на західну 

зброю, кажуть в Україні] / I. Koshiw // The Guardian. – London, 2022. – 10.06. – 

Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/jun/10/were-almost-out-

of-ammunition-and-relying-on-western-arms-says-ukraine. 

Заступник голови військової розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що 

зараз триває артилерійська війна і все залежить від того, яку зброю дасть Україні 

Захід. Він наголосив, що Україні необхідні реактивні системи великої дальності для 

знищення російських артилерійських установок здалеку. Україна має намір 

попросити Захід надати перелік озброєння та оборонного обладнання на зустрічі 

контактної групи з НАТО в Брюсселі 15 червня. 

*** 

Grynszpan, Emmanuel. Hécatombe et manque d’armes sur le front : les 

Ukrainiens s’inquiètent [Гекатомба і відсутність зброї на фронті: українці 

стурбовані] / E. Grynszpan // Le Monde. – Paris, 2022. – 13.06. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/13/hecatombe-et-manque-d-

armes-sur-le-front-les-ukrainiens-s-inquietent_6130073_3210.html. 

Українська влада визнає серйозну нестачу боєприпасів і зброї на фронті. Темпи 

наступу росії на Донбасі збільшуються. росія заявила, що «знищила великий склад 

зброї, що постачається Заходом», поблизу Чорткова на західній Україні, поранивши 

22 людини. Президент України Володимир Зеленський 1 червня оприлюднив 

кількість загиблих у 10 тис. з початку російського вторгнення 24 лютого та визнав, 

що на війні щодня гине 60-100 українських воїнів і ще 500 отримує поранення. Ці 

офіційні визнання критичного характеру ситуації супроводжуються наполегливими 

вимогами прискорення західної військової допомоги. 

*** 

На боці України проти армії рф воюють представники 55 країн світу // 

Українська газета. – Рим, 2022. – 13.06. – Режим доступу : 

https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/на-боці-україни-проти-армії-рф-

воюють-п/. 

Спікер Міжнародного легіону оборони України легіону Дам’єн Магру 

повідомив, що у складі легіону є представники 55 країн світу. 

https://www.cas.sk/clanok/2687667/velka-pomoc-pre-ukrajinu-zmodernizujeme-im-vojensku-techniku-precitajte-si-kto-sa-na-to-podujal/
https://www.cas.sk/clanok/2687667/velka-pomoc-pre-ukrajinu-zmodernizujeme-im-vojensku-techniku-precitajte-si-kto-sa-na-to-podujal/
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/10/were-almost-out-of-ammunition-and-relying-on-western-arms-says-ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/10/were-almost-out-of-ammunition-and-relying-on-western-arms-says-ukraine
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/13/hecatombe-et-manque-d-armes-sur-le-front-les-ukrainiens-s-inquietent_6130073_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/13/hecatombe-et-manque-d-armes-sur-le-front-les-ukrainiens-s-inquietent_6130073_3210.html
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/на-боці-україни-проти-армії-рф-воюють-п/
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/на-боці-україни-проти-армії-рф-воюють-п/
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*** 

Group of NATO leaders pledge heavy weapon support for Ukraine [Група 

лідерів НАТО пообіцяла підтримувати Україну щодо надання важкого 

озброєння] // New York Post. – New York, 2022. – 14.06. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/06/14/group-of-nato-leaders-pledge-heavy-weapon-support-

for-ukraine/. 

Лідери семи країн НАТО з усієї Європи після неформальної зустрічі в 

офіційній резиденції прем’єр-міністра Нідерландів у Гаазі пообіцяли підтримати 

спроби Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу та надати більш важке 

озброєння, щоб допомогти Україні в боротьбі з росією. На зустрічі були присутні 

президент Румунії та прем’єр-міністри Бельгії, Польщі, Португалії та Латвії. Прем’єр-

міністр Польщі М. Моравецький заявив про підтримку України. 

*** 

Reitz, Ulrich. Verheerende Waffen-Bilanz: Scholz reist mit einer schweren 

Hypothek nach Kiew [Нищівний рекорд зі зброї: Шольц їде до Києва з важкою 

іпотекою] / U. Reitz // Focus. – Berlin, 2022. – 14.06. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/eine-analyse-von-ulrich-reitz-auch-

mit-seiner-reise-nach-kiew-wird-scholz-die-erwartungen-der-ukraine-nicht-erfuellen-

koennen_id_107964916.html. 

За словами автора, для канцлера Німеччини О. Шольца пріоритетом є те, щоб 

Німеччина пройшла війну якомога неушкодженою, тому в Україні не 

використовується жодне важке озброєння з Німеччини. Військовий експерт 

Європейської ради з міжнародних відносин Г. Грессель зазначає, що канцлер надто 

вражений погрозами путіна про світову війну. За словами експерта, спроба міністра 

оборони України О. Резнікова дізнатися у міністерки оборони Німеччини К. 

Ламбрехт, коли особисто обіцяна канцлером реактивна система залпового вогню 

«Марс-2» прибуде в Україну, провалилася.  

*** 

Hudson, Lee. ‘A huge lag time’: DoD struggles to rush cutting-edge tech to 

Ukraine [«Величезний час затримки»: Міністерство оборони США намагається 

прискорити передачу передової техніки в Україну] / L. Hudson // POLITICO. – 

Brussels, 2022. – 14.06. – Режим доступу : 

https://www.politico.com/news/2022/06/14/dod-struggles-deliver-cutting-edge-tech-

ukraine-00039270. 

На думку автора, Президент України не єдиний, хто засмучений тим, що 

найсучасніше військове спорядження США не з’явилось на полі бою. За словами 

керівників оборонної промисловості, лобістів та технологів Пентагону, тисячі 

одиниць зброї американського виробництва надходять в Україну, але система 

закупівель Пентагону все ще недостатньо швидко працює, щоб поставити на передову 

новітнє обладнання. Конгрес схвалив понад 20 млрд дол. військової допомоги для 

озброєння України в рамках пакету допомоги в розмірі 40 млрд дол. Але навіть 

незважаючи на те, що традиційна оборонна зброя – ракети, транспортні засоби, 

боєприпаси – продовжує надходити в Україну, зростає розчарування, що процес 

https://nypost.com/2022/06/14/group-of-nato-leaders-pledge-heavy-weapon-support-for-ukraine/
https://nypost.com/2022/06/14/group-of-nato-leaders-pledge-heavy-weapon-support-for-ukraine/
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/eine-analyse-von-ulrich-reitz-auch-mit-seiner-reise-nach-kiew-wird-scholz-die-erwartungen-der-ukraine-nicht-erfuellen-koennen_id_107964916.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/eine-analyse-von-ulrich-reitz-auch-mit-seiner-reise-nach-kiew-wird-scholz-die-erwartungen-der-ukraine-nicht-erfuellen-koennen_id_107964916.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/eine-analyse-von-ulrich-reitz-auch-mit-seiner-reise-nach-kiew-wird-scholz-die-erwartungen-der-ukraine-nicht-erfuellen-koennen_id_107964916.html
https://www.politico.com/news/2022/06/14/dod-struggles-deliver-cutting-edge-tech-ukraine-00039270
https://www.politico.com/news/2022/06/14/dod-struggles-deliver-cutting-edge-tech-ukraine-00039270
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надсилання сучасного озброєння не рухається з «швидкістю війни», яке, за словами 

міністра оборони Ллойда Остіна, необхідне для допомогти Україні в боротьбі з 

росією. При цьому галузеві чиновники та лобісти стверджують, що Міністерство 

оборони надсилає неоднозначні сигнали про рівень терміновості надання українцям 

найсучасніших технологій. 

*** 

Переяславець, Богдан. Греція вважає «цирком» та знущанням над 

Україною німецьку схему передачі бронемашин / Б. Переяславець // Гомін 

України. – Торонто, 2022. – 14.06. – Режим доступу : 

http://www.homin.ca/news.php/news/25356/group/28. 

У Міністерстві оборони Греції жорстко розкритикували канцлера ФРН Олафа 

Шольца за відмову надавати Україні військову техніку без посередників. Раніше 

Німеччина та Греція домовилися про постачання Україні радянських БМП у рамках 

кругового обміну. Зокрема, Берлін зобов’язався поставити Афінам сучасні німецькі 

бойові машини «Marder». Грецький військовий експерт Х. Капуцис вважає, що 

радянські БМП-1, які Греція планує передати Україні, не надто допоможуть 

українським військовим, бо така техніка є «легкою мішенню». Греція ж хоче 

відправити в Україну старі БМП виробництва НДР лише тоді, коли німецькі БМП 

будуть на полігоні на островах поблизу Туреччини з необхідними боєприпасами. 

*** 

Kadhammar, Peter. Anastasia vädjar om svenska vapen till Ukraina [Анастасія 

просить шведську зброю для України] / P. Kadhammar // Aftonbladet. – 

Stockholm, 2022. – 15.06. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/47pW3a/anastasia-ber-om-svenska-

vapen-till-ukrainas-forsvar-mot-ryssland. 

Народна депутатка фракції «Слуга народу», голова Комітету ВРУ з 

антикорупційної політики А. Радіна зараз в Стокгольмі виконує життєво важливу 

місію. Вона звертається за допомогою до Швеції, щоб отримати зброю та боєприпаси, 

які необхідні Україні. 

*** 

Krašto apsaugos ministras A. Anušauskas: Ukraina kariauja dėl viso regiono 

saugumo [Міністр національної оборони А. Анушаускас: Україна воює за безпеку 

всього регіону] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 15.06. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/06/15/news/krasto-apsaugos-

ministras-a-anusauskas-ukraina-kariauja-del-viso-regiono-saugumo-23690300. 

Міністр національної оборони Литви А. Анушаускас на засіданні 

Координаційної групи підтримки НАТО України сказав, що Україна бореться за 

безпеку всього регіону, тому треба працювати, щоб якнайшвидше припинити війну в 

Україні. Також він наголосив, що Україні необхідна сильна і довгострокова підтримка 

з постачання зброї. Міністр також звернув увагу на роль НАТО у розмінуванні 

України та навчанні військ. Міністерство національної оборони разом із Збройними 

силами Литви вже передали українським силам частину партії – 10 військових 

http://www.homin.ca/news.php/news/25356/group/28
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/47pW3a/anastasia-ber-om-svenska-vapen-till-ukrainas-forsvar-mot-ryssland
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/47pW3a/anastasia-ber-om-svenska-vapen-till-ukrainas-forsvar-mot-ryssland
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/06/15/news/krasto-apsaugos-ministras-a-anusauskas-ukraina-kariauja-del-viso-regiono-saugumo-23690300
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/06/15/news/krasto-apsaugos-ministras-a-anusauskas-ukraina-kariauja-del-viso-regiono-saugumo-23690300
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вантажівок та 10 позашляховиків для розмінування. Також у Литві українські 

військові навчаються застосуванню західної зброї. 

*** 

HenniganUkraine Won’t Get Key Weapons From Biden’s Latest $1 Billion Aid 

Package For Months [Україна не отримає ключової зброї з останнього пакета 

допомоги Байдена на 1 мільярд доларів протягом кількох місяців] / W.J. 

Hennigan // Time. – New York, 2022. – 15.06. – Режим доступу : 

https://time.com/6188028/biden-ukraine-weapons-aid/. 

Оскільки росія посилила артилерійські обстріли на сході України, президент Д. 

Байден оголосив, що США нададуть ще 1 млрд дол. військової допомоги Україні. 

Українські війська вперше отримають дві автомобільні протикорабельні ракети 

«Harpoon». Однак, незважаючи на нагальні потреби України, «Harpoon» не досягнуть 

поля бою протягом кількох місяців. Заступниця міністра оборони України Г. Маляр у 

телевізійному зверненні заявила, що ЗСУ отримали лише 10 % військової допомоги, 

яку просили від західних союзників. 

*** 

Bakker , Alexander. Meer wapens voor Oekraïne: ‘Cruciaal moment op het 

slagveld’ [Більше зброї для України: «Критичний момент на полі бою»] / A. 

Bakker // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 16.06. – Режим доступу : 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1329628128/meer-wapens-voor-oekraine-cruciaal-

moment-op-het-slagveld. 

Під керівництвом США відбулася зустріч міністрів оборони з 49 країн для 

створення, так званої, Контактної групи оборони України. Під час саміту було 

оголошено про збільшення військових поставок. Але українські воїни спочатку 

повинні бути навчені Заходом, щоб вміти працювати, наприклад, з броньованими 

гаубицями, що призводить до цінних втрат часу та затримок доставки. Наприклад, 

п’ять нідерландських броньованих гаубиць досі не прибули в Україну через навчання, 

яке майже завершено. 

*** 

Eesmaa, Mari. Kaitseväe võimeloome ülem: ukrainlased on liiga pikalt paigal 

püsinud. Ründamiseks on vaja lääne relvi, kuid meil on piirid ees [Начальник 

Управління розвитку сил оборони: Українці занадто довго стояли на місці. Для 

нападу потрібна західна зброя, але у нас є межа] / M. Eesmaa // Eesti Päevaleht. – 

Tallinn, 2022. – 16.06. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120022748/kaitsevae-voimeloome-ulem-ukrainlased-on-

liiga-pikalt-paigal-pusinud-rundamiseks-on-vaja-laane-relvi-kuid-meil-on-piirid-ees. 

Протягом усієї війни з росією українці просять у Заходу зброю, щоб 

протистояти російським окупантам. Командувач дивізією зміцнення спроможності 

Сил оборони Естонії, підполковник К. Меесалу пояснив, що для того, щоб повернути 

свою територію, необхідно було атакувати, але Україна тривалий час не могла цього 

зробити, що в такій ситуації бойовий дух військових падає. На думку К. Меесалу, 

ситуація ще не найгірша, але «це занадто тривала зупинка». 

https://time.com/6188028/biden-ukraine-weapons-aid/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1329628128/meer-wapens-voor-oekraine-cruciaal-moment-op-het-slagveld
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1329628128/meer-wapens-voor-oekraine-cruciaal-moment-op-het-slagveld
https://epl.delfi.ee/artikkel/120022748/kaitsevae-voimeloome-ulem-ukrainlased-on-liiga-pikalt-paigal-pusinud-rundamiseks-on-vaja-laane-relvi-kuid-meil-on-piirid-ees
https://epl.delfi.ee/artikkel/120022748/kaitsevae-voimeloome-ulem-ukrainlased-on-liiga-pikalt-paigal-pusinud-rundamiseks-on-vaja-laane-relvi-kuid-meil-on-piirid-ees
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*** 

Miami: el destino favorito de los argentinos se mete en la guerra entre Ucrania y 

Rusia [Маямі: улюблений напрям аргентинців вступає у війну між Україною та 

росією] // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 16.06. – Режим доступу : 

https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos/miami-el-destino-favorito-de-los-

argentinos-se-mete-en-la-guerra-entre-ucrania-y-rusia-nid16062022/. 

Маямі в Сполучених Штатах, безсумнівно, є одним із найпопулярніших місць 

для аргентинських туристів, які хочуть подорожувати за кордон. Нещодавно Твіттер 

цього міста здивував незвичайним закликом до своїх підписників. Метою цієї 

ініціативи місцевої влади спільно з поліцією є збір зброї та відправка її ЗСУ, які 

воюють проти росії. Ініціатива, яка отримала назву Guns 4 Ukraine (Зброя для 

України), пропонує різні винагороди в доларах для тих, хто прибуде зі зброєю до 

штаб-квартири місцевої адміністрації і здасть зброю. Ті, хто здадуть пістолет, 

отримають 50 дол. винагороди. Водночас громадяни США, які принесуть рушницю 

чи гвинтівку для України, отримають 100 дол. А найбільше грошей залишиться у тих, 

хто принесе гвинтівки великого калібру, наприклад AR-15 та AK-46: вони зароблять 

150 дол. 

*** 

Україна вже отримала від США майже 4,6 млрд доларів військової 

допомоги // Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 16.06. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/swa/111353.html. 

З початку широкомасштабної війни росії проти України США надала Україні 

11 траншів військової допомоги на майже 4,6 млрд дол. Зокрема, безпекова допомога 

США включає високомобільні артилерійські ракетні системи, декілька сотень 

броньованих багатоцільових машин, гелікоптери, безпілотні повітряні системи, 

контрбатарейні, контрмінометні та повітряні оглядові радари, безпілотні судна 

берегової оборони. 

*** 

Union setzt Scholz bei Lieferung schwerer Waffen unter Druck [Союз тисне на 

Шольца, щоб він поставив важке озброєння] // Frankfurter Аllgemeine. – 

Frankfurt am Main, 2022. – 18.06. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ukraine-union-setzt-scholz-bei-lieferung-

schwerer-waffen-unter-druck-18111905.html. 

Європейський Союз продовжує чинити тиск на канцлера О. Шольца через його 

вагання щодо поставок важкої зброї в Україну. З нагоди урядової заяви О. Шольца, 

запланованої в Бундестазі, Християнсько-демократичний союз Німеччини» (ХДС) та 

«Християнсько-соціальний союз у Баварії» (ХСС) хочуть подати заявку, яка 

конкретно закликає до негайної доставки танків «Marder», а також ремонтно-

евакуаційних та інженерних бронетранспортерів. Лідер парламентської групи Й. 

Вадепхул розкритикував, що Німеччина «не виправдала всіх очікувань» щодо 

поставок важкого озброєння, а також не відповідає вимогам спільного рішення Ampel 

і Union з цього приводу. 

*** 

https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos/miami-el-destino-favorito-de-los-argentinos-se-mete-en-la-guerra-entre-ucrania-y-rusia-nid16062022/
https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos/miami-el-destino-favorito-de-los-argentinos-se-mete-en-la-guerra-entre-ucrania-y-rusia-nid16062022/
https://www.ukrslovo.net/swa/111353.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ukraine-union-setzt-scholz-bei-lieferung-schwerer-waffen-unter-druck-18111905.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ukraine-union-setzt-scholz-bei-lieferung-schwerer-waffen-unter-druck-18111905.html
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Ukraine war could last for years, warns Nato chief [Війна в Україні може 

тривати роками, попереджає глава НАТО] // The News. – Islamabad, 2022. – 20.06. 

– Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/967588-ukraine-war-could-last-

for-years-warns-nato-chief. 

Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг попередив, що війна в Україні 

може тривати роками і закликав надати Києву найсучаснішу зброю, навіть якщо 

«витрати будуть високими». За його словами, зростає ймовірність, що «Україна 

зможе знову витіснити путінські війська з Донбасу» у разі отримання сучасного 

озброєння, але знову підтвердив, що НАТО не стане стороною конфлікту. 

*** 

Михайлов, Венцислав. Десет бивши министри зоват властта в София да 

даде оръжия на Украйна [Десять колишніх міністрів закликають владу Софії 

передати Україні зброю] / В. Михайлов // Факти. – Sofia, 2022. – 20.06. – Режим 

доступу : https://fakti.bg/bulgaria/689159-deset-bivshi-ministri-zovat-vlastta-v-sofia-

da-dade-orajia-na-ukraina. 

Автор зазначає, що напередодні саміту НАТО в Мадриді спостерігається 

загострення війни в Україні. Національні інтереси Болгарії вимагають, щоб на саміті 

було виражено міцну солідарність з Україною, включаючи надання необхідної зброї 

та боєприпасів, прискорене переозброєння болгарських збройних сил та розширене 

передове розміщення сил НАТО в Болгарії для забезпечення безпеки країни в цій 

критичній ситуації. Десять колишніх міністрів закликають владу Софії негайно 

передати Україні зброю. 

*** 

Lüdeke, Ulf. Ex-General: Die deutsche Panzerhaubitze wird gegen Putin zum 

„Game Changer“ [Ексгенерал: Німецька танкова гаубиця стане 

«перетворювачем гри» проти путіна] / U. Lüdeke // Focus. – Berlin, 2022. – 22.06. – 

Режим доступу : https://www.focus.de/politik/deutschland/liste-mit-militaerischen-

hilfsguetern-veroeffentlicht-ex-general-erklaert-welche-deutsche-waffe-zum-game-

changer-gegen-putin-wird_id_107983221.html. 

Довгий час уряд німецького канцлера О. Шольца різко критикували за 

«недостатні поставки зброї» в Україну. О. Шольц опублікував відповідний список 

військових товарів, які вже поставлені в Україну або поставка яких планується. За 

словами автора, критика помітно вщухла та навіть критичні голоси з лав військових 

раптом сповнені похвал канцлера. Високопоставлений ексгенерал Бундесверу 

розповідає, що ця допомога може змінити гру проти загарбницької війни путіна. 

*** 

Стайков, Анатоли. Украйна е купила досега 50 турски Байрактар [Наразі 

Україна придбала 50 турецьких «Байрактар»] / А. Стайков // Факти. – Sofia, 

2022. – 28.06. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/691639-ukraina-e-kupila-

dosega-50-turski-bairaktara. 

Турецька військова компанія «Baykar Makina», виробник безпілотників, вже 

оголосила, що безкоштовно передасть Україні ще три дрони Bayraktar TB-2. За 

https://www.thenews.com.pk/print/967588-ukraine-war-could-last-for-years-warns-nato-chief
https://www.thenews.com.pk/print/967588-ukraine-war-could-last-for-years-warns-nato-chief
https://fakti.bg/bulgaria/689159-deset-bivshi-ministri-zovat-vlastta-v-sofia-da-dade-orajia-na-ukraina
https://fakti.bg/bulgaria/689159-deset-bivshi-ministri-zovat-vlastta-v-sofia-da-dade-orajia-na-ukraina
https://www.focus.de/politik/deutschland/liste-mit-militaerischen-hilfsguetern-veroeffentlicht-ex-general-erklaert-welche-deutsche-waffe-zum-game-changer-gegen-putin-wird_id_107983221.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/liste-mit-militaerischen-hilfsguetern-veroeffentlicht-ex-general-erklaert-welche-deutsche-waffe-zum-game-changer-gegen-putin-wird_id_107983221.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/liste-mit-militaerischen-hilfsguetern-veroeffentlicht-ex-general-erklaert-welche-deutsche-waffe-zum-game-changer-gegen-putin-wird_id_107983221.html
https://fakti.bg/world/691639-ukraina-e-kupila-dosega-50-turski-bairaktara
https://fakti.bg/world/691639-ukraina-e-kupila-dosega-50-turski-bairaktara
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словами міністра оборони України О. Резнікова, Україна стала одним із найбільших 

покупців турецьких безпілотників Bayraktar, яких наразі придбала 50. О. Резніков 

зазначив, що компанія вже вдруге безкоштовно надає Україні зброю. 

*** 

Badshah, Nadeem. Boris Johnson claims Putin would not have invaded Ukraine 

if he was a woman [Борис Джонсон стверджує, що путін би не вторгся в Україну, 

якби він був жінкою] / N. Badshah // The Guardian. – London, 2022. – 29.06. – 

Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/jun/29/boris-johnson-

claims-putin-would-not-have-invaded-ukraine-if-he-was-a-woman. 

На саміті в Мадриді прем’єр-міністр Великобританії Б. Джонсон збирається 

закликати інших членів оборонного альянсу збільшити витрати на оборону для 

України. Б. Джонсон сказав, що Захід має підтримати військову стратегію України». 

*** 

‘Ukraine facing brutality unseen in Europe since WWII’ [«Україна стикається 

з жорстокістю, якої в Європі не бачили з часів Другої світової війни»] // The 

News. – Islamabad, 2022. – 29.06. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/969982-ukraine-facing-brutality-unseen-in-europe-

since-wwii. 

Глава НАТО Є. Столтенберг закликав лідерів альянсу, які збираються на саміт 

в Мадрид, продовжувати підтримувати Україну у війні з росією. Союзники по НАТО 

направили до Києва мільярди доларів на придбання зброї, включаючи більш важку і 

далекобійну зброю. Альянс збирається узгодити додатковий спільний пакет на саміті 

в Мадриді, який включатиме безпечне комунікаційне обладнання, системи боротьби з 

безпілотниками та навчання, щоб допомогти Україні перейти на більш сучасну 

західну зброю в довгостроковій перспективі. 

*** 

Griffin, Allie. US plans to sell drones that can be armed with Hellfire missiles to 

Ukraine [США планують продати Україні безпілотники, які можуть бути 

озброєні ракетами Hellfire] / А. Griffin // New York Post. – New York, 2022. – 01.06. 

– Режим доступу : https://nypost.com/2022/06/01/us-plans-to-sell-advanced-armed-

drones-to-ukraine/. 

Адміністрація Д. Байдена має намір продати Україні чотири сучасні 

безпілотники, які можуть бути озброєні потужними ракетами Hellfire для захисту від 

росії. Чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle мають більший час витримки та 

дальність дії, ніж менші повітряні системи, які ЗСУ зараз використовують для захисту 

від початку російського вторгнення. 

МІТИНГИ ТА АКЦІЇ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ 

Szabó, Dénes. Országukért zenéltek [Вони грали музику для своєї країни] / D. 

Szabó // Nepszava. – Budapest, 2022. – 17.06. – Режим доступу : 

https://nepszava.hu/3160607_orszagukert-zeneltek. 

16 червня 2022 р. у Будапешті за підтримки влади муніципалітету 

Ференцварош відбувся благодійний концерт під відкритим небом на підтримку 

https://www.theguardian.com/world/2022/jun/29/boris-johnson-claims-putin-would-not-have-invaded-ukraine-if-he-was-a-woman
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/29/boris-johnson-claims-putin-would-not-have-invaded-ukraine-if-he-was-a-woman
https://www.thenews.com.pk/print/969982-ukraine-facing-brutality-unseen-in-europe-since-wwii
https://www.thenews.com.pk/print/969982-ukraine-facing-brutality-unseen-in-europe-since-wwii
https://nypost.com/2022/06/01/us-plans-to-sell-advanced-armed-drones-to-ukraine/
https://nypost.com/2022/06/01/us-plans-to-sell-advanced-armed-drones-to-ukraine/
https://nepszava.hu/3160607_orszagukert-zeneltek
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України в рамках Європейського туру «Життя переможе». Цим концертом Україна 

хоче привернути увагу до боротьби українського народу проти російської агресії та 

залучити благодійні кошти на підтримку України. Посолка України у Будапешті Л. 

Непоп на концерті подякувала угорському народу за підтримку України у боротьбі за 

незалежність та свободу та допомогу українським біженцям, які змушені були 

залишити свою батьківщину. 

*** 

Flash mob in Toronto to show support for Ukraine this weekend [Флешмоб у 

Торонто на підтримку України] // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 24.06. – 

Режим доступу : https://www.thestar.com/local-toronto-city-

centre/news/2022/06/24/flash-mob-in-toronto-to-show-support-for-ukraine-this-

weekend.html. 

Пісня «Ой, у лузі червона калина» прославилася на весь світ як пісня опору і 

вона знову прозвучить 25 червня у мерії Торонто. Корпорація Business Woman PRO 

Canada планує провести флешмоб з українськими біженцями, українською діаспорою 

та багатьма іншими прихильниками. 

ПЕРЕГОВОРНИЙ ПРОЦЕС  

Ataman, Muhittin. Rising costs and changing positions in Ukraine [Зростання 

витрат та зміна позицій в Україні] / M. Ataman // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 

08.06. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/opinion/columns/rising-costs-

and-changing-positions-in-ukraine. 

З початку російського вторгнення росії в Україну минуло понад 100 днів і, на 

думку професора кафедри міжнародних відносин Університету соціальних наук 

Анкари М. Атамана, оскільки людські та економічні витрати війни стали 

нестерпними не тільки для воюючих сторін, а й майже для всіх держав, дві 

протиборчі сторони мають дійти примирення. Першою країною, яка закликала обидві 

сторони до припинення війни, він назвав Туреччину, яка намагалася виступити 

посередником між країнами. 

*** 

Атанасова, Мария. Русия: Зеленски е несериозен [росія: В. Зеленський 

несерйозний] / М. Атанасова // Факти. – Sofia, 2022. – 08.06. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/world/685703-rusia-zelenski-e-neseriozen. 

Міністр закордонних справ росії лавров на пресконференції після переговорів 

зі своїм турецьким колегою М. Чавушоглу в Анкарі заявив, що потрібні переговори 

між Україною і росією. За його словами, «український лідер несерйозно підходить» 

до переговорів з росією. М. Чавушоглу заявив, що Туреччина намагається проводити 

збалансовану політику щодо України і розуміє, що деякі її рішення не були схвалені 

Києвом. Зокрема, Україна не задоволена тим, що Туреччина не приєдналась до 

санкцій проти росії. Однак Туреччина намагається вести збалансовану політику і «не 

намагається догодити жодній з країн». 

*** 

https://www.thestar.com/local-toronto-city-centre/news/2022/06/24/flash-mob-in-toronto-to-show-support-for-ukraine-this-weekend.html
https://www.thestar.com/local-toronto-city-centre/news/2022/06/24/flash-mob-in-toronto-to-show-support-for-ukraine-this-weekend.html
https://www.thestar.com/local-toronto-city-centre/news/2022/06/24/flash-mob-in-toronto-to-show-support-for-ukraine-this-weekend.html
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/rising-costs-and-changing-positions-in-ukraine
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/rising-costs-and-changing-positions-in-ukraine
https://fakti.bg/world/685703-rusia-zelenski-e-neseriozen
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Turkey ready to host 4-way Ukraine peace talks: FM Çavuşoğlu [Туреччина 

готова прийняти у себе чотиристоронні мирні переговори щодо України: глава 

МЗС Чавушоглу] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 13.06. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-ready-to-host-4-way-ukraine-

peace-talks-fm-cavusoglu. 

Міністр закордонних справ Туреччини М. Чавушоглу та глава МЗС Чехії Я. 

Ліпавський обговорили поновлення мирних переговорів між росією та Україною і 

усунення перешкод для експорту зерна. Виступаючи на спільній пресконференції М. 

Чавушоглу заявив, що Туреччина готова провести чотиристоронню зустріч за участю 

представників ООН, росії, України та самої Туреччини. 

*** 

Wolfsgruber, Axel. Jurist malt düsteres Szenario: „Russland kann das neue 

Nordkorea werden» [Юрист малює похмурий сценарій: «росія може стати новою 

Північною Кореєю»] / A. Wolfsgruber // Focus. – Berlin, 2022. – 14.06. – Режим 

доступу : https://www.focus.de/kultur/kino_tv/focus-fernsehclub/tv-kolumne-hart-

aber-fair-zoegerliche-waffenlieferungen-cdu-politiker-roettgen-spricht-von-

chronologie-der-ausreden-und-alter-spd-politik_id_107962820.html. 

Німецький юрист та експерт з переговорів М. Шраннер вважає, що російський 

президент путін та Президент України В. Зеленський не сідатимуть за стіл 

переговорів та не обговорюватимуть долю України. М. Шраннер визначає 

радикальний сценарій для росії, яка може стати новою Північною Кореєю. Експерт 

також вважає, що навряд чи можливо, щоб президент Франції Е. Макрон і канцлер 

Німеччини О. Шольц виступали посередниками між двома ворогуючими сторонами, 

тому що хороші й прийнятні посередники не повинні мати власних інтересів. Експерт 

наголошує, що переговори, які розпочнуться зараз, неминуче зазнають невдачі. 

*** 

Лавров: Мало вероватно да Запад дозволи Украјини да преговара са 

Русијом [лавров: Навряд чи Захід дозволить Україні вести переговори з росією] 

// Политика. – Belgrad, 2022. – 24.06. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/510373/. 

Міністр закордонних справ росії лавров в нтерв’ю Національному телебаченню 

Білорусі сказав, що не бачить можливості продовження переговорів з Україною. Він 

зазначив, що безглуздо вести переговори з Україною у форматах, які склалися за 

останні вісім років. Відповідаючи на запитання, чи є сенс пропонувати нову версію 

угоди з Києвом, свого роду нову угоду з Мінська, лавров зазначив, що працювати в 

існуючих форматах було б «безглуздо». 

ПІДТРИМКА РОСІЇ 

Bayer Zsolt: Ideje volt! [Ж. Байєр: Настав час!] // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 06.06. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/06/bayer-zsolt-ideje-volt. 

Угоський публіцист Ж. Баєр відреагував у власному блозі на новину про те, що 

його внесли до списку ворогів України на сайті «Миротворець». За його словами, 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-ready-to-host-4-way-ukraine-peace-talks-fm-cavusoglu
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-ready-to-host-4-way-ukraine-peace-talks-fm-cavusoglu
https://www.focus.de/kultur/kino_tv/focus-fernsehclub/tv-kolumne-hart-aber-fair-zoegerliche-waffenlieferungen-cdu-politiker-roettgen-spricht-von-chronologie-der-ausreden-und-alter-spd-politik_id_107962820.html
https://www.focus.de/kultur/kino_tv/focus-fernsehclub/tv-kolumne-hart-aber-fair-zoegerliche-waffenlieferungen-cdu-politiker-roettgen-spricht-von-chronologie-der-ausreden-und-alter-spd-politik_id_107962820.html
https://www.focus.de/kultur/kino_tv/focus-fernsehclub/tv-kolumne-hart-aber-fair-zoegerliche-waffenlieferungen-cdu-politiker-roettgen-spricht-von-chronologie-der-ausreden-und-alter-spd-politik_id_107962820.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/510373/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/06/bayer-zsolt-ideje-volt
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бути в списку з М. Міхалковим, Г. Кіссінджером, О. Стоуном, В. Орбаном та іншими 

для нього «честь». 

*** 

Vincent, Isabel. Russian ally Belarus unleashes rocket air strike into northern 

Ukraine [Союзник росії Білорусь завдала ракетного удару по півночі України] / І. 

Vincent // New York Post. – New York, 2022. – 25.06. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/06/25/russian-ally-belarus-hits-ukraine-with-rocket-air-

strike/. 

Офіційні особи в Україні заявили, що країна зазнала сильного обстрілу з боку 

сусідньої Білорусі, союзника росії, який не брав участі у бойових діях. Двадцять ракет 

вдарили по селу Десна на півночі Чернігівщини під час масованого обстрілу. Згідно зі 

звітом, Білорусь надає матеріально-технічну підтримку росії з початку вторгнення 24 

лютого. 

ПОЛІТИКА ЩОДО БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ  

Praha zavře centrum pro ukrajinské uprchlíky, další kraje to kritizují [Прага 

закриє центр для українських біженців, це критикують інші регіони] // 

Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 01.06. – Режим доступу : 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesko-se-zvladne-postarat-o-uprchliky-i-pri-

uzavreni-prazske/r~05e63878e1b111eca25a0cc47ab5f122/. 

Мер Праги З. Гржиб повідомив, що уряд Чехії закриє центр для українських 

біженців у селі Височани через перевантаженість та відсутність системи переселення. 

Міністр внутрішніх справ Чехії В. Ракушан та прем’єр-міністр П. Фіала готові шукати 

інші шляхи і запевняють, що біженці не залишаться на вулиці. Голова Асоціації 

регіонів Чехії М. Куба та губернатор міста Пардубице описли заяву З. Гржиба як 

політичну гру і направомірний крок. Тим часом уряд Чехії схвалив законопроєкт, 

який, у зв’язку з напливом біженців з України, дозволить швидко будувати тимчасові 

будівлі для житла та освіти. 

*** 

Frontex. L’esodo dei profughi dall’Ucraina si ferma e c’è chi rientra 

[Фронтекс. Виїзд біженців з України припиняється і є ті, хто повертається] // 

Avvenire. – Milano, 2022. – 02.06. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/mondo/Pagine/ucraina-esodo-profughi-rallenta-molti-rientri-

in-patria-frontex. 

В своєму звіті Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країн-

членів Європейського Союзу Frontex підтвердило, що за останні тижні в Україну з 

Європи повернулося більше людей, ніж виїхало з країни, незважаючи на те, що війна 

все ще вирує, особливо у південно-східній частині: 2,3 мільйона повернулися на 

батьківщину з початку війни, з них 260 тис. лише за останній тиждень. Зокрема, 

Frontex повідомив, що на даний момент у Євросоюзі перебуває близько 5,3 мільйони 

громадян України, а загальна кількість біженців в Ітаії становить близько 125 тис. 

осіб. Основними містами призначення, заявленими під час в’їзду, є Мілан, Рим, 

Неаполь та Болонья. 

https://nypost.com/2022/06/25/russian-ally-belarus-hits-ukraine-with-rocket-air-strike/
https://nypost.com/2022/06/25/russian-ally-belarus-hits-ukraine-with-rocket-air-strike/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesko-se-zvladne-postarat-o-uprchliky-i-pri-uzavreni-prazske/r~05e63878e1b111eca25a0cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesko-se-zvladne-postarat-o-uprchliky-i-pri-uzavreni-prazske/r~05e63878e1b111eca25a0cc47ab5f122/
https://www.avvenire.it/mondo/Pagine/ucraina-esodo-profughi-rallenta-molti-rientri-in-patria-frontex
https://www.avvenire.it/mondo/Pagine/ucraina-esodo-profughi-rallenta-molti-rientri-in-patria-frontex
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*** 

Bēgļiem no Ukrainas Rīgā izsniegti 600 ziedoti velosipēdi [У Ризі біженцям з 

України видали 600 подарованих велосипедів] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīta, 

2022. – 03.06. – Режим доступу : https://nra.lv/latvija/382798-begliem-no-ukrainas-

riga-izsniegti-600-ziedoti-velosipedi.htm. 

Представник асоціації «Місто для людей» в Ризі Г. Пітеране зазначив, що 

біженцям з України надали 600 велосипедів. Проєкт фінансується Ісландією, 

Ліхтенштейном та Норвегією. Скутери, шоломи та інші аксесуари також були надані 

біженцям. 

*** 

Parlamento chumba inquérito proposto pelo Chega depois do caso de Setúbal 

[Парламент провалив розслідування, запропоноване партією Chega щодо справи 

Сетубала] // Público. – Lisboa, 2022. – 03.06. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/06/03/politica/noticia/parlamento-chumba-inquerito-

proposto-chega-2008821. 

Асамблея республіки Португалія відхилила пропозицію правоцентризької 

партії Chega щодо створення парламентської слідчої комісії про роль держави у 

прийомі та інтеграції українських громадян та налагодженні партнерських відносин з 

російськими асоціаціями. Пропозиція Chega передбачала «негайне створення 

парламентської слідчої комісії», яка діятиме протягом чотирьох місяців. Ця 

пропозиція з’явилася у зв’язку зі «справою Сетубала», в якій українських біженців 

приймали громадяни росії, імовірно пов’язані з кремлем. Метою було б дослідження 

результатів діяльності португальської держави щодо прийому та інтеграції громадян 

України, які шукають притулку в Португалії, з метою роз’яснення обов’язків 

державних установ, які вирішили розвивати таку діяльність у партнерстві з 

асоціаціями громадян росії, і які можливі наслідки для міжнародного іміджу та 

авторитету Португалії. 

*** 

SEF investiga um caso relacionado com tráfico na Ucrânia para fins laborais 

[SEF розслідує справу про торгівлю людьми з Україні] // Correio da Manhã. – 

Lisboa, 2022. – 06.06. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-

cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/sef-investiga-um-caso-relacionado-com-

trafico-na-ucrania-para-fins-laborais?ref=Pesquisa_Destaques. 

Заступник національного директора Служби з питань іноземців і кордонів 

Португалії (SEF) Пауло Батіста повідомив, що розслідує справу, пов’язану з 

ймовірною торгівлею українськими біженцями, повідомив, що до SEF надійшло 

«багато скарг», пов’язаних з українськими біженцями, які вони аналізують та 

перевіряють їх правдивість. П. Батіста також зазначив, що в більшості ситуацій, 

перевірених прикордонною службою, проблем, пов’язаних з торгівлею людьми, не 

виявлено. 

*** 

https://nra.lv/latvija/382798-begliem-no-ukrainas-riga-izsniegti-600-ziedoti-velosipedi.htm
https://nra.lv/latvija/382798-begliem-no-ukrainas-riga-izsniegti-600-ziedoti-velosipedi.htm
https://www.publico.pt/2022/06/03/politica/noticia/parlamento-chumba-inquerito-proposto-chega-2008821
https://www.publico.pt/2022/06/03/politica/noticia/parlamento-chumba-inquerito-proposto-chega-2008821
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/sef-investiga-um-caso-relacionado-com-trafico-na-ucrania-para-fins-laborais?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/sef-investiga-um-caso-relacionado-com-trafico-na-ucrania-para-fins-laborais?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/sef-investiga-um-caso-relacionado-com-trafico-na-ucrania-para-fins-laborais?ref=Pesquisa_Destaques
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Portugal atribuiu mais de 40 mil proteções temporárias a refugiados ucranianos 

[Португалія надала тимчасовий прихисток понад 40 тис. українських біженців] // 

Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 06.06. – Режим доступу : 

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

atribuiu-mais-de-40-mil-protecoes-temporarias-a-refugiados-

ucranianos?ref=Pesquisa_Destaques. 

Служба іноземців і кордонів (SEF) вже надала тимчасовий прихисток понад 40 

тис. біженцям, з них 26 220 жінкам і 14 735 чоловікам, які втекли від війни в Україні, 

та поінформував Громадське міністерство про становище 716 дітей, які прибули до 

Португалії без батьків.  

*** 

Ukrainian jobseekers collide with German language barrier [Українські 

шукачі роботи стикаються з німецьким мовним бар’єром] // The News. – 

Islamabad, 2022. – 06.06. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/963720-ukrainian-jobseekers-collide-with-german-

language-barrier. 

За даними ООН, через три місяці після початку російського вторгнення в 

Україну, яке спричинило масовий виїзд понад 6-и мільйонів людей, Німеччина 

прийняла більше українців, ніж будь-яка інша країна, крім прикордонних країн. 

Німецька влада підрахувала, що з 24 лютого з України прибуло понад 700 тис. 

біженців. У Берліні близько 44 тис. українців подали заявки на отримання дозволу на 

постійне проживання, але всі вони стикаються з мовним бар’єром. 

*** 

Гуманитарный кризис в Украине превращается в кризис торговли 

людьми [Гуманітарна криза в Україні перетворюється на кризу торгівлі 

людьми] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 06.06. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0607/c31520-10106351.html. 

Спецпредставниця генсека ООН з проблеми сексуального насильства в умовах 

конфлікту П. Паттен виступила з попередженням, що гуманітарна криза в Україні 

перетворюється на кризу торгівлі людьми. На засіданні Ради Безпеки ООН вона 

зазначила, що серйозне занепокоєння викликає відсутність послідовної перевірки 

пропозицій щодо надання житла та транспортних послуг, а також обмежені 

можливості служб захисту реагувати на швидкість потоку переміщених осіб та їх 

число. П. Паттен закликала до послідовних та скоординованих дій на рівні 

європейських установ для посилення загального реагування. 

*** 

Ал-Ахмед, Оля. ВКБООН посетиха Болград [УВКБ ООН відвідало 

Болград] / О. Ал-Ахмед // Факти. – Sofia, 2022. – 06.06. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/world/684990-vkboon-posetiha-bolgrad. 

Мер Болграда С. Димитрієв зустрівся з головою Управління Верховного 

комісара ООН у справах біженців Франс Лау. Метою візиту до південної частини 

Одеської області є ознайомлення із ситуацією в Бессарабії та потребами мігрантів 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-atribuiu-mais-de-40-mil-protecoes-temporarias-a-refugiados-ucranianos?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-atribuiu-mais-de-40-mil-protecoes-temporarias-a-refugiados-ucranianos?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-atribuiu-mais-de-40-mil-protecoes-temporarias-a-refugiados-ucranianos?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.thenews.com.pk/print/963720-ukrainian-jobseekers-collide-with-german-language-barrier
https://www.thenews.com.pk/print/963720-ukrainian-jobseekers-collide-with-german-language-barrier
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0607/c31520-10106351.html
https://fakti.bg/world/684990-vkboon-posetiha-bolgrad
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через війну в Україні, а також посилення діяльності місії в регіоні. З початку війни 

понад 390 сімей (понад 820 осіб, 300 з них діти) звернулися за допомогою до Центру 

соціальної допомоги при муніципалітеті Болград, компактно населеному найбільшою 

кількістю болгар в Україні. Під час візиту до Центру соціальної допомоги 

представник ООН мав можливість зустрітися з деякими мігрантами, які розповіли, що 

їх добре прийняли в Болграді, отримали моральну підтримку та необхідні умови для 

проживання. 

*** 

D. V.Consum dona 150.000 euros a Cáritas para ayudar a los refugiados de 

Ucrania y otros migrantes acogidos [Consum жертвує 150 тис євро Карітас на 

допомогу біженцям з України та іншим прийнятим мігрантам] / D. V. // ABC. – 

Madrid, 2022. – 07.06. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/comunidad-

valenciana/abci-consum-dona-150000-euros-caritas-para-ayudar-refugiados-ucrania-

y-otros-migrantes-acogidos-202206071134_noticia.html. 

Компанія Consum запускає другий етап Плану допомоги Україні, передаючи 

благодійній організації Карітас ваучери на на суму 150 тис євро, щоб допомогти 

українським біженцям, які прибули до Іспанії, рятуючись від війни, та іншим 

біженцям і мігрантам. Ця допомога додається до допомоги, здійсненої Consum через 

Червоний Хрест у середині березня, коли він зібрав 350 тис. євро на пожертви від 

своїх клієнтів готівкою, до яких компанія додала ще 50 тис. євро, досягнувши 

загальної суми 400 тис. євро. Ця допомога була спрямована на підтримку 

гуманітарної роботи, яку проводив Червоний Хрест в умовах надзвичайної ситуації, 

викликаної вторгненням росії в Україну. Ця сума була виділена постраждалим від 

війни в Україні, в основному, на покриття їхніх основних потреб (гігієна, житло та 

приготування їжі), доступ до безпечної води, медичне обслуговування, захист і 

відновлення родинних контактів. 

*** 

Österman, Hans. Kronprinsessparet tar emot flyktingar [Чоловіки 

кронпринцес приймають біженців] / H. Österman // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. 

– 07.06. – Режим доступу : 

https://live.aftonbladet.se/supernytt/news/kronprinsessparet-tar-emot-

flyktingar.8_0sSgj7b. 

Три сім’ї українських біженців нині живуть в муніципалітеті Аскерс в маєтку, 

який належить подружжю норвезьких спадкових принців Хокону та Метте-Маріт. 

Загалом близько 10 тис. українських біженців у Норвегії чекають на розміщення. 

*** 

Buscan familias valencianas para acoger en verano a niños ucranianos de zonas 

bombardeadas [Шукають валенсійські сім’ї, щоб влітку приймати українських 

дітей з бомбардованих районів] // ABC. – Madrid, 2022. – 08.06. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-buscan-familias-valencianas-

para-acoger-verano-ninos-ucranianos-zonas-bombardeadas-

202206081649_noticia.html. 

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-consum-dona-150000-euros-caritas-para-ayudar-refugiados-ucrania-y-otros-migrantes-acogidos-202206071134_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-consum-dona-150000-euros-caritas-para-ayudar-refugiados-ucrania-y-otros-migrantes-acogidos-202206071134_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-consum-dona-150000-euros-caritas-para-ayudar-refugiados-ucrania-y-otros-migrantes-acogidos-202206071134_noticia.html
https://live.aftonbladet.se/supernytt/news/kronprinsessparet-tar-emot-flyktingar.8_0sSgj7b
https://live.aftonbladet.se/supernytt/news/kronprinsessparet-tar-emot-flyktingar.8_0sSgj7b
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-buscan-familias-valencianas-para-acoger-verano-ninos-ucranianos-zonas-bombardeadas-202206081649_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-buscan-familias-valencianas-para-acoger-verano-ninos-ucranianos-zonas-bombardeadas-202206081649_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-buscan-familias-valencianas-para-acoger-verano-ninos-ucranianos-zonas-bombardeadas-202206081649_noticia.html
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Громадська організація «Разом для життя» організувала надзвичайну програму 

прийому дітей у Валенсійській громаді на липень-серпень для 100 українських дітей 

віком від 6 до 12 років із міст і сіл Чорнобильської зони. Діти потерпають від ситуації 

подвійного ризику, оскільки вони живуть у підвищеному рівні радіоактивності й 

перебували в одних із найближчих пунктів до кордону з Білоруссю, звідки йшли 

війська російської армії. Серед неповнолітніх, яких зустрічатимуть влітку, половина 

поїде до літнього табору у Валенсії, організованого неурядовою організацією з 

волонтерами, тож їхні потреби в цьому випадку покриваються. Але оскільки є багато 

прохань щодо виїзду неповнолітніх з України, шукають сім’ї для решти дітей, які 

приїдуть наприкінці червня і проведуть два місяці в Валенсійській громаді. 

*** 

Украинските бежанци надхвърлиха 7 милиона, в България паднаха под 26 

хил. [Кількість українських біженців перевалила за 7 мільйонів, у Болгарії їх 

кількість нижча за 26 тис.] // Дневник. – Sofia, 2022. – 08.06. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/06/08/4355494_ukrainskite_bej

anci_nadhvurliha_7_miliona_v_bulgariia/. 

За даними болгарського уряду, наразі в Болгарії перебуває 78 289 українських 

біженців, з яких лише 25 952 користуються державними програмами розміщення, а 

решта живуть в орендованому житлі або в болгарських сім’ях. З початку війни в 

Болгарії для тимчасового європейського захисту зареєстровано 114 336 українських 

біженців. 

*** 

Hoed’Asielwet moet op de schop’ [«Закон про надання притулку потрібно 

змінити»] / A. Hoed // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 09.06. – Режим доступу : 

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/328128110/asielwet-moet-op-de-schop. 

За словами автора, у Нідерландах ситуація з біженцями жахлива, центри 

притулку переповнені біженцями з України. Автор пропонує чітко домовитися з, так 

званими, безпечними країнами Північної Африки та Східної Європи, що вони 

заберуть своїх мешканців, закон про притулок також потребує капітального 

перегляду. 

*** 

Suciu, Simona. Primăria Piatra Neamț vrea să mute refugiații din Ucraina 

pentru a face loc turiștilor [Мерія П’ятра-Нямця хоче переселити біженців з 

України, щоб звільнити місце для туристів] / S. Suciu // Evenimentul zilei. – 

Bucureşti, 2022. – 09.06. – Режим доступу : https://evz.ro/primaria-piatra-neamt-

vrea-sa-mute-refugiatii-din-ucraina-pentru-a-face-loc-turistilor.html. 

Мерія Пятра-Нямце хоче, щоб українських біженців, які досі мешкали в 

будинках біля муніципального плавального басейну, переселили так, як починається 

туристичний сезон. Крім того у зверненні, відправленому в префектуру, установа 

згадує, що вона уклала контракти до кризи з біженцями і повинна їх дотримуватися. 

Більше того, мерія Пятра-Нямця також заявила, що біженці, які розміщені в 10 

котеджах, хотіли б, щоб їх переселили, бо туристи, які приходять до басейну, 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/06/08/4355494_ukrainskite_bejanci_nadhvurliha_7_miliona_v_bulgariia/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/06/08/4355494_ukrainskite_bejanci_nadhvurliha_7_miliona_v_bulgariia/
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/328128110/asielwet-moet-op-de-schop
https://evz.ro/primaria-piatra-neamt-vrea-sa-mute-refugiatii-din-ucraina-pentru-a-face-loc-turistilor.html
https://evz.ro/primaria-piatra-neamt-vrea-sa-mute-refugiatii-din-ucraina-pentru-a-face-loc-turistilor.html
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створюють шум. Проте префектура Пятра-Нямце не погоджується з мерією і каже, що 

установа збирає гроші на розміщення біженців, тому про їх переселення мова не йде. 

*** 

Bergeron, Émilie. Registration opens Friday for first subsidized flights bringing 

Ukrainians to Canada [Відкривається реєстрація на перші субсидовані рейси, які 

доставлять українців до Канади] / É. Bergeron // The Toronto Star. – Toronto, 2022. 

– 09.06. – Режим доступу : https://www.thestar.com/politics/2022/06/09/registration-

opens-friday-for-first-subsidized-flights-bringing-ukrainians-to-canada.html. 

Українці, які бажають здійснити безкоштовний комерційний переліт до 

Канади, що субсидується за рахунок пожертвувань у вигляді балів Aeroplan, зможуть 

зареєструватися онлайн з 10 червня, але право на участь у програмі мають лише 

громадяни України, які мають дозвіл на проживання в Канаді. Спочатку будуть 

доступні лише 500 квитків на літак. Програма, в якій також беруть участь Air Canada 

та канадські благодійні організації такі, як Shapiro Foundation, спрямована на надання 

безкоштовних авіаперельотів 10 тис. біженцям, які втекли від російського вторгнення 

в Україну. 

*** 

Kehler, Marie. Berufsberatung mit Dolmetscher [Професійна консультація з 

перекладачем] / M. Kehler // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 

13.06. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/individuelle-

berufsberatung-fuer-ukrainische-fluechtlinge-18092417.html. 

Замість того, щоб отримувати пільги відповідно до Закону про шукачів 

притулку, українські біженці можуть подати заявку на базове забезпечення, де на 

додаток до ще приблизно 80 євро також надається обов’язкове медичне страхування. 

Українськими біженцями у місті Франкфурт з 1 червня опікуються центри зайнятості. 

Оскільки визнання сертифікатів не завжди є легким, то потрібна індивідуальна 

підтримка, яку центри зайнятості взяли на себе. Керуючий директор 

Франкфуртського центру зайнятості вважає реальною перевагою для людей з України 

максимально індивідуальну підтримку для надання роботи та достуцпу до навчання. 

*** 

Burger, Reiner. Aufnahme von Flüchtlingen belastet die Kommunen [Прийом 

біженців створює навантаження на місцеву владу] / R. Burger // Frankfurter 

Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 14.06. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/die-aufnahme-der-fluechtlinge-belastet-die-

kommunen-18103217.html. 

Федеральний уряд Німеччини виділив 2 млрд євро на піклування про біженців 

з України, однак муніципалітети стикаються з серйозною проблемою – їм доводиться 

нести значні додаткові витрати. У Землі Баден-Вюртемберґ, наприклад, Міністерство 

міграції зареєструвало 108 тис. українських біженців, де додаткова фінансова потреба 

складає близько 720 млн євро на рік для 35 сільських і 9 міських районів. 

Федеральний уряд покриває лише близько 70 % витрат на проживання, а це означає, 

що округи мають самостійно покривати майже 30 % витрат на проживання. 

https://www.thestar.com/politics/2022/06/09/registration-opens-friday-for-first-subsidized-flights-bringing-ukrainians-to-canada.html
https://www.thestar.com/politics/2022/06/09/registration-opens-friday-for-first-subsidized-flights-bringing-ukrainians-to-canada.html
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/individuelle-berufsberatung-fuer-ukrainische-fluechtlinge-18092417.html
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/individuelle-berufsberatung-fuer-ukrainische-fluechtlinge-18092417.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/die-aufnahme-der-fluechtlinge-belastet-die-kommunen-18103217.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/die-aufnahme-der-fluechtlinge-belastet-die-kommunen-18103217.html
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*** 

Dawod, Nivette. 23 500 ukrainare ska fördelas mellan kommunerna [23 500 

українців буде розподілено між муніципалітетами] / N. Dawod // Aftonbladet. – 

Stockholm, 2022. – 17.06. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-

direkt?pinnedEntry=911436. 

За прогнозами міграційного агентства, Швеція очікує від 55 тис. до 76 тис. 

українських біженців, з яких 23 500 потребують допомоги із житлом. Тепер 

муніципалітети відповідатимуть за забезпечення українських біженців житлом. 

Директор національного оперативного відділу Шведського міграційного агентства М. 

Оннестіг заявив, що міграційне агентство підготувало пропозицію про те, як біженці 

повинні розподілятися між муніципалітетами для більш рівномірного розподілу по 

країні. 

*** 

El compromiso de las personas que comparten su tiempo con el pueblo de 

Ucrania [Прихильність людей, які розділяють свій час з народом України] // El 

Mundo. – Madrid, 2022. – 17.06. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/uestudio/2022/06/17/62ac3346fc6c83894b8b457e.html. 

Всесвітній день біженців відзначається 20 червня і набуває особливого виміру 

та актуальності 2022 р. перед обличчям людської трагедії, спричиненої виїздом 

українців, які тікають від війни в своїй країні. За офіційними даними Міністерства 

інклюзії, соціального захисту та міграції Іспанії, з початку російського вторгнення в 

Україну до Іспанії прибуло понад 134 тис. біженців. Серед них 25 дітей, які 

страждають на рак та інші патології, які були переведені для відновлення лікування 

раку у лікарні Іспанії. Для їхнього прибуття Банк Santander зафрахтував рейс Iberia у 

координації з посольством Іспанії в Польщі, Міністерством інклюзії, соціального 

забезпечення та міграції Іспанії та різними неурядовими організаціями. Крім того, 

найменші біженці щодня відправляються до дитячої школи фінансової групи 

Santander. 

*** 

Türkiye’ye minnetlerini göstermek için mevlit okuttular! ‘‘Öz vatanınıza hoş 

geldiniz’’ [Щоб висловити свою вдячність Туреччині, вони читали мевліт! 

«Ласкаво просимо на батьківщину»] // Star. – Istanbul, 2022. – 17.06. – Режим 

доступу : https://www.star.com.tr/yasam/turkiyeye-minnetlerini-gostermek-icin-

mevlit-okuttular-oz-vataniniza-hos-geldiniz-haber-1718780/. 

Через війну між росією та Україною в Едірне прийняли 221 особу, 109 з яких 

були діти. Заступник губернатора Едірне у своїй промові зазначив, що Туреччина з 

великим задоволенням вітає турків-месхетійців які повернулись з України на 

батьківщину. Турки-месхетини, які були евакуйовані через війну в Україні та 

перебували в Едірне, висловили свою вдячність Туреччині.  

*** 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=911436
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=911436
https://www.elmundo.es/uestudio/2022/06/17/62ac3346fc6c83894b8b457e.html
https://www.star.com.tr/yasam/turkiyeye-minnetlerini-gostermek-icin-mevlit-okuttular-oz-vataniniza-hos-geldiniz-haber-1718780/
https://www.star.com.tr/yasam/turkiyeye-minnetlerini-gostermek-icin-mevlit-okuttular-oz-vataniniza-hos-geldiniz-haber-1718780/
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Escrivá destaca la solidaridad de la sociedad española en la acogida de 

ucranianos [Х. Л. Ескріва підкреслює солідарність іспанського суспільства у 

прийнятті українців] // ABC. – Madrid, 2022. – 20.06. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/espana/abci-escriva-destaca-solidaridad-sociedad-espanola-

acogida-ucranianos-202206201406_video.html. 

Очільник Міністерства інклюзії, соціального забезпечення та міграції Хосе 

Луїс Ескріва розповів про баланс прийому та направлення переміщених осіб з 

України на пресконференції в штаб-квартирі міністерства з нагоди Всесвітнього дня 

біженців. Х. Л. Ескріва заявив, що це процес із «дуже широкою взаємодією» з усім 

суспільством, автономними громадами, міськими радами та українськими 

асоціаціями. 

*** 

Escrivá diseña una ayuda de 400 euros a familias ucranianas fuera del sistema 

[Х. Л. Ескріва розробляє допомогу в розмірі 400 євро українським родинам поза 

системою] // ABC. – Madrid, 2022. – 20.06. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/espana/abci-escriva-disena-ayuda-400-euros-familias-ucranianas-

fuera-sistema-202206201906_video.html. 

Приурочуючи до Міжнародного дня біженців, очільник Міністерства інклюзії, 

соціального захисту та міграції Хосе Луїс Ескріва оголосив, що його відомство 

працює над створенням субсидії в розмірі 400 євро на місяць на сім’ю для тих, хто 

переміщується внаслідок війни в Україні, і хто перебуває за межами державної 

системи прийомної сім’ї. 

*** 

Portugal já concedeu 43.483 proteções temporárias a refugiados ucranianos 

[Португалія вже надала 43 483 тимчасових притулків українським біженцям] // 

Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 20.06. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/portugal-ja-concedeu-43483-protecoes-

temporarias-a-refugiados-ucranianos. 

Служба іноземців і кордонів (SEF) Португалії повідомила, що надала 43 483 

громадянам України та іноземцям, які втекли від війни в Україні, тимчасові притулки 

для захисту. Загальна кількість запитів про тимчасовий захист, підтверджених SEF з 

початку вторгнення росії в Україну 24 лютого, включає 27 135 жінок, 16 348 чоловіків 

і 12 825 неповнолітніх, розділених на категорії «супроводжувані» та «не 

супроводжувані». 

*** 

Connolly, Kate. Planning for the long haul: four months on, the Ukrainian 

refugee crisis is only just beginning [Планування на довгу перспективу: через 

чотири місяці українська криза біженців тільки починається] / К. Connolly // The 

Guardian. – London, 2022. – 20.06. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/global-development/2022/jun/20/planning-for-the-long-

haul-four-months-on-the-ukrainian-refugee-crisis-is-only-just-beginning. 

https://www.abc.es/espana/abci-escriva-destaca-solidaridad-sociedad-espanola-acogida-ucranianos-202206201406_video.html
https://www.abc.es/espana/abci-escriva-destaca-solidaridad-sociedad-espanola-acogida-ucranianos-202206201406_video.html
https://www.abc.es/espana/abci-escriva-disena-ayuda-400-euros-familias-ucranianas-fuera-sistema-202206201906_video.html
https://www.abc.es/espana/abci-escriva-disena-ayuda-400-euros-familias-ucranianas-fuera-sistema-202206201906_video.html
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/portugal-ja-concedeu-43483-protecoes-temporarias-a-refugiados-ucranianos
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/portugal-ja-concedeu-43483-protecoes-temporarias-a-refugiados-ucranianos
https://www.theguardian.com/global-development/2022/jun/20/planning-for-the-long-haul-four-months-on-the-ukrainian-refugee-crisis-is-only-just-beginning
https://www.theguardian.com/global-development/2022/jun/20/planning-for-the-long-haul-four-months-on-the-ukrainian-refugee-crisis-is-only-just-beginning
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Майже чотири місяці після російського вторгнення понад 7,5 мільйонів 

українців покинули свою країну. Агенції та волонтерські організації, які працюють з 

українцями, стверджують, що змінюють свій підхід і очікують, що це триватиме 

багато місяців або навіть років. У Польщі, де проживає приблизно 3,5 мільйойни 

біженців, спостерігається найбільша хвиля міграції з часів Другої світової війни. У 

Німеччині, яка наразі прийняла близько 725 тис. українських біженців уже не 

вистачає соціального житла та обмежена доступна житлова площа у великих містах. 

*** 

Дефицит рабочей силы в еврозоне может быть уменьшен за счет притока 

украинцев – ЕЦБ [Дефіцит робочої сили в єврозоні може бути зменшено за 

рахунок українців – ЄЦБ] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 21.06. – Режим 

доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0621/c31520-10112673.html. 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) у щомісячному звіті наголосив, що 

українці, які рятуються від конфлікту з росією, можуть послабити напруженість на 

ринку праці єврозони. Дані ЄЦБ показують, 75 % українських мігрантів нині 

проживають у єврозоні, особливо багато їх в Італії, Німеччині та Іспанії. Рівень 

безробіття в країнах єврозони знизився до рекордно низького рівня з початку 

російсько-української війни. Незважаючи на це, доступ біженців до роботи часто 

ускладнений через бар’єри на ринку праці. 

*** 

Интеграционният център за украински бежанци #ЗаДоброто има нов адрес 

[Центр інтеграції українських біженців #ЗаДоброто має нову адресу] // Дневник. 

– Sofia, 2022. – 22.06. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/06/22/4360639_integracionniiat_centur_za_ukr

ainski_bejanci_zadobroto/. 

Інтеграційний центр для українських біженців Фонду #ForGood у Софії 

відігравав ключову роль у розв’язанні кризи українських біженців з перших днів 

війни та надав сотням з них усіляку підтримку, від матеріально-технічного 

забезпечення до предметів першої необхідності. Нове місце розташування допоможе 

його команді розширити свою діяльність та послуги, а також сприятиме інтеграції 

українських біженців – переважно жінок та дітей. 

*** 

Syal, Rajeev. Ukrainians who come to UK illegally could be sent to Rwanda, 

Johnson says [За словами Б. Джонсона, українців, які нелегально прибувають до 

Великобританії, можуть відправити до Руанди] / R. Syal // The Guardian. – 

London, 2022. – 24.06. – Режим доступу : https://www.theguardian.com/uk-

news/2022/jun/23/ukrainians-who-come-to-uk-illegally-could-be-sent-to-rwanda-

johnson-says. 

Прем’єр-міністр Великої Британії Б. Джонсон визнав, що українські біженці 

«теоретично» можуть бути депортовані до Руанди згідно з планом уряду стримувати 

перетин невеликих човнів через Ла-Манш. Але прем’єр-міністр наполягав, що це 

«дуже малоймовірно», оскільки є безпечні шляхи для біженців з України дістатися до 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0621/c31520-10112673.html
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/06/22/4360639_integracionniiat_centur_za_ukrainski_bejanci_zadobroto/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/06/22/4360639_integracionniiat_centur_za_ukrainski_bejanci_zadobroto/
https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jun/23/ukrainians-who-come-to-uk-illegally-could-be-sent-to-rwanda-johnson-says
https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jun/23/ukrainians-who-come-to-uk-illegally-could-be-sent-to-rwanda-johnson-says
https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jun/23/ukrainians-who-come-to-uk-illegally-could-be-sent-to-rwanda-johnson-says
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Великобританії через схему «Дім для України», яка вже допомогла переселити тисячі 

біженців. 

*** 

Batka, Zoltán. „Sokáig alig hittük el, hogy kirobban a háború, most meg már 

remény sincs, hogy vége lesz valaha” [«Довгий час ми важко вірили, що війна 

вибухне, а тепер немає надії, що вона колись закінчиться»] / Z. Batka // Nepszava. 

– Budapest, 2022. – 25.06. – Режим доступу : https://nepszava.hu/3161288_ukrajna-

haboru-oroszorszag-menekultek-orban-kormany-tranzit. 

Національне генеральне управління імміграції Угорщини в останньому звіті 

зазначило, що з початку російсько-української війни було зареєстровано 25 535 заяв 

про надання притулку українським біженцям і на даний момент прийнято 19 769 

рішень про підтвердження. Хоча кількість людей, які рятуються від війни, знову 

зростає, переважна більшість із них все ще не користується гостинністю угорської 

держави, вони майже відразу з залізничних вокзалів вирушають до Чехії, Польщі та 

Німеччини. 

*** 

Willander, Frida. 100 miljoner i stöd till civilsamhället [100 мільйонів на 

підтримку громадянського суспільства] / F. Willander // Aftonbladet. – Stockholm, 

2022. – 28.06. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-

direkt?pinnedEntry=914987. 

Уряд Швеції ухвалив рішення посилити підтримку некомерційних організацій. 

70 мільйонів шведських крон виділяються організаціям, які займаються прийомом та 

підтримкою біженців з України. Громадянське суспільство мало неоціненне значення 

для тих, хто втік від жорстокого вторгнення росії до України, запропонувавши гідний 

прийом людям, які перебувають у дуже вразливому становищі. Міністерка культури 

Швеції Ж. Густафсдоттер зазначила, що ця робота повинна мати можливість 

продовжуватись. 

*** 

Napoletano, Angela. Londra cambia le regole e lascia fuori dalla porta 500 

minori soli dall’Ucraina [Лондон змінює правила та залишає за дверима 500 

самотніх неповнолітніх з України] / A. Napoletano // Avvenire. – Milano, 2022. – 

01.06. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/mondo/pagine/guerra-ucraina-

profughi-londra-gran-bretagna-respinge-500-bambini. 

Урядом Б. Джонсона для управління хвилею українських переселенців була 

розроблена спеціальна програма. Коли її було запущено, вона також включала 

рішення для прийому неповнолітніх, що подорожують наодинці. Зараз 500 

українських дітей без супроводу чекають, коли їм дозволять поїхати до Великої 

Британії. Наразі до програми допускаються лише діти, які перебувають у супроводі 

або хочуть возз’єднатися із законним опікуном у Великій Британії. 

*** 

https://nepszava.hu/3161288_ukrajna-haboru-oroszorszag-menekultek-orban-kormany-tranzit
https://nepszava.hu/3161288_ukrajna-haboru-oroszorszag-menekultek-orban-kormany-tranzit
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=914987
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=914987
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/guerra-ucraina-profughi-londra-gran-bretagna-respinge-500-bambini
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/guerra-ucraina-profughi-londra-gran-bretagna-respinge-500-bambini
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Да поговорим за «капризите» на украинските бежанци [Поговоримо про 

«примхи» українських біженців] // Факти. – Sofia, 2022. – 01.06. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/mnenia/683626-da-pogovorim-za-kaprizite-na-ukrainskite-bejanci. 

Віцепрем’єр-міністерка Болгарії К. Константинова заявила, що держава 

зробила все необхідне, щоб влаштувати всіх біженців з України. Болгарія надала 

притулок біженцям, яких уже понад 300 тис. Наразі Болгарія зайняла напівнезграбну, 

негідну позицію щодо кризи в Україні: з одного боку, кабмін засудив російську 

агресію, а з іншого – публічно не зобов’язався надсилати військову допомогу Україні. 

*** 

Armstrong, Lyndsay. More than 300 Ukrainians fleeing russian invasion have 

arrived in Halifax [Понад 300 українців, які рятуються від російського 

вторгнення, прибули до Галіфаксу] / L. Armstrong // The Toronto Star. – Toronto, 

2022. – 02.06. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/canada/2022/06/02/more-than-300-ukrainians-fleeing-

russian-invasion-are-set-to-arrive-in-halifax.html. 

Федеральний міністр імміграції Канади Ш. Фрейзер привітав новоприбулих 

українців, які рятуються від російського вторгнення. Члени Українсько-канадського 

конгресу, молодіжна волонтерська організація YMCA та Асоціації обслуговування 

іммігрантів Нової Шотландії були присутні при зустрічі, щоб надати українським 

біженцям житло та послуги за необхідності. 

*** 

Blood, David. UK takes in fewer Ukrainians per capita than most of Europe 

[Велика Британія прийняла менше українців на душу населення, ніж більшість 

країн Європи] / D. Blood // The Guardian. – London, 2022. – 03.06. – Режим доступу 

: https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jun/03/uk-takes-in-fewer-ukrainians-

per-capita-than-most-of-europe. 

Аналіз офіційних даних The Guardian з усього континенту показав, що Велика 

Британія прийняла менше українських біженців на душу населення, ніж усі, крім 

однієї з 28 європейських країн. Міністерство внутрішніх справ оцінює кількість 

українців, які прибули до Великобританії станом на 29 травня, в 65 700 осіб, що 

еквівалентне приблизно 10 біженцям на 10 тис. населення. 

РЕАКЦІЯ СВІТОВИХ ПОЛІТИКІВ, ДІЯЧІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ  

El Gobierno prorrogará hasta octubre las medidas frente a la guerra de Ucrania 

[Уряд продовжить до жовтня заходи через війну в Україні] // ABC. – Madrid, 

2022. – 01.06. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/abci-gobierno-

prorrogara-hasta-octubre-medidas-frente-guerra-ucrania-202206011506_video.html. 

Прем’єр-міністр Іспанії П. Санчес зустрівся з депутатами та сенаторами 

Іспанської соціалістичної робітничої партії (PSOE) в Конгресі з нагоди 4-х річчя з 

моменту висунення недовіри уряду М. Рахоя. На зустрічі було вирішено продовжити 

виконувати план економічного реагування на кризу, викликану війною в Україні, на 

три місяці з огляду на закінчення терміну дії указу. 

*** 

https://fakti.bg/mnenia/683626-da-pogovorim-za-kaprizite-na-ukrainskite-bejanci
https://www.thestar.com/news/canada/2022/06/02/more-than-300-ukrainians-fleeing-russian-invasion-are-set-to-arrive-in-halifax.html
https://www.thestar.com/news/canada/2022/06/02/more-than-300-ukrainians-fleeing-russian-invasion-are-set-to-arrive-in-halifax.html
https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jun/03/uk-takes-in-fewer-ukrainians-per-capita-than-most-of-europe
https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jun/03/uk-takes-in-fewer-ukrainians-per-capita-than-most-of-europe
https://www.abc.es/espana/abci-gobierno-prorrogara-hasta-octubre-medidas-frente-guerra-ucrania-202206011506_video.html
https://www.abc.es/espana/abci-gobierno-prorrogara-hasta-octubre-medidas-frente-guerra-ucrania-202206011506_video.html
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Picariello, Angelo. 2 giugno, le parole di Mattarella: porre fine alla insensatezza 

della guerra [Маттарелла: покласти край безглуздості війни] / A. Picariello // 

Avvenire. – Milano, 2022. – 01.06. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/discorso-mattarella-2-giugno-2022. 

Президент Італії С. Матарелла на святкуванні 76-и річчя проголошення 

Італійської Республіки, звертаючись до акредитованого дипломатичного корпусу, що 

зібрався в президентській резиденції, наголосив, що слід «ясно і мужньо» покінчити з 

«безглуздістю війни» та «сприяти справі миру». Серед запрошених не було 

дипломатів росії та Білорусі відповідно до прохання лідерів ЄС. С. Матарелла заявив, 

що Італійська Республіка твердо віддана пошуку шляхів виходу з конфлікту, що 

ведуть до виведення окупаційних військ та відновлення України. 

*** 

Casal em Portugal investigado por burlas com donativos para ajudar pessoas na 

Ucrânia [Подружжя в Португалії звинувачують у шахрайстві з пожертвуваннями 

на допомогу людям в Україні] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 01.06. – 

Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-

ucrania/detalhe/casal-em-portugal-investigado-por-burlas-com-donativos-para-

ajudar-pessoas-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques. 

Португальська поліція розслідує справу про подружжя, яке живе в Португалії і 

просить жертвувати на допомогу людям і тваринам в Україні, після звинувачень їх у 

шахрайстві. Щонайменше троє людей звинуватили подружжя, яке проживає в 

Португалії, у шахрайстві з використанням гуманітарної кризи в Україні. Подружжя за 

звинуваченнями збирало гроші на допомогу українцям та тваринам з України, і 

використовувала їх на особисті потреби. 

*** 

Leijten, André. ‘Sancties Rusland werken averechts’ [Санкції проти росії 

мають зворотний ефект] / A. Leijten // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 01.06. – 

Режим доступу : https://www.telegraaf.nl/watuzegt/735942380/sancties-rusland-

werken-averechts. 

За словами автора статті, оглядача видання Андре Лейтена, санкції проти росії 

є «контрпродуктивними», а ескалація в Україніі, ініційована путіним, але 

спровокована Заходом, спричиняє кризу у Нідерландах. Автор згадує прем’єр-

міністра Нідерландів М. Рютте, який, на його думку, загострює проблему, 

постачаючи зброю в Україну. Автор пропонує вирішувати проблему війни 

дипломатично. 

*** 

Plenković: EPP treba sankcionirati rusiju, Ukrajina zaslužuje status kandidata 

za EU [Пленкович: ЄНП має ввести санкції проти росії, Україна заслуговує на 

статус кандидата в члени ЄС] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 01.06. – Режим 

доступу : https://avaz.ba/region/hrvatska/747223/plenkovic-epp-treba-sankcionirati-

rusiju-ukrajina-zasluzuje-status-kandidata-za-eu. 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/discorso-mattarella-2-giugno-2022
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/casal-em-portugal-investigado-por-burlas-com-donativos-para-ajudar-pessoas-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/casal-em-portugal-investigado-por-burlas-com-donativos-para-ajudar-pessoas-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/casal-em-portugal-investigado-por-burlas-com-donativos-para-ajudar-pessoas-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/735942380/sancties-rusland-werken-averechts
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/735942380/sancties-rusland-werken-averechts
https://avaz.ba/region/hrvatska/747223/plenkovic-epp-treba-sankcionirati-rusiju-ukrajina-zasluzuje-status-kandidata-za-eu
https://avaz.ba/region/hrvatska/747223/plenkovic-epp-treba-sankcionirati-rusiju-ukrajina-zasluzuje-status-kandidata-za-eu
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Прем’єр-міністр Хорватії А. Пленкович на 27-му з’їзді Європейської народної 

партії (ЄНП) заявив, що ЄНП має бути провідною політичною силою в засудженні та 

санкціях проти росії, і що Україна заслуговує на статус кандидата на членство в ЄС. 

А. Пленкович зазначив, що російська агресія, яка триває вже понад три місяці, має не 

лише військовий характер, а й порушує міжнародне право, заперечує українську 

націю та ідентичність. Він закликав продовжувати підтримувати Україну політично, 

дипломатично, фінансово, економічно, військово. 

*** 

Ex-PM Karamanlis says EU must take initiative for swift end to Ukraine war 

[Експрем’єр-міністр К. Караманліс заявив, що ЄС має проявити ініціативу для 

швидкого припинення війни в Україні] // eKathimerini. – Athens, 2022. – 01.06. – 

Режим доступу : https://www.ekathimerini.com/news/1185853/ex-pm-karamanlis-

says-eu-must-take-initiative-for-swift-end-to-ukraine-war/. 

Колишній прем’єр-міністр Греції К. Караманліс засудив російську агресію в 

Україні, а також агресивну регіональну позицію Туреччини. Щодо України К. 

Караманліс сказав, що вторгнення росії є «незаконною, неприйнятною та 

засудженою» дією, яка попирає міжнародне право, і провів паралелі з вторгненням 

Туреччини на Кіпр, яке ніколи не засуджувалося настільки ж сильно. Але він 

попередив, що тривала війна ризикує зіштовхнути Захід із антизахідною коаліцією, 

яка, окрім росії та Китаю, може включати такі країни, як Індія та інші середні 

держави або висхідні суб’єкти. 

*** 

Olsen, Jan. Denmark holds referendum on EU defense amid Ukraine war 

[Данія проводить референдум щодо захисту ЄС на тлі війни в Україні] / J. M. 

Olsen // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 01.06. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/denmark-holds-referendum-on-eu-defense-

amid-ukraine-war. 

Данці вирішують, чи відмовитися від винятку, який протягом 30 років дозволяє 

країні не брати участі в Спільній політиці оборони та безпеки Євросоюзу. 

Референдум у Данії став останнім прикладом того, як європейські країни прагнуть 

тісніших оборонних зв’язків із союзниками у відповідь на вторгнення росії в Україну. 

Сторона «так» має явну перевагу в опитуваннях: близько 40 % виступають за 

скасування виключення та 30 % – проти. 

*** 

Heger o rokovaniach na Ukrajine: Zelenskyj chce zachovať územnú celistvosť 

krajiny, no Putin mu v tom bráni [Геґер про переговори в Україні: Зеленський 

хоче зберегти територіальну цілісність країни, але путін йому заважає в цьому] // 

Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 02.06. – Режим доступу : 

https://www.cas.sk/clanok/2685149/heger-o-rokovaniach-na-ukrajine-zelenskyj-chce-

zachovat-uzemnu-celistvost-krajiny-no-putin-mu-v-tom-brani/. 

Прем’єр-міністр Словаччини Е. Геґер на конференції з безпеки Globsec 2022 у 

Братиславі заявив, що Президент України В. Зеленський хоче домовитися про мир і 

зберегти територіальну цілісність України, але глава кремля путін не дає йому такої 

https://www.ekathimerini.com/news/1185853/ex-pm-karamanlis-says-eu-must-take-initiative-for-swift-end-to-ukraine-war/
https://www.ekathimerini.com/news/1185853/ex-pm-karamanlis-says-eu-must-take-initiative-for-swift-end-to-ukraine-war/
https://japantoday.com/category/world/denmark-holds-referendum-on-eu-defense-amid-ukraine-war
https://japantoday.com/category/world/denmark-holds-referendum-on-eu-defense-amid-ukraine-war
https://www.cas.sk/clanok/2685149/heger-o-rokovaniach-na-ukrajine-zelenskyj-chce-zachovat-uzemnu-celistvost-krajiny-no-putin-mu-v-tom-brani/
https://www.cas.sk/clanok/2685149/heger-o-rokovaniach-na-ukrajine-zelenskyj-chce-zachovat-uzemnu-celistvost-krajiny-no-putin-mu-v-tom-brani/
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можливості. Е. Геґер вважає своїм обов’язком допомогти Україні перемогти, «щоб ми 

могли перемогти разом з ними». 

*** 

Gustavsson, Peter. Lita inte en sekund på att putin vill förhandla [Ні на мить 

не вірте, що путін хоче вести переговори] / P. Gustavsson // Aftonbladet. – 

Stockholm, 2022. – 03.06. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RrM89r/interpol-vapen-som-skickas-till-

ukraina-kan-hamna-hos-kriminella. 

Кореспондент швецького видання П. Густавсон пише, що агресивна війна 

володимира путіна триває вже четвертий місяць. Мрія про швидку перемогу зникла, 

оскільки Україна відбила атаки і змусила росію відступити. Стратегія перейшла від 

великомасштабного наступу до спроб придушити опір на невеликих ділянках фронту. 

За словами оглядача, українська воля до опору висока, а обороноздатність країни 

підтримується постачанням зброї, екстреної допомоги та готівкою, зокрема зі Швеції. 

*** 

Espinosa, Javier. 100 días de la invasión menguante de Rusia [100 днів 

вторгнення росії] / J. Espinosa // El Mundo. – Madrid, 2022. – 03.06. – Режим 

доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/06/03/6299fb66e4d4d8ee588b45cc.html. 

Кореспондент іспанської газети El Mundo Хав’єр Еспіноза пише в статті, що 

певні успіхи росіян на Донбасі не приховують того, що москва не досягла жодної зі 

своїх «стратегічних» цілей, хоча експерти попереджають, що ситуація в Україні 

набагато гірша, ніж «прийнято вважати». 

*** 

D. Grybauskaitė žėrė kritiką V. Putinui skambinantiems Vakarų lyderiams ir 

patikino – vien sankcijos Rusijos neįveiks [Д. Грибаускайте критикує західних 

лідерів, які телефонують путіну, і запевняє, що тільки санкціями не перемогти 

росію] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 03.06. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/06/03/news/d-grybauskaite-apie-

vakaru-lyderiu-skambucius-v-putinui-tai-skambuciai-teroristui-zmogzudziui-ir-

agresoriui-23560178. 

Експрезидентка Литви Д. Грибаускайте зазначає, що Європа в контексті війни 

росії проти України робить ті самі помилки, що й під час Другої світової війни, 

критикуючи західних лідерів за дзвінки путіну. Крім того Д. Грибаускайте стверджує, 

що бачить західне боягузство проти росії, що особливо відбивається на постачанні 

озброєння Україні. Оцінюючи економічні санкції ЄС проти росії, експрезидентка 

запевняє, що вони в принципі є демонстрацією політичного покарання, але важко 

очікувати швидкого ефекту від санкцій, особливо коли вони не вводяться відразу і 

супроводжуються різними публічними суперечками. На думку Д. Грибаускайте, росія 

може постраждати тільки від дуже великих економічних санкцій, як і її народ, тому, 

звичайно, не буде негайного ефекту. 

*** 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RrM89r/interpol-vapen-som-skickas-till-ukraina-kan-hamna-hos-kriminella
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RrM89r/interpol-vapen-som-skickas-till-ukraina-kan-hamna-hos-kriminella
https://www.elmundo.es/internacional/2022/06/03/6299fb66e4d4d8ee588b45cc.html
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/06/03/news/d-grybauskaite-apie-vakaru-lyderiu-skambucius-v-putinui-tai-skambuciai-teroristui-zmogzudziui-ir-agresoriui-23560178
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/06/03/news/d-grybauskaite-apie-vakaru-lyderiu-skambucius-v-putinui-tai-skambuciai-teroristui-zmogzudziui-ir-agresoriui-23560178
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/06/03/news/d-grybauskaite-apie-vakaru-lyderiu-skambucius-v-putinui-tai-skambuciai-teroristui-zmogzudziui-ir-agresoriui-23560178
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Kariņš mudina konfiscēt iesaldētos Krievijas Centrālās bankas aktīvus [Війна 

вимагає конфіскації заморожених активів Центрального банку росії] // 

Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīta, 2022. – 03.06. – Режим доступу : 

https://nra.lv/pasaule/382780-karins-mudina-konfiscet-iesaldetos-krievijas-centralas-

bankas-aktivus.htm. 

Прем’єр-міністр Латвії К. Каріньш заявив, що заморожені активи Центрального 

банку росії мають бути конфісковані та передані Україні для відновлення після війни. 

Він наголосив на необхідності активізації дискусій щодо конфіскації активів росії. 

Очікується, що це питання буде обговорене на самітах ЄС та G7. К. Каріньш також 

наголосив, що ЄС має негайно припинити імпорт російського газу та надати Україні 

статусу країни-кандидата в ЄС. 

*** 

Kazimierczuk, Agnieszka. Prezydent Joe Biden: Nic o Ukrainie bez Ukrainy 

[Президент США Джо Байден: Нічого про Україну без України] / A. Kazimierczuk 

// Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 03.06. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36442791-prezydent-joe-biden-nic-o-ukrainie-

bez-ukrainy. 

Президент США Джо Байден передбачає, що потрібно врегулювати ситуацію 

між росією та Україною, але він «не знає, що це означає». Коли журналісти його 

запитали, чи варто Україні відмовитися від частини своєї території, щоб досягти миру 

та припинити вторгнення росії, Д. Байден ще раз підтвердив, що не збирається 

вказувати Україні, що вона повинна, а що не повинна робити і знову нагадав свій 

принцип «нічого про Україну без України». Д. Байден запевнив, що незалежно від 

ситуації, Сполучені Штати продовжуватимуть зміцнювати Україну в позиції, в якій 

вона зможе захистити себе. 

*** 

Woolf, Marie. Canada firmer than ever in support of Ukraine after 100 days of 

war: Joly [Канада продовжує підтримувати Україну після 100 днів війни] / M. 

Woolf // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 03.06. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/politics/federal/2022/06/03/canada-can-and-should-do-more-

to-help-ukraine-mlaniejoly-says.html. 

Міністерка закордонних справ Канади М. Жолі в інтерв’ю канадській пресі 

заявила, що Канада рішуче підтримує Україну і продовжить надавати допомогу та 

зброю Україні, чинячи тиск на росію за допомогою санкцій. 

*** 

Institut za proučavanje rata: Među ruskim trupama vlada kaos, masovno se 

opijaju, pada im moral [Інститут вивчення війни: серед російських військ панує 

хаос, вони масово напиваються, їх дух падає] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 

03.06. – Режим доступу : https://www.vecernji.hr/vijesti/institut-za-proucavanje-rata-

medu-ruskim-trupama-vlada-opci-kaos-masovno-se-opijaju-i-pada-im-moral-1591674. 

Американський інститут військових досліджень опублікував новий аналіз і 

карту війни в Україні. Згідно з аналізом, російські війська продовжили операцію з 

https://nra.lv/pasaule/382780-karins-mudina-konfiscet-iesaldetos-krievijas-centralas-bankas-aktivus.htm
https://nra.lv/pasaule/382780-karins-mudina-konfiscet-iesaldetos-krievijas-centralas-bankas-aktivus.htm
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36442791-prezydent-joe-biden-nic-o-ukrainie-bez-ukrainy
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36442791-prezydent-joe-biden-nic-o-ukrainie-bez-ukrainy
https://www.thestar.com/politics/federal/2022/06/03/canada-can-and-should-do-more-to-help-ukraine-mlaniejoly-says.html
https://www.thestar.com/politics/federal/2022/06/03/canada-can-and-should-do-more-to-help-ukraine-mlaniejoly-says.html
https://www.vecernji.hr/vijesti/institut-za-proucavanje-rata-medu-ruskim-trupama-vlada-opci-kaos-masovno-se-opijaju-i-pada-im-moral-1591674
https://www.vecernji.hr/vijesti/institut-za-proucavanje-rata-medu-ruskim-trupama-vlada-opci-kaos-masovno-se-opijaju-i-pada-im-moral-1591674
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окупації Сєвєродонецька та подальші операції з окупації Лисичанська. російське 

військове керівництво, ймовірно, використає захоплення двох міст, щоб 

стверджувати, що вони «звільнили» всю Луганську область, перш ніж повернути до 

Донецької області, але навряд чи матиме сили, необхідні для окупації значної 

території в Донецькій області після втрат навколо Сєвєродонецька. 

*** 

Kerpner, Joachim. ”Рutin ger sig inte förrän han har kontroll över Ukraina” 

[«путін не здасться, поки не отримає контроль над Україною»] / J. Kerpner // 

Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 04.06. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/g62K9q/dag-100-bara-borjan-pa-kriget-som-

kan-vara-tio-ar. 

За словами аналітика Центру східноєвропейських досліджень Х. фон Ессена, 

100-й день російського вторгнення в Україну – це лише початок. Мета всієї цієї війни 

– політичний контроль над Україною і росія не зупиниться, поки не досягне цієї мети. 

Аналітик зазначає, що політична мета контролю над Україною може бути досягнута 

різними шляхами і «справа не в території землі, а в тому, щоб контролювати весь 

політичний ландшафт України, контролювати державу». 

*** 

Vitorino, Sérgio A. Portugal ao ataque em jogos de guerra perto da fronteira 

ucraniana na Roménia [Португалія бере участь у військових навчаннях біля 

українського кордону в Румунії] / S. A. Vitorino // Correio da Manhã. – Lisboa, 

2022. – 04.06. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-

na-ucrania/detalhe/portugal-ao-ataque-em-jogos-de-guerra-perto-da-fronteira-

ucraniana-na-romenia. 

На румунському полігоні Смирдан, що всього за 30 км від України, НАТО 

провели велике військове навчання з артилерією, танками та механізованою піхотою, 

в яких виділялася рота з 201 португальського солдата. Від них, за допомогою 

бронетехніки Pandur, залежав наступальний рух, просування через лінії НАТО проти 

«ворога». 

*** 

EVP-Kongress: Nehammer mit scharfen Tönen zu Migration [Конгрес ЄНП: 

К. Негаммер різким тоном про міграцію] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 04.06. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6147235/evp-kongress-nehammer-mit-

scharfen-toenen-zu-migration?from=rss. 

На Конгресі Європейської народної партії у Роттердамі канцлер Австрії К. 

Негаммер закликав консерваторів ЄС не забувати питання міграційної політики з 

огляду на війну в Україні. За словами канцлера, такі проблеми як незаконна міграція, 

тероризм чи організована злочинність продовжують існувати в повній мірі. 

*** 

Kako izgleda otpor putinu unutar rusije [Який вигляд має опір путіну 

всередині росії?] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 04.06. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/748057/kako-izgleda-otpor-putinu-unutar-rusije. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/g62K9q/dag-100-bara-borjan-pa-kriget-som-kan-vara-tio-ar
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/g62K9q/dag-100-bara-borjan-pa-kriget-som-kan-vara-tio-ar
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-ao-ataque-em-jogos-de-guerra-perto-da-fronteira-ucraniana-na-romenia
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-ao-ataque-em-jogos-de-guerra-perto-da-fronteira-ucraniana-na-romenia
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-ao-ataque-em-jogos-de-guerra-perto-da-fronteira-ucraniana-na-romenia
https://www.diepresse.com/6147235/evp-kongress-nehammer-mit-scharfen-toenen-zu-migration?from=rss
https://www.diepresse.com/6147235/evp-kongress-nehammer-mit-scharfen-toenen-zu-migration?from=rss
https://avaz.ba/globus/svijet/748057/kako-izgleda-otpor-putinu-unutar-rusije
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Керівник апарату лідера російської опозиції О. Навального Л. Волков заявив, 

що прихильники О. Навального ведуть активну боротьбу проти путіна на 

інформаційному фронті, де намагаються змінити настрої російського суспільства, і 

допомагають Заходу запроваджувати економічні санкції, виявляючи соратників 

путіна та їхнє майно. За словами Л. Волкова, Фонд боротьби з корупцією, який О. 

Навальний започаткував у 2011 р., зумів вижити, незважаючи на масові репресії, і 

зараз сильніший, ніж будь-коли. 

*** 

Lietuvos stačiatikiai nebegali toleruoti Rusijos bažnyčios taisyklių – tai ne tik 

religijos, bet ir nacionalinio saugumo klausimas [Православні Литви більше не 

можуть терпіти правил російської Церкви – це не лише питання релігії, але й 

питання національної безпеки] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 04.06. – Режим 

доступу : https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/06/04/news/lietuvos-

staciatikiai-nebegali-toleruoti-rusijos-baznycios-taisykliu-tai-ne-tik-religijos-bet-ir-

nacionalinio-saugumo-kla-23572968. 

Глава російської православної церкви патріарх кирил підтримав агресію путіна 

проти України. Для православних віруючих, у тому числі й у Литві, під час 

богослужіння стало неприйнятно називати патріарха «Великим Господом і Отцем 

нашим» і вважати його таким, як того вимагають правила російської церкви. Підписи, 

зібрані за юрисдикцією Константинополя в Литві, привернули увагу як глав урядів, 

так і громадськості, але ця тема продовжує розпалювати дискусію. Прем’єр-

міністерка Литви І. Шимоніте звернулася з листом до Вселенського патріарха 

Константинопольського Варфоломія І і висловила підтримку урядом Литви прагнення 

частини православних відокремитися від москви. 

*** 

Fekete-Győr András még mindig fegyvert akar szállítani az ukránoknak [А. 

Фекете-Дьор хоче постачати зброю українцям] // Magyar Nemzet. – Budapest, 

2022. – 04.06. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/06/fekete-

gyor-andras-meg-mindig-fegyvert-akar-szallitani-az-ukranoknak. 

За словами колишнього голови угорської опозиційної центристської 

ліберальної політичної партії «Руху Моментум», нині лідера парламентської фракції 

партії А. Фекете-Дьора, було б справедливо допомогти українцям зброєю. Лідер 

фракції зазначив, що, за його словами, уряд Угорщини допоміг би співвітчизникам на 

Закарпатті, якби вони надіслали зброю українській владі для захисту від росіян. 

Видання критикує таку позицію лідера опозиції, вважаючи аргументи слабкими: з 

одного боку, росіяни поки що не планували нападати на населені угорцями райони, а 

іншого боку, саме український уряд ухвалив закон дискримінуючий угорську 

меншину, після чого дуже «сумнівно», якої допомоги співвітчизникам в Україні 

чекати від Української держави. 

*** 

Kazimierczuk, Agnieszka. Dmytro Kułeba: Rosja poniża się sama [Дмитро 

Кулеба: росія принизила себе сама] / A. Kazimierczuk // Rzeczpospolita. – Warsaw, 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/06/04/news/lietuvos-staciatikiai-nebegali-toleruoti-rusijos-baznycios-taisykliu-tai-ne-tik-religijos-bet-ir-nacionalinio-saugumo-kla-23572968
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/06/04/news/lietuvos-staciatikiai-nebegali-toleruoti-rusijos-baznycios-taisykliu-tai-ne-tik-religijos-bet-ir-nacionalinio-saugumo-kla-23572968
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/06/04/news/lietuvos-staciatikiai-nebegali-toleruoti-rusijos-baznycios-taisykliu-tai-ne-tik-religijos-bet-ir-nacionalinio-saugumo-kla-23572968
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/06/fekete-gyor-andras-meg-mindig-fegyvert-akar-szallitani-az-ukranoknak
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/06/fekete-gyor-andras-meg-mindig-fegyvert-akar-szallitani-az-ukranoknak
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2022. – 04.06. – Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36445311-

dmytro-kuleba-rosja-poniza-sie-sama. 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у соцмережі, що 

заклики «не принижувати» росію можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу 

країну, яка цього вимагатиме. Таким чином глава української дипломатії відреагував 

на заяву президента Франції Емманюеля Макрона, який заявив в інтерв’ю 

регіональній пресі, що «росію не можна принижувати, якщо світ хоче зберегти 

можливість дипломатичного вирішення російсько-українського конфлікту після 

припинення вогню». 

*** 

Berry, Lynn. Zelensky shows his character to the world and Putin with 100 

videos in 100 days [Зеленський показує світу і путіну свого персонажа через 100 

відео за 100 днів] / L. Berry // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 04.06. – 

Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/zelensky-shows-his-character-to-the-

world-and-putin-with-100-videos-in-100-days/. 

За словами автора, ніхто не знав, як 44-й річний чоловік, який перейшов зі світу 

розваг на посаду президента, таким чином відреагує на вторгнення гігантської армії 

росії, проте Президент України В. Зеленський «привів свою країну до несподівано 

запеклого опору». Автор зазначає, що В. Зеленський згуртував українців та світ, 

спілкуючись по відеозв’язку з ООН, Британським парламентом, Конгресом США та 

ще з близько двох десятків парламентами по всьому світу, а також виголосив промову 

на Каннському кінофестивалі та американській премії Греммі. 

*** 

Merchant, Nomaan. Американські спецслужби переглядають свої промахи 

по Україні та росії [Спецслужби США розпочали перевірку того, як вони 

оцінюють волю та здатність іноземних урядів воювати] / N. Merchant // The 

Toronto Star. – Toronto, 2022. – 04.06. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/world/us/2022/06/04/american-spy-agencies-review-

their-misses-on-ukraine-russia.html?li_source=LI&li_medium=thestar_world. 

На закритому брифінгу для представників американської розвідки за кілька 

тижнів до того, як росія розпочала своє вторгнення в Україну, розглядалося питання: 

чи очолить Президент України В. Зеленський історичний опір чи втече? Зрештою, 

спецслужби США недооцінили В. Зеленського та Україну і переоцінили росію та її 

президента, хоча вони точно передбачили, що володимир путін віддасть наказ про 

вторгнення. Чиновники розвідки розпочали аналіз того, чи могли США зробити 

більше до вторгнення путіна і чи не стримав Білий дім деяку підтримку через 

песимістичні оцінки України. 

*** 

Moskau beklagt feindliche «Hetze» in Österreich [москва скаржиться на 

ворожу «приманку» в Австрії] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 05.06. – Режим 

доступу : https://www.diepresse.com/6148727/moskau-beklagt-feindliche-hetze-in-

oesterreich?from=rss. 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36445311-dmytro-kuleba-rosja-poniza-sie-sama
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36445311-dmytro-kuleba-rosja-poniza-sie-sama
https://www.timesofisrael.com/zelensky-shows-his-character-to-the-world-and-putin-with-100-videos-in-100-days/
https://www.timesofisrael.com/zelensky-shows-his-character-to-the-world-and-putin-with-100-videos-in-100-days/
https://www.thestar.com/news/world/us/2022/06/04/american-spy-agencies-review-their-misses-on-ukraine-russia.html?li_source=LI&li_medium=thestar_world
https://www.thestar.com/news/world/us/2022/06/04/american-spy-agencies-review-their-misses-on-ukraine-russia.html?li_source=LI&li_medium=thestar_world
https://www.diepresse.com/6148727/moskau-beklagt-feindliche-hetze-in-oesterreich?from=rss
https://www.diepresse.com/6148727/moskau-beklagt-feindliche-hetze-in-oesterreich?from=rss
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Після того, як російське МЗС опублікувало звіт, де говориться про «порушення 

прав російських громадян і росіян за кордоном», уряду Австрії довелося миритися з 

різкою критикою на свою адресу: міністерство поскаржилося, що раніше спокійна 

ситуація для громадян росії різко змінилася в цій країні «після початку спеціальної 

військової операції з денацифікації та демілітаризації України». 

*** 

Malinowski, Przemysław. Przewodniczący parlamentu Węgier: Zełenski ma 

problem psychiczny [Спікер угорського парламенту: В Зеленського проблеми з 

психікою] / P. Malinowski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 05.06. – Режим 

доступу : https://www.rp.pl/dyplomacja/art36446051-przewodniczacy-parlamentu-

wegier-zelenski-ma-problem-psychiczny. 

Спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер вважає, що Президент України 

Володимир Зеленський має психічні проблеми, що нібито пояснює його «напади» на 

іноземних лідерів. Глава парламенту зазначив, що заяви Президента України іноді 

звучать «дуже дивно», бо «не пам’ятає, щоб лідер країни, яка потребує допомоги, 

дозволив би такий тон з кимось, включно з Угорщиною та Німеччиною». 

*** 

Kazimierczuk, Agnieszka. Macron: Nie wolno nam poniżać Rosji [Е. Макрон: 

Ми не повинні принижувати росію] / A. Kazimierczuk // Rzeczpospolita. – Warsaw, 

2022. – 05.06. – Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36443861-

macron-nie-wolno-nam-ponizac-rosji. 

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що своїм вторгненням в 

Україну, путін зробив «історичну і фундаментальну помилку проти себе, своєї нації 

та історії» і що зараз він «ізольований». Він також повторив свою раніше висловлену 

думку, що «ми не повинні принижувати росію – щоб у день припинення бойових дій 

ми могли сісти за дипломатичні переговори і таким чином завершити конфлікт».  

*** 

Ruderstam, Jacob. Mytomspunna ”Ormön” ryska flottans nya nav [Міфічний 

«Ормон» – новий хаб російського флоту] / J. Ruderstam // Aftonbladet. – 

Stockholm, 2022. – 06.06. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/v5oKzB/mytomspunna-ormon-ryska-flottans-

nya-nav. 

Острів Зміїний є стратегічно важливим місцем у Чорному морі. Міністерство 

оборони Великобританії заявило, що країна, яка контролює острів, домінує над усією 

північно-західною частиною Чорного моря. Після потоплення російського флагмана 

«москва» українськими військами путіну стало важче зберігати повний контроль над 

чорноморським узбережжям. Тому, за інформацією британського Міноборони, зараз 

росія вирішила ще більше посилити свою присутність на острові, розгорнувши кілька 

нових систем ППО. 

*** 

La dépouille du journaliste français Frédéric Leclerc-Imhoff tué en Ukraine 

rapatriée mercredi [Останки вбитого в Україні французького журналіста 

https://www.rp.pl/dyplomacja/art36446051-przewodniczacy-parlamentu-wegier-zelenski-ma-problem-psychiczny
https://www.rp.pl/dyplomacja/art36446051-przewodniczacy-parlamentu-wegier-zelenski-ma-problem-psychiczny
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36443861-macron-nie-wolno-nam-ponizac-rosji
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36443861-macron-nie-wolno-nam-ponizac-rosji
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/v5oKzB/mytomspunna-ormon-ryska-flottans-nya-nav
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/v5oKzB/mytomspunna-ormon-ryska-flottans-nya-nav
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Фредеріка Леклерка-Імхоффа репатріували у середу] // L’Obs. – Paris, 2022. – 

06.06. – Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/guerre-en-

ukraine/20220606.OBS59329/la-depouille-du-journaliste-francais-frederic-leclerc-

imhoff-tue-en-ukraine-rapatriee-mercredi.html. 

Організація «Репортери без кордонів» заявила, що останки журналіста 

Фредеріка Леклерка-Імхоффа, убитого в травні на сході України під час 

бомбардування, будуть репатріовані до Франції. В Парижі урочисто вшанують 

Фредеріка Леклерка-Імхоффа, на вшануванні будуть присутні його родина, друзі та 

колеги. Національна антитерористична прокуратура Франції оголосила про відкриття 

судового розслідування за фактом «воєнних злочинів». 

*** 

Visszaszólt Kövér Lászlónak az ukrán parlament elnöke [З Л. Квером 

поспілкувався спікер українського парламенту] // Magyar Nemzet. – Budapest, 

2022. – 06.06. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/06/visszaszolt-kover-laszlonak-az-ukran-

parlament-elnoke. 

Голова угорського парламенту Л. Кевера днями заявив про «психічні 

проблеми» Президента України Володимира Зеленського. Міністерство закордонних 

справ України заявило, що очікує на оприлюднення Л. Кевером довідки про стан його 

психічного здоров’я. Голова Верховної Ради України Р. Стефанчук також 

розкритикував у Facebook заяви спікера парламенту Угорщини Л. Кевера і загалом 

позицію Будапешта щодо України. 

*** 

Naď rokoval so zahraničnými ministrami obrany: Témou číslo jeden bola 

Ukrajina [Надь провів переговори з міністрами закордонних справ: Темою номер 

один була Україна] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 06.06. – Режим доступу : 

https://www.cas.sk/clanok/2686323/nad-rokoval-so-zahranicnymi-ministrami-obrany-

temou-cislo-jeden-bola-ukrajina/. 

Міністр оборони Словацької Республіки Я. Надь обговорив поточну безпекову 

ситуацію в Україні з главами міністерств оборони Бухарестської дев’ятки, США, 

Великобританії та заступником генерального секретаря НАТО з питань безпеки. 

Міністри обмінялися думками щодо майбутнього саміту НАТО, який буде 

відбуватися з огляду на принципову зміну безпекового середовища в Європі. Я. Надь 

підтвердив позицію Словаччини, згідно з якою нова стратегічна концепція має бути 

налаштована на більш конфронтаційний і менш передбачуваний період і середовище, 

в якому росія буде становити довгострокову загрозу. 

*** 

Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü [Міністр Х. Акар зустрівся зі 

своїм українським колегою] // Star. – Istanbul, 2022. – 06.06. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/politika/bakan-akar-ukraynali-mevkidasi-ile-gorustu-haber-

1716221/. 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220606.OBS59329/la-depouille-du-journaliste-francais-frederic-leclerc-imhoff-tue-en-ukraine-rapatriee-mercredi.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220606.OBS59329/la-depouille-du-journaliste-francais-frederic-leclerc-imhoff-tue-en-ukraine-rapatriee-mercredi.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220606.OBS59329/la-depouille-du-journaliste-francais-frederic-leclerc-imhoff-tue-en-ukraine-rapatriee-mercredi.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/06/visszaszolt-kover-laszlonak-az-ukran-parlament-elnoke
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/06/visszaszolt-kover-laszlonak-az-ukran-parlament-elnoke
https://www.cas.sk/clanok/2686323/nad-rokoval-so-zahranicnymi-ministrami-obrany-temou-cislo-jeden-bola-ukrajina/
https://www.cas.sk/clanok/2686323/nad-rokoval-so-zahranicnymi-ministrami-obrany-temou-cislo-jeden-bola-ukrajina/
https://www.star.com.tr/politika/bakan-akar-ukraynali-mevkidasi-ile-gorustu-haber-1716221/
https://www.star.com.tr/politika/bakan-akar-ukraynali-mevkidasi-ile-gorustu-haber-1716221/
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Міністр національної оборони Туреччини Х. Акар зустрівся зі своїм 

українським колегою О. Резніковим. Під час зустрічі міністрів обговорювалися 

питання забезпечення безпечного перевезення комерційних суден, які очікують в 

українських портах, та літаків А400М до Туреччини. 

*** 

Zuiden, Moshe-Mordechai. Russia can afford to lose the war, just as China 

[росія може дозволити собі програти війну, як і Китай] / M. Zuiden // The Times of 

Israel. – Jerusalem, 2022. – 06.06. – Режим доступу : 

https://blogs.timesofisrael.com/russia-can-afford-to-lose-the-war-just-as-china/. 

За словами ізраїльського письменника і мислителя Моше Мордехая ван 

Зуйдена, голоси, які пропонують Україні поступитися росії, щоб та зберегла обличчя, 

є повною нісенітницею. На думку письменника, зовнішня підтримка дозволить 

Україні обрати нове життя у свободі та гідності, суспільство, яке стоїть на 

справедливому боці історії. 

*** 

Kagan, Frederick. The New russian Offensive Is Intended to Project Power It 

Cannot Sustain [Новий російський наступ призначений для демонстрації сили, 

яку вона не може підтримувати] / F. Kagan // Time. – New York, 2022. – 06.06. – 

Режим доступу : https://time.com/6184437/ukraine-russian-offensive/. 

На думку директора проєкту критичних загроз в Американському інституті 

підприємництва Ф. Кагана, путін робить ставку на свою армію, щоб зламати 

колективну волю українців воювати у своїй країні. Автор зауважує, що ні українцям, 

ні їхнім друзям по всьому світу не слід поступатися путіну або бути введеними в 

оману нинішнім міражем російського успіху та могутності, які він демонструє у 

Сєвєродонецьку.  

*** 

Ribeiro, Ana Maria. Banda traz manifesto anti-Putin a Portugal [Гурт Pussy 

Riot привіз до Португалії антипутінський маніфест] / A. M. Ribeiro // Correio da 

Manhã. – Lisboa, 2022. – 07.06. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/cultura/detalhe/banda-traz-manifesto-anti-putin-a-

portugal?ref=Pesquisa_Destaques. 

російська фемініська панк-рок група Pussy Riot перебуває у Португалії, більше 

займаючись політичною діяльністю, ніж музичною. російська група, відома своєю 

антипутінською позицією та актами проти інституцій своєї країни, які вже отримали 

тюремні терміни за деякі перфоманси, провела пресконференцію в Порту і пообіцяла 

провести «маніфест» на сцені, що розкриває «правду» про війну в Україні. Також 

учасниці гурту обіцяють передати частину коштів на будівництво нової педіатричної 

лікарні в Києві. 

*** 

Japan, Lithuania vow cooperation to stop russian invasion of Ukraine [Японія 

та Литва домовилися про співпрацю, щоб зупинити вторгнення росії в Україну] 

// Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 07.06. – Режим доступу : 

https://blogs.timesofisrael.com/russia-can-afford-to-lose-the-war-just-as-china/
https://time.com/6184437/ukraine-russian-offensive/
https://www.cmjornal.pt/cultura/detalhe/banda-traz-manifesto-anti-putin-a-portugal?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/cultura/detalhe/banda-traz-manifesto-anti-putin-a-portugal?ref=Pesquisa_Destaques
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https://japantoday.com/category/politics/japan-lithuania-vow-cooperation-to-stop-

russian-invasion-of-ukraine. 

Японія та Литва зобов’язалися співпрацювати з міжнародним співтовариством, 

щоб якнайшвидше зупинити вторгнення росії в Україну. Старший віцеміністр 

закордонних справ Японії Т. Судзукі і міністр закордонних справ Литви Ґ. 

Ландсберґіс під час зустрічі в Токіо зійшлися на тому, що агресія росії загрожує 

основам міжнародного порядку і що єдність між народами ніколи не була такою 

необхідною, як зараз задля припинення війни в Україні. 

*** 

Embernek maradni az embertelenségben [Залишатися людиною в 

нелюдяності] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 07.06. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/06/embernek-maradni-az-embertelensegben. 

Національна асоціація угорських журналістів (MÚOSZ) вважає шокуючим і 

обурливим те, що угорський журналіст Ж. Баєр потрапив до списку сайту 

«Миротворець». MÚOSZ зазначає, що її члени закликають до солідарності всіх 

журналістів як правих, так і лівих. 

*** 

Reitz, Ulrich. Das wahre Motiv ihrer Putin-Politik verschweigt Merkel: Geld 

[Меркель замовчує справжні мотиви своєї путінської політики: гроші] / U. Reitz 

// Focus. – Berlin, 2022. – 08.06. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/deutschland/kommentar-von-ulrich-reitz-keine-

entschuldigung-keine-fehler-merkels-putin-erklaerungen-reichen-

nicht_id_107951323.html. 

За словами автора, політика ексканцлерки Німеччини А. Меркель щодо росії 

була хибною, ймовірно її політика була пріоритетом процвітання Німеччини над 

безпекою України перед путіним, наслідувала державний розум Німеччини, а саме 

ведення бізнесу з росією та ігнорування її основної імперіалістичної орієнтації. Автор 

наголошує, що Німеччина не може продовжувати політику А. Меркель, ігноруючи 

попередження України, Польщі та країн Балтії щодо росії. 

*** 

Busse , Nikolas. Misstrauen gegen Berlin [Недовіра до Берліна] / N. Busse // 

Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 08.06. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/bundeskanzler-olaf-scholz-in-litauen-

misstrauen-gegen-berlin-18086645.html. 

За словами автора, Німеччина колись вважала себе прихильником Східної 

Європи в ЄС та НАТО, але значною мірою втратила цю роль через політику з росією 

в останні роки. Візит канцлера О. Шольца до Литви показав, наскільки велика 

недовіра до намірів Берліна. У Вільнюсі О. Шольц намагався відстояти свою позицію 

про те, що в Україну ніхто не постачає зброю в таких масштабах, як Німеччина. 

*** 

Kincses, Krisztina. Hallgatnak az álcivilek Bayer Zsolt ukrán halállistára tétele 

ügyében [Про внесення Ж. Байєра до списку українського сайту «Миротворець» 

https://japantoday.com/category/politics/japan-lithuania-vow-cooperation-to-stop-russian-invasion-of-ukraine
https://japantoday.com/category/politics/japan-lithuania-vow-cooperation-to-stop-russian-invasion-of-ukraine
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/06/embernek-maradni-az-embertelensegben
https://www.focus.de/politik/deutschland/kommentar-von-ulrich-reitz-keine-entschuldigung-keine-fehler-merkels-putin-erklaerungen-reichen-nicht_id_107951323.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/kommentar-von-ulrich-reitz-keine-entschuldigung-keine-fehler-merkels-putin-erklaerungen-reichen-nicht_id_107951323.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/kommentar-von-ulrich-reitz-keine-entschuldigung-keine-fehler-merkels-putin-erklaerungen-reichen-nicht_id_107951323.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/bundeskanzler-olaf-scholz-in-litauen-misstrauen-gegen-berlin-18086645.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/bundeskanzler-olaf-scholz-in-litauen-misstrauen-gegen-berlin-18086645.html
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мовчать] / К. Kincses // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 08.06. – Режим доступу 

: https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/06/hallgatnak-az-alcivilek-bayer-zsolt-ukran-

halallistara-tetele-ugyeben. 

Національна асоціація угорських журналістів (MÚOSZ) підтримала зусилля, 

яких домагалось видання в знак солідарністі з публіцистом Ж. Баєром, якого 

нещодавно додали до списку українського сайту «Миротворець». Юрист Л. Ломнічі-

молодший, коментуючи таке рішення влади України зазначив, що «поки керівництво 

України буде миритися з подібними зловживаннями, про вступ в ЄС навіть говорити 

не доводиться». 

*** 

Czermiński, Jakub. Rozmowa Duda-Biden. Prezydenci Polski i USA rozmawiali 

o wojnie na Ukrainie [Розмова Дуда-Байден. Президенти Польщі та США 

обговорили війну в Україні] / J. Czermiński // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 

08.06. – Режим доступу : https://www.rp.pl/polityka/art36477531-rozmowa-duda-

biden-prezydenci-polski-i-usa-rozmawiali-o-wojnie-na-ukrainie. 

Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з президентом 

США Джо Байденом. Однією з тем для обговорення була війна в Україні. Глава 

кабінету президента Польщі Павел Шрот не виключив, що обговорювалися питання 

про «дипломатичний наступ» польського президента за євроінтеграцію України. Крім 

того чиновник нагадав точку зору президента Польщі А. Дуди на те, чим має 

закінчитися війна між росією та Україною, наголосивши, що «росія поверне Україні 

землю, яку вона пограбувала, заплатить контрибуцію, а злочинці будуть покарані». 

*** 

Pakistan should not be dragged into any conflict: Bilawal [Білавала: не слід 

втягувати Пакистан ні в який конфлікт] // The News. – Islamabad, 2022. – 08.06. – 

Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/964347-pakistan-should-not-be-

dragged-into-any-conflict-bilawal. 

Міністр закордонних справ Пакистану Білавала Бхутто Зардарі і його німецька 

колега А. Бербок виступили на спільній пресконференції в медіа-центрі Міністерства 

закордонних справ в Ісламабаді. Очільник МЗС Пакистану заявив, що Пакистан 

завжди виступав за діалог і використання дипломатії як інструменту для досягнення 

миру у світі і, що його не слід втягувати в російсько-український конфлікт. Міністр 

заявив, що наслідки російсько-українського конфлікту також відчуваються в 

Пакистані у вигляді зростання цін на паливо та продукти харчування. Пакистан 

закликав росію та Україну негайно припинити військові дії та негайно розпочати 

мирний діалог. 

*** 

«Todos nós perdemos com a guerra na Ucrânia»: Marcelo Rebelo de Sousa no 

arranque das comemorações [«Ми всі програли з війною в Україні»: Марселу 

Ребелу де Соза на початку святкування] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 

09.06. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/todos-nos-

perdemos-com-a-guerra-na-ucrania-marcelo-rebelo-de-sousa-no-arranque-das-

comemoracoes?ref=Pesquisa_Destaques. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/06/hallgatnak-az-alcivilek-bayer-zsolt-ukran-halallistara-tetele-ugyeben
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/06/hallgatnak-az-alcivilek-bayer-zsolt-ukran-halallistara-tetele-ugyeben
https://www.rp.pl/polityka/art36477531-rozmowa-duda-biden-prezydenci-polski-i-usa-rozmawiali-o-wojnie-na-ukrainie
https://www.rp.pl/polityka/art36477531-rozmowa-duda-biden-prezydenci-polski-i-usa-rozmawiali-o-wojnie-na-ukrainie
https://www.thenews.com.pk/print/964347-pakistan-should-not-be-dragged-into-any-conflict-bilawal
https://www.thenews.com.pk/print/964347-pakistan-should-not-be-dragged-into-any-conflict-bilawal
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/todos-nos-perdemos-com-a-guerra-na-ucrania-marcelo-rebelo-de-sousa-no-arranque-das-comemoracoes?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/todos-nos-perdemos-com-a-guerra-na-ucrania-marcelo-rebelo-de-sousa-no-arranque-das-comemoracoes?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/todos-nos-perdemos-com-a-guerra-na-ucrania-marcelo-rebelo-de-sousa-no-arranque-das-comemoracoes?ref=Pesquisa_Destaques
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Президент Республіки Португалія Марселу Ребелу де Соза, виступаючи перед 

журналістами, наголосив, що, якщо війна в Україні триватиме довго, то виконання 

Плану відновлення та стійкості Португалії потребуватиме перерви, оскільки ніхто не 

знає, скільки триватиме війна. М. Ребелу де Соза також зазначив, що правила 

бюджетного балансу та фінансів продовжені ще на рік і спрогнозував, що в такому 

тимчасовому режимі, може пройти ще не один рік.  

*** 

Hazánk kritizálásával Ukrajna könnyen diplomáciai zsákutcába lavírozhatja 

magát [Критикуючи нашу країну, Україна може легко зайти в дипломатичний 

глухий кут] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 09.06. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/06/hazank-kritizalasaval-ukrajna-konnyen-

diplomaciai-zsakutcaba-lavirozhatja-magat. 

Провідний аналітик Фонду Л. Сюмегі «Центр громадських знань кінця 

століття» написав у своєму аналізі, що незважаючи на те, що Угорщина з першого 

моменту намагалася виправити ситуацію в Україні, Київ, який перебуває у війні вже 

більше трьох місяців, замість «стриманості та вдячності продовжує спілкуватися з 

Угорщиною у безпрецедентно агресивній формі». Аналітик також зазначив, що 

комунікаційну війну проти уряду Угорщини несподівано розпочав сам Президент 

України В. Зеленський, але кілька представників української політичної еліти, 

включно з посолом України в Будапешті, прагнули продовжувати атакувати уряд 

Угорщини, який приймає тисячі українських біженців. 

*** 

Farberov, Snejana. 2 Brits, Moroccan sentenced to death for fighting to defend 

Ukraine after ‘show trial’ [Двох британців і марокканця засудили до смертної 

кари за боротьбу за захист України після «показового суду»] / S. Farberov // New 

York Post. – New York, 2022. – 09.06. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/06/09/2-brits-moroccan-sentenced-to-death-for-fighting-for-

ukraine/. 

Двоє громадян Великобританії та громадянин Марокко були засуджені до 

смертної кари за те, що вони боролися за захист України, у процесі, який 

самопроголошена ДНР назвали «показовим процесом». Усі троє також були 

засуджені за тероризм. Міністр закордонних справ Великобританії засудив вирок як 

«фіктивний вирок, який не має законності». Речник прем’єр-міністра заявив, що 

згідно з Женевськими конвенціями військовополонені мають право на імунітет як 

комбатанти. російські військові стверджують, що іноземні найманці, які воюють на 

боці України, не є комбатантами і повинні очікувати тривалий термін ув’язнення, у 

кращому випадку. 

*** 

Malinowski, Przemysław. Andrzej Duda dla «Bilda»: Rozmowy Scholza i 

Macrona nic nie dają. Ktoś rozmawiał z Hitlerem? [Анджей Дуда для «Bilda»: 

Розмови Шольца і Макрона марні. Хтось розмовляв з Гітлером?] / P. Malinowski 

// Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 09.06. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/06/hazank-kritizalasaval-ukrajna-konnyen-diplomaciai-zsakutcaba-lavirozhatja-magat
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/06/hazank-kritizalasaval-ukrajna-konnyen-diplomaciai-zsakutcaba-lavirozhatja-magat
https://nypost.com/2022/06/09/2-brits-moroccan-sentenced-to-death-for-fighting-for-ukraine/
https://nypost.com/2022/06/09/2-brits-moroccan-sentenced-to-death-for-fighting-for-ukraine/
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https://www.rp.pl/polityka/art36482051-andrzej-duda-dla-bilda-rozmowy-scholza-i-

macrona-nic-nie-daja-ktos-rozmawial-z-hitlerem. 

Президент Польщі Анджей Дуда розповів про можливість нападу росіян на 

Польщу та підкреслив, що поляки зроблять все, що в їх силах, щоб зупинити 

імперську росію. Президент наголосив, що зробить все, щоб допомагати українцям 

сьогодні, тому що російський імперіалізм «зламає свої зуби» в Україні. А. Дуда 

зазначив, що переговори О. Шольца і Е. Макрона з путіним не допомагають й 

іронічно запитав журналіста чи «хтось так розмовляв під час Другої світової війни з 

Адольфом Гітлером?». 

*** 

Arslan: Türkiye’nin taşıdığı yük ve sorumluluk paylaşılmalı [С. Арслан: Тягар 

і відповідальність Туреччини потрібно розділити] // Star. – Istanbul, 2022. – 09.06. 

– Режим доступу : https://www.star.com.tr/politika/arslan-turkiyenin-tasidigi-yuk-ve-

sorumluluk-paylasilmali-haber-1716959/. 

Постійний представник Туреччини при Женевському офісі ООН С. Арслан 

сказав, що Туреччина була країною, яка надала найбільшу фінансову підтримку у 

сфері гуманітарної допомоги у світі. В ході російсько-української війни Туреччина 

відіграла сприятливу роль у встановленні миру між росією та Україною. 

*** 

Berman, Lazar. Bennett makes unannounced visit to Abu Dhabi to meet with 

UAE’s ruler [Беннетт здійснив неоголошений візит до Абу-Дабі, щоб зустрітися з 

правителем ОАЕ] / L. Berman // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 09.06. – 

Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/bennett-makes-unannounced-visit-to-

abu-dhabi-to-meet-with-uaes-ruler/. 

Прем’єр-міністр Ізраїлю Н. Беннетт прилетів до Абу-Дабі, щоб зустрітися з 

президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. 

Згідно з заявою, оприлюдненою офісом Н. Беннета, обидва лідери мали намір 

говорити про «регіональні питання» та наслідки російського вторгнення в Україну. 

Раніше Н. Беннетт зустрічався з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі , 

щоб обговорити «глобальний розвиток подій» російсько-української війни. 

*** 

Berman, Lazar. With Russia threat looming, Europe’s eastern flank looks to 

Israel for expertise [Оскільки загроза з боку росії назріває, східний фланг Європи 

звертається до Ізраїлю за досвідом] / L. Berman // The Times of Israel. – Jerusalem, 

2022. – 09.06. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/with-russia-threat-

looming-europes-eastern-flank-looks-to-israel-for-expertise/. 

Країни Балтії через вторгнення путіна в Україну відчувають небезпеку. Під час 

візиту до Ізраїлю вони звертаються за вказівками та експертними знаннями. Візит 

також став нагодою для Ізраїлю та Польщі продовжити роботу над виправленням 

дипломатичного розриву між ними, останнім часом обидві сторони зменшили 

напруженість. Посол Ізраїлю Я. Лівне зайняв своє місце у Варшаві, щоб координувати 

зусилля Ізраїлю щодо евакуації громадян з України та надання допомоги Києву. 

https://www.rp.pl/polityka/art36482051-andrzej-duda-dla-bilda-rozmowy-scholza-i-macrona-nic-nie-daja-ktos-rozmawial-z-hitlerem
https://www.rp.pl/polityka/art36482051-andrzej-duda-dla-bilda-rozmowy-scholza-i-macrona-nic-nie-daja-ktos-rozmawial-z-hitlerem
https://www.star.com.tr/politika/arslan-turkiyenin-tasidigi-yuk-ve-sorumluluk-paylasilmali-haber-1716959/
https://www.star.com.tr/politika/arslan-turkiyenin-tasidigi-yuk-ve-sorumluluk-paylasilmali-haber-1716959/
https://www.timesofisrael.com/bennett-makes-unannounced-visit-to-abu-dhabi-to-meet-with-uaes-ruler/
https://www.timesofisrael.com/bennett-makes-unannounced-visit-to-abu-dhabi-to-meet-with-uaes-ruler/
https://www.timesofisrael.com/with-russia-threat-looming-europes-eastern-flank-looks-to-israel-for-expertise/
https://www.timesofisrael.com/with-russia-threat-looming-europes-eastern-flank-looks-to-israel-for-expertise/
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*** 

Stavridis, James. The Ukraine War Is Becoming putin’s Vietnam [Українська 

війна стає путінським В’єтнамом] / J. Stavridis // Time. – New York, 2022. – 09.06. – 

Режим доступу : https://time.com/6186033/ukraine-war-becoming-putins-vietnam/. 

16-й Верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО адмірал Д. 

Ставрідіс в статті пише, що пам’ятає досвід США у В’єтнамі, і ситуація з путіним все 

більше нагадує «ту довгу, болючу проблему». На його думку, шанси путіна по-

справжньому змінити ситуацію на місцях і отримати значну додаткову територію 

здаються малими так, як подібно до досвіду США у В’єтнамі, путін стикається з 

рішучим опором. На думку автора, стратегічні комунікації працюють проти путіна а 

президент В. Зеленський проявив себе як майстерний комунікатор, легко 

випереджаючи безглузду й неправдоподібну російську риторику про повалення 

«нацистського режиму» в Києві. 

*** 

Сръбски вицепремиер потвърди, че Лавров е бил нежелан в Белград 

[Віцепрем’єрка Сербії підтвердила, що лавров був небажаним у Белграді] // 

Дневник. – Sofia, 2022. – 09.06. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/06/09/4355591_srubski_vicepre

mier_potvurdi_che_lavrov_e_bil_nejelan/. 

Міністр закордонних справ росії сергій лавров скасував візит до Сербії після 

того, як навколишні країни закрили свій повітряний простір для його літака. Болгарія, 

Північна Македонія та Чорногорія відмовилися пропускати повітряне судно глави мзс 

росії, який мав прибути із москви до Белграда. Сербія, яка підтримує тісні зв’язки з 

росією, не приєдналася до західних санкцій проти москви за вторгнення в Україну. 

*** 

„Sikeres B9-találkozón vagyunk túl!” [«Ми пройшли успішну зустріч B9!»] // 

Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 10.06. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/06/sikeres-b9-talalkozon-vagyunk-tul. 

За словами президентки Угорщини К. Новак, невиправдана агресія росії проти 

України, яка зруйнувала мир в Європі, спричинила величезні людські страждання та 

руйнування. У своєму дописі вона підтвердида відданість суверенітету та 

демократичному функціонуванню України. К. Новак наголосила, що це означає, що 

«повна гарантія прав угорської меншини на Закарпатті є поточним обов’язком 

Української держави». 

*** 

Montero, Silvia. Los 20 rostros que la barbarie de la guerra en Ucrania sacó del 

anonimato y qué fue de ellos [20 облич, які варварство війни в Україні вивело з 

анонімності і що з ними сталося] / S. Montero // ABC. – Madrid, 2022. – 10.06. – 

Режим доступу : https://www.abc.es/internacional/abci-20-rostros-barbarie-guerra-

saco-anonimato-y-ellos-202203240111_noticia.html. 

Журналісти ABC відібрали 20 облич, які часто показували в ЗМІ під час війни 

росії в Україні. Про декого оглядачі дізналися, про інших вони поки не знайшли 

https://time.com/6186033/ukraine-war-becoming-putins-vietnam/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/06/09/4355591_srubski_vicepremier_potvurdi_che_lavrov_e_bil_nejelan/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/06/09/4355591_srubski_vicepremier_potvurdi_che_lavrov_e_bil_nejelan/
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/06/sikeres-b9-talalkozon-vagyunk-tul
https://www.abc.es/internacional/abci-20-rostros-barbarie-guerra-saco-anonimato-y-ellos-202203240111_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-20-rostros-barbarie-guerra-saco-anonimato-y-ellos-202203240111_noticia.html
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інформацію. Наприклад, вони розповіли про: Віталія, солдата, який загинув 

підриваючи міст, щоб зупинити просування російських танків; героїв острова 

Зміїний, які протистояли російському кораблю, виголосивши найвідоміші на сьогодні 

слова про російський корабель; іспанського пенсіонера, який пішов у партизани в 

Україні та ін. 

*** 

Anýž, Daniel. Jsme na jedné lodi. Američané oceňují, co Česko na Ukrajině 

dělá, říká Vystrčil [Ми на одному кораблі. Американці цінують те, що Чехія 

робить в Україні, каже Вистрчіл] / D. Anýž // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 10.06. – 

Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/americane-ocenuji-co-cesko-na-

ukrajine-dela-rika-vystrcil/r~596dd272e7dc11ec93abac1f6b220ee8/. 

Глава Сенату Парламенту Чеської Республіки М. Вистрчіл був найвищим 

конституційним представником Чехії, який відвідав США з початку війни в Україні. 

За словами М. Вистрчіла, американці «реєструють і розрізняють», як окремі 

європейські країни реагують на російську агресію. Глава Сенату наголосив, що 

американці завжди цінували роль Чехії, яка підтримує Україну у військовій сфері, 

надає гуманітарну допомогу та приймає біженців.  

*** 

Fon der Lejen s papom Franjom razgovarala o Ukrajini [Урсула фон дер Ляєн 

поговорила з Папою Франциском про Україну] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 

10.06. – Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/749568/fon-der-lejen-s-papom-

franjom-razgovarala-o-ukrajini. 

Президентка Європейської комісії У. фон дер Ляєн зустрілася з Папою 

Франциском, щоб обговорити зусилля щодо припинення війни в Україні та 

пом’якшення глобальної продовольчої кризи. У. фон дер Ляєн також зустрілася з 

держсекретарем Ватикану кардиналом П. Пароліном та міністром закордонних справ 

архієпископом П. Галлахером, який нещодавно повернувся з України. Ватикан 

заявив, що їхні переговори були зосереджені на спільній прихильності до припинення 

війни в Україні, приділяючи особливу увагу гуманітарним аспектам та наслідкам 

продовження продовольчої кризи. 

*** 

Edur, Ines. Kallas: mina ei muretseks, kuidas Putin ennast tunneb, vaid 

sellepärast, kuidas Ukraina vastu peab [Каллас: Я б хвилювалася не про те, як 

почувається путін, а про те, як Україна чинить опір] / I. Edur // Eesti Päevaleht. – 

Tallinn, 2022. – 10.06. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120019594/kallas-mina-ei-muretseks-kuidas-putin-ennast-

tunneb-vaid-selleparast-kuidas-ukraina-vastu-peab. 

В Естонії з візитом перебував канцлер Австрії К. Негаммер. Його прийняла 

прем’єр-міністерка К. Каллас. Канцлер Австрії підтримав главу Німеччини О. 

Шольца та Франції Е. Макрона, яких критикують щодо телефонних дзвінків до 

путіна. Він вважає, що слід вести переговори з президентом рф. Прем’єр-міністерка 

К. Каллас висловила занепокоєння з приводу закликів кількох глав держав до 

перемир’я в Україні. За словами К. Каллас, перемир’я не означатиме припинення 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/americane-ocenuji-co-cesko-na-ukrajine-dela-rika-vystrcil/r~596dd272e7dc11ec93abac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/americane-ocenuji-co-cesko-na-ukrajine-dela-rika-vystrcil/r~596dd272e7dc11ec93abac1f6b220ee8/
https://avaz.ba/globus/svijet/749568/fon-der-lejen-s-papom-franjom-razgovarala-o-ukrajini
https://avaz.ba/globus/svijet/749568/fon-der-lejen-s-papom-franjom-razgovarala-o-ukrajini
https://epl.delfi.ee/artikkel/120019594/kallas-mina-ei-muretseks-kuidas-putin-ennast-tunneb-vaid-selleparast-kuidas-ukraina-vastu-peab
https://epl.delfi.ee/artikkel/120019594/kallas-mina-ei-muretseks-kuidas-putin-ennast-tunneb-vaid-selleparast-kuidas-ukraina-vastu-peab
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страждань людей і підкреслила, що Естонія прагне, щоб Україна отримала статус 

країни-кандидата в ЄС. 

*** 

Cooper, Benjamin. Liz Truss to discuss Britons’ death sentences with Ukraine 

counterpart [Ліз Трасс обговорить з українським колегою смертні вироки 

британцям] / В. Cooper // The Independent. – London, 2022. – 10.06. – Режим 

доступу : https://www.independent.co.uk/news/uk/liz-truss-ukraine-britons-robert-

jenrick-donetsk-peoples-republic-b2098026.html. 

Міністр закордонних справ Л. Трасс обговорить з українським колегою Д. 

Кулебою погрози росії засудити до смертельної кари двох британців, які воювали в 

лавах ЗСУ. Вона назвала це «фіктивним вироком» і наполягала, що вирок «абсолютно 

не має законності» і британці мають право на імунітет як військовополонені. Британія 

стверджує, що вони є військовослужбовцями української армії, і тому до них слід 

ставитися як до військовополонених. росія, стверджує, що британці зможуть 

оскаржити свої вироки. 

*** 

Tyberghien, Quentin. Ukraine fears drawn-out war might cause West to lose 

interest [Україна побоюється, що затяжна війна може призвести до втрати 

інтересу Заходу] / Q. Tyberghien // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 10.06. – 

Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/ukraine-fears-drawn-out-war-might-

cause-west-to-lose-interest/. 

США та їхні союзники підтримали в Україну зброю, прийняли мільйони 

біженців від війни і в Європі виникла безпрецедентна єдність у введенні санкцій 

проти президента путіна та його країни. Аналітики кажуть, що кремль може 

використати затяжний конфлікт і можливе зниження інтересу західних держав через 

втому, для тиску на Україну для врегулювання конфлікту. Президент України 

В. Зеленський роздратований пропозиціями Заходу погодитися на якийсь компроміс. 

За словами автора, Україні знадобиться ще більш досконала зброя, щоб забезпечити 

перемогу, «разом із рішучістю Заходу посилюючи економічний біль росії». 

*** 

Пентагон тврди да Украјина нема програме биолошког и хемијског оружја 

[У Пентагоні стверджують, що Україна не має програм біологічної та хімічної 

зброї] // Политика. – Belgrad, 2022. – 10.06. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/509325/. 

Пентагон заявив, що Україна не має програм біологічної, ядерної чи хімічної 

зброї. За останні 20 років США підтримали 46 різних цивільних лабораторій і центрів 

здоров’я в Україні в рамках мирних програм. США також співпрацювали з 

підвищенням біологічної безпеки України та боротьбою з хворобами, пов’язаними зі 

здоров’ям людей і тварин. Українські вчені діяли відповідно до найкращих світових 

практик і норм у публікації результатів досліджень, у партнерстві з колегами з усього 

світу та організаціями, а також зробили свої дослідження доступними для інших. 

*** 

https://www.independent.co.uk/news/uk/liz-truss-ukraine-britons-robert-jenrick-donetsk-peoples-republic-b2098026.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/liz-truss-ukraine-britons-robert-jenrick-donetsk-peoples-republic-b2098026.html
https://www.timesofisrael.com/ukraine-fears-drawn-out-war-might-cause-west-to-lose-interest/
https://www.timesofisrael.com/ukraine-fears-drawn-out-war-might-cause-west-to-lose-interest/
https://www.politika.rs/scc/clanak/509325/
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Bürgermeister Michael Ludwig traf Erdŏgan [Мер М. Людвіг зустрівся з Р. Т. 

Ердоганом] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 11.06. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6151341/buergermeister-michael-ludwig-traf-

erdogan?from=rss. 

Мер міста Відень М. Людвіг зустрівся з президентом Туреччини Р. Т. 

Ердоганом. Однією з тем розмови була посередницька позиція Анкари у війні росії з 

Україною. За словами М. Людвіга, зусилля Туреччини заради миру в Україні важливі. 

*** 

Fleischhauer, Jan. Scholz und Macron missachten den wichtigsten Rat von 

Psychologen im Umgang mit Gewalttätern [Шольц і Макрон нехтують 

найважливішими порадами психологів, коли мають справу з жорстокими 

злочинцями] / J. Fleischhauer // Focus. – Berlin, 2022. – 11.06. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/deutschland/die-focus-kolumne-von-jan-fleischhauer-

worueber-reden-sie_id_107956672.html. 

Канцлер Німеччини О. Шольц та президент Франції Е. Макрон постійно 

телефонують путіну, наголошуючи, що конфлікт можна вирішити лише 

дипломатичними каналами. Однак, за словами автора, якщо путін чомусь навчив світ, 

так це тому, що він не вважає жодну угоду обов’язковою. Автор пише, що можливо, 

справа в тому, щоб сигналізувати путіну, що домовленість якось буде досягнута, коли 

він повернеться за стіл переговорів. Під час виступу в Бундестазі О. Шольц заявив, 

що «там, де путін шукає конфлікту, він суперечить нашому консенсусу». За словами 

автора, термін «консенсус» має кілька значень, найпоширенішим є «згода», 

«пристосування» і, можливо, це не малось на увазі, але іноді бажання виявляється на 

словах. 

*** 

Barry, Colleen. Ukraine fears a long war might cause West to lose interest 

[Україна побоюється, що тривала війна може призвести до втрати інтересу 

Заходу] / C. Barry // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 11.06. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/ukraine-fears-a-long-war-might-cause-west-to-

lose-interest. 

В міру того, як шок від вторгнення росії в Україну спадає, аналітики кажуть, 

що кремль може скористатися тривалим конфліктом і можливим зниженням інтересу 

з боку західних держав, що може призвести до тиску на Україну з метою досягнення 

врегулювання. За словами політолога аналітичного центру «Пента-центр» В. Фесенка, 

очевидно, що росія налаштована виснажити Захід і зараз будує свою стратегію, 

виходячи з того, що західні країни втомляться і поступово почнуть змінювати свою 

войовничу риторику на більш поступливу. 

*** 

Ricard, Philippe. Emmanuel Macron est «disponible» pour se rendre en 

Ukraine [Емманюель Макрон «доступний» для поїздок в Україну] / P. Ricard // Le 

Monde. – Paris, 2022. – 11.06. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/11/ukraine-l-hypothese-d-une-

visite-d-emmanuel-macron-se-rapproche_6129791_3210.html. 

https://www.diepresse.com/6151341/buergermeister-michael-ludwig-traf-erdogan?from=rss
https://www.diepresse.com/6151341/buergermeister-michael-ludwig-traf-erdogan?from=rss
https://www.focus.de/politik/deutschland/die-focus-kolumne-von-jan-fleischhauer-worueber-reden-sie_id_107956672.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/die-focus-kolumne-von-jan-fleischhauer-worueber-reden-sie_id_107956672.html
https://japantoday.com/category/world/ukraine-fears-a-long-war-might-cause-west-to-lose-interest
https://japantoday.com/category/world/ukraine-fears-a-long-war-might-cause-west-to-lose-interest
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/11/ukraine-l-hypothese-d-une-visite-d-emmanuel-macron-se-rapproche_6129791_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/11/ukraine-l-hypothese-d-une-visite-d-emmanuel-macron-se-rapproche_6129791_3210.html
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Візит президента Франції Емманюеля Макрона до України, якого з 

нетерпінням чекали в Києві, цілком міг би стати більш зрозумілим. У Єлисейському 

палаці оголосили, що глава держави вирушить до Румунії, щоб привітати французькі 

війська, розгорнуті в країні для зміцнення східного флангу НАТО. Наступного дня він 

має поїхати до Молдови, цього разу з ідеєю підтримати державу, яка, ймовірно, буде 

дестабілізована вторгненням росії до України. При цьому ця поїздка може також дати 

Е. Макрону можливість, якщо будуть дотримані умови безпеки, зупинитися на 

території України, наприклад, в Одесі, найбільшому порту на Чорному морі. 

Єлисейський палац не вказав на такі наміри глави держави, обмежившись заявою, що 

він «доступний», за умови, що цей візит буде «максимально корисним» для 

Президента України Володимира Зеленського, з яким він поспілкувався по телефону. 

Е. Макрон намагається закрити жваву полеміку, що розгорнулася в Києві та столицях 

Центральної Європи після його заклику «не принижувати росію». У Єлисейському 

палаці наголосили, що «бажають перемоги Україні» та що «військове завоювання 

чужих територій не допускається ні за яких умов». 

*** 

Biden: Zelensky didn’t want to hear US info on warnings of russian invasion [Д. 

Байден: В. Зеленський не хотів чути попередження США про вторгнення росії] // 

New York Post. – New York, 2022. – 11.06. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/06/11/live-updates-bidenvolodymyr-zelensky-didnt-want-to-

hear-us-info/. 

Президент США Д. Байден заявив під час збору коштів у Лос-Анджелесі, що 

Президент України В. Зеленський відкидав його попередження про те, що росія 

вторгнеться до України. Д. Байден звинуватив путіна у «спробі знищити не лише 

націю, а й культуру» України і сказав, що російський лідер вважає столицю України 

Київ «престолом матінки-росії». 

*** 

G. Landsbergis: jei Rusija nebus nugalėta, tai bus tik kito karo atidėjimas [Ґ. 

Ландсберґіс: Якщо росія не буде переможена, це буде лише відстроченням 

наступної війни] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 12.06. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/06/12/news/g-landsbergis-jei-rusija-

nebus-nugaleta-tai-bus-tik-kito-karo-atidejimas-23658819. 

На думку міністра закордонних справ Литви Ґ. Ландсберґіса, коаліція західних 

держав повинна поставити перед собою стратегічну мету – перемогти росію. За його 

словами, росія наразі здатна вижити, незважаючи на санкції та величезні втрати на 

полі бою і «якщо їй вдається це робити протягом тривалого часу, то ми знаходимося в 

дуже небезпечній фазі геополітичної реальності». Він додав, що якщо росія не зазнає 

поразки, «це буде лише відстроченням наступної війни». Ґ. Ландсберґіс оцінив 

можливість, яку висловив російський парламент, скасувати визнання незалежності 

Литви, як пряму загрозу Литві. 

*** 

Volodymyr Zelensky Says Ukrainian Troops Are Defying Expectations 

[Володимир Зеленський каже, що українські війська виправдовують 

https://nypost.com/2022/06/11/live-updates-bidenvolodymyr-zelensky-didnt-want-to-hear-us-info/
https://nypost.com/2022/06/11/live-updates-bidenvolodymyr-zelensky-didnt-want-to-hear-us-info/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/06/12/news/g-landsbergis-jei-rusija-nebus-nugaleta-tai-bus-tik-kito-karo-atidejimas-23658819
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/06/12/news/g-landsbergis-jei-rusija-nebus-nugaleta-tai-bus-tik-kito-karo-atidejimas-23658819
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очікування] // Time. – New York, 2022. – 12.06. – Режим доступу : 

https://time.com/6186902/zelensky-ukraine-defy-expectations/. 

Інститут дослідження війни, аналітичний центр у Вашингтоні у своїй останній 

оцінці заявив, що російські військові планують «вести тривалу війну». Аналітичний 

центр в своєму аналізі зазначає, що кремль, як мінімум, визнав, що не може швидко 

досягти своїх цілей в Україні і продовжує коригувати свої військові цілі, намагаючись 

виправити початкові недоліки вторгнення в Україну. 

*** 

Gregor: Ukrajina je zkorumpovaná. Takže ji necháme «sežrat» Ruskem? 

[Грегор: Україна корумпована. То ми дамо їй «з’їсти» росію?] // Aktaualne.cz. – 

Praha, 2022. – 13.06. – Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/domaci/valka-na-

ukrajine-politolog-milos-gregor-o-proruskych-

dezinf/r~6a1f46fae8a411ec8980ac1f6b220ee8/. 

Чеський політолог М. Грегор вважає, що проросійська дезінформація в Чехії 

повертається до стану перед вторгненням росії в Україну. Він зауважує, що в Чехії є 

до 10 % прихильників, які б розмахували російським прапором, навіть якби 

окупаційні війська прийшли до Чехії, а потім ще 10-15 % людей, які вагаються, бо 

заманені російською пропагандою. За словами політолога, дезінформаційні вебсайти 

найчастіше присвячені історіям, які в основному мають на меті релятивізувати 

потребу допомогти Україні, а також поставити під сумнів роль окремих акторів у 

конфлікті. М. Грегор також зазначає, що останнім часом російська пропаганда 

перемістила свою увагу на країни Африки та Близького Сходу. 

*** 

Buruma, Ian. Ian Buruma: aitab vene hinge süüdistamisest! Putin ei esinda 

vene kultuuri [Ян Бурума: Допомагає звинувачувати російську душу! путін не 

представляє російську культуру] / I. Buruma // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 

13.06. – Режим доступу : https://epl.delfi.ee/artikkel/120020736/ian-buruma-aitab-

vene-hinge-suudistamisest-putin-ei-esinda-vene-kultuuri. 

Естонський письменник та історик Я. Бурума критикує статтю української 

письменниці О. Забужко в «Times Literary Supplement». Він вважає культурний аналіз 

письменниці доволі знайомим і старомодним, і каже, що фетишизація російської 

культури як джерела дикості, що породила путінську агресію проти України так само 

небезпечна, як і помилкова. За його словами, розглядати українську війну не лише з 

путінським режимом, а й з російською культурою, а також вважати всіх росіян 

екзистенційними ворогами, це означає зробити величезний подарунок кремлю. 

*** 

Nedos, Vassili. ‘No country should outsource its security to others’ [«Жодна 

країна не повинна передавати свою безпеку іншим»] / V. Nedos // eKathimerini. – 

Athens, 2022. – 13.06. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1186559/no-country-should-

outsource-its-security-to-others/. 

https://time.com/6186902/zelensky-ukraine-defy-expectations/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/valka-na-ukrajine-politolog-milos-gregor-o-proruskych-dezinf/r~6a1f46fae8a411ec8980ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/valka-na-ukrajine-politolog-milos-gregor-o-proruskych-dezinf/r~6a1f46fae8a411ec8980ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/valka-na-ukrajine-politolog-milos-gregor-o-proruskych-dezinf/r~6a1f46fae8a411ec8980ac1f6b220ee8/
https://epl.delfi.ee/artikkel/120020736/ian-buruma-aitab-vene-hinge-suudistamisest-putin-ei-esinda-vene-kultuuri
https://epl.delfi.ee/artikkel/120020736/ian-buruma-aitab-vene-hinge-suudistamisest-putin-ei-esinda-vene-kultuuri
https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1186559/no-country-should-outsource-its-security-to-others/
https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1186559/no-country-should-outsource-its-security-to-others/
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Посол Ізраїлю в Греції Й. Амрані в інтерв’ю виданню зазначив, що війна росії 

проти України ще не закінчилася і що оцінювати наслідки війни дещо передчасно. За 

словами посла, війна в Україні є серйозним викликом і треба з’ясувати, як 

національні інтереси Ізраїлю задовольняються через поточне партнерство. 

*** 

Global nuclear arsenal to grow for first time since Cold War: think-tank 

[Світовий ядерний арсенал збільшиться вперше з часів холодної війни: 

аналітичний центр] // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 13.06. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/global-nuclear-arsenal-to-grow-for-first-time-

since-cold-war-think-tank. 

У новому дослідженні Стокгольмського міжнародного інституту дослідження 

проблем миру йдеться, що вторгнення росії в Україну та підтримка України Заходом 

посилили напруженість між дев’ятьма ядерними державами світу. Через три дні після 

вторгнення росії до України, президент в. путін навів російські засоби ядерного 

стримування у стан підвищеної готовності. Провідний аналітичний центр із 

конфліктів та озброєнь в дослідженні заявляє, що очікується, що глобальний ядерний 

арсенал збільшиться найближчими роками вперше з часів холодної війни тоді, як 

ризик застосування такої зброї є найбільшим за останні десятиліття. 

*** 

Navys, Aurimas. Karo analitikai: Lietuva turi kuo greičiau padaryti viską, kad 

būtų pasiruošta visuotinei gynybai [Військові аналітики: Литва повинна зробити 

все можливе, щоб якомога швидше підготуватися до глобальної оборони] / A. 

Navys // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 13.06. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2022/06/13/news/karo-analitikai-lietuva-turi-kuo-

greiciau-padaryti-viska-kad-butu-pasiruosta-visuotinei-gynybai-23660341. 

За спостереженням військових аналітиків А. Навіса і М. Сеюнаса, у Києві 

побоюються, що «втома від війни» може підірвати рішучість Заходу допомогти країні 

відбити агресію москви. Вони роблять висновок, що стратегія кремля зрозуміла: 

держава військових злочинців продовжить виснажливу війну і почекає до осені, а 

тоді, на тлі зростання вартості життя, Захід буде шукати вихід. Розуміючи стратегію 

москви, аналітики застерігають, що Литва має надавати і надалі допомогу Україні. 

*** 

Pabriks: Putina faniem nav vietas Latvijā, un viņi «jau sāk to saprast» 

[Пабрікс: Уболівальникам путіна не місце в Латвії і вони «вже починають це 

розуміти»] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīta, 2022. – 13.06. – Режим доступу : 

https://nra.lv/latvija/383753-pabriks-putina-faniem-nav-vietas-latvija-un-vini-jau-sak-

to-saprast.htm. 

Міністр оборони Латвії А. Пабрікс заявив, що шанувальникам російського 

лідера путіна не місце в Латвії і вони «вже починають це розуміти». На його думку, 

держава має чітко дати сигнал про нульову толерантність проти «путіністів». 

Провідна наукова співробітниця Латвійської національної академії оборони І. Берзиня 

вважає, що ставлення та мислення суспільства є важливим і, що є також багато 

російськомовних людей, які виступають проти війни в Україні. 

https://japantoday.com/category/world/global-nuclear-arsenal-to-grow-for-first-time-since-cold-war-think-tank
https://japantoday.com/category/world/global-nuclear-arsenal-to-grow-for-first-time-since-cold-war-think-tank
https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2022/06/13/news/karo-analitikai-lietuva-turi-kuo-greiciau-padaryti-viska-kad-butu-pasiruosta-visuotinei-gynybai-23660341
https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2022/06/13/news/karo-analitikai-lietuva-turi-kuo-greiciau-padaryti-viska-kad-butu-pasiruosta-visuotinei-gynybai-23660341
https://nra.lv/latvija/383753-pabriks-putina-faniem-nav-vietas-latvija-un-vini-jau-sak-to-saprast.htm
https://nra.lv/latvija/383753-pabriks-putina-faniem-nav-vietas-latvija-un-vini-jau-sak-to-saprast.htm
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*** 

Boris Johnson saúda “acção decisiva” de António Costa no apoio à Ucrânia 

[Борис Джонсон вітає «рішучі дії» Антоніу Кошти на підтримку України] // 

Público. – Lisboa, 2022. – 13.06. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/06/13/politica/noticia/boris-johnson-sauda-accao-decisiva-

antonio-costa-apoio-ucrania-2009898. 

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон привітав «рішучі дії» 

Португалії на підтримку України після вторгнення росії на зустрічі зі своїм 

португальським колегою Антоніу Коштою в Лондоні, де обидва захищали посилення 

НАТО. Соціаліст А. Кошта був прийнятий консерватором Б. Джонсоном в офіційній 

резиденції глави британського уряду на Даунінг-стріт під час першої офіційної 

зустрічі між ними після Brexit. Прем’єр-міністр подякував португальському лідеру за 

його рішучі дії на підтримку України перед обличчям варварського вторгнення росії. 

Б. Джонсон і А. Кошта наголосили, що «союзники по НАТО повинні продовжувати 

розвивати міцні зв’язки як демократії» і «залишатися в гармонії з Україною». 

*** 

Mesic: Türkiye ciddi bir güç, Türk ordusu NATO Paktındaki en güçlü ordu [С. 

Месіч: Туреччина – серйозна держава, турецька армія – найсильніша в пакті 

НАТО] // Star. – Istanbul, 2022. – 13.06. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/mesic-turkiye-ciddi-bir-guc-turk-ordusu-nato-

paktindaki-en-guclu-ordu-haber-1717801/. 

Останній президент колишньої Соціалістичної Федеративної Республіки 

Югославії та колишній президент Хорватії С. Месіч назвав війну в Україні 

«катастрофічною», в якій найбільше постраждали громадяни Європи, і сказав, що в 

результаті війни ні росія, ні Захід не змогли досягти своїх цілей. Він зазначив, що 

війни в Україні не повинно було бути і була можливість вирішити проблему 

дипломатичним шляхом. 

*** 

Bivši ruski premijer otkrio što misli koliko će rat trajati pa dodao: ‘Poznavao 

sam drukčijeg рutina’ [Колишній прем’єр-міністр росії розповів, як довго, на його 

думку, триватиме війна, додавши: «Я знав іншого путіна»] // Vecernji list. – 

Zagreb, 2022. – 13.06. – Режим доступу : https://www.vecernji.hr/vijesti/bivsi-ruski-

premijer-otkrio-sto-misli-koliko-ce-rat-trajati-pa-dodao-poznavao-sam-drugacijeg-

putina-1594208. 

Колишній прем’єр-міністр росії М. Касьянов очікує, що війна в Україні може 

тривати до двох років і що перемога України є вкрай важливою. Він вважає, що путін 

більше не мислить належним чином. Після того, як путін його звільнив, М. Касьянов 

приєднався до російської опозиції і став одним із найголосніших критиків кремля. Він 

також сказав, що якщо Україна програє у війні, наступними будуть країни Балтії.  

*** 

https://www.publico.pt/2022/06/13/politica/noticia/boris-johnson-sauda-accao-decisiva-antonio-costa-apoio-ucrania-2009898
https://www.publico.pt/2022/06/13/politica/noticia/boris-johnson-sauda-accao-decisiva-antonio-costa-apoio-ucrania-2009898
https://www.star.com.tr/dunya/mesic-turkiye-ciddi-bir-guc-turk-ordusu-nato-paktindaki-en-guclu-ordu-haber-1717801/
https://www.star.com.tr/dunya/mesic-turkiye-ciddi-bir-guc-turk-ordusu-nato-paktindaki-en-guclu-ordu-haber-1717801/
https://www.vecernji.hr/vijesti/bivsi-ruski-premijer-otkrio-sto-misli-koliko-ce-rat-trajati-pa-dodao-poznavao-sam-drugacijeg-putina-1594208
https://www.vecernji.hr/vijesti/bivsi-ruski-premijer-otkrio-sto-misli-koliko-ce-rat-trajati-pa-dodao-poznavao-sam-drugacijeg-putina-1594208
https://www.vecernji.hr/vijesti/bivsi-ruski-premijer-otkrio-sto-misli-koliko-ce-rat-trajati-pa-dodao-poznavao-sam-drugacijeg-putina-1594208
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Србија треба да одлучи где жели да буде [Сербії потрібно вирішити, де 

вона хоче бути] // Политика. – Belgrad, 2022. – 13.06. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/509558/Srbija-treba-da-odluci-gde-zeli-da-bude. 

Посол США в Сербії К. Хілл заявив, що Сербії необхідно подумати про те, де її 

майбутнє, чи є її нейтральна позиція стійкою і прийняти рішення. Таким чином він 

відповів на запитання журналістів, чи є нейтральна позиція Сербії стійкою щодо 

конфлікту в Україні. К. Хілл також зазначив, що жорстокий напад на Україну та 

продовження вбивств мирного населення є абсолютно неприйнятними в ХІ ст. 

*** 

Србија не може против некога ко поштује њен територијални интегритет 

[Сербія не може протистояти тому, хто поважає її територіальну цілісність] // 

Политика. – Belgrad, 2022. – 13.06. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/509563/Srbija-ne-moze-protiv-nekoga-ko-postuje-

njen-teritorijalni-integritet. 

Міністр закордонних справ Сербії Н. Селакович зустрівся з федеральним 

міністром європейських і міжнародних справ Австрії О. Шаленбергом. Н. Селакович 

зазначив, що Сербія поважає територіальну цілісність і суверенітет України і засудив 

діяльність росії щодо України, але що коли йдеться про введення санкцій проти рф, 

країна приймає рішення самостійно, виходячи з національних інтересів та інтересів 

громадян. Сербія твердо стоїть на основному принципі міжнародного права та 

відносин, який полягає в повазі територіальної цілісності і суверенітету усіх 

міжнародно визнаних держав-членів ООН. Сербія має дружні стосунки з росією і не 

приховує цього, але засуджує війну росії проти України. 

*** 

Коприщенова, Симона. Борел: Трябва да се положат всички усилия за 

поддържане на диалог с москва [Ж. Боррель: Необхідно докласти всіх зусиль для 

підтримки діалогу з москвою] / С. Коприщенова // Факти. – Sofia, 2022. – 13.06. – 

Режим доступу : https://fakti.bg/world/687087-borel-trabva-da-se-polojat-vsichki-

usilia-za-poddarjane-na-dialog-s-moskva. 

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Ж. 

Боррель заявив, що Україна має європейську культуру і ЄС може її розширити. За 

його словами, Брюссель пообіцяв прийняти Західні Балкани до ЄС і що Україні 

можна легко надати статус кандидата. За його словами, росія буде продовжувати 

існувати і Європа повинна буде співіснувати поряд з росією після завершення війни в 

Україні, тому необхідно докласти всіх зусиль для «підтримки діалогу з москвою». 

*** 

Detienen a 14 inmigrantes por usar permisos de residencia ucranianos 

falsificados en Alicante [14 іммігрантів заарештовані за використання підроблених 

українських посвідок на проживання в Аліканте] // ABC. – Madrid, 2022. – 14.06. 

– Режим доступу : https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-detienen-

14-inmigrantes-usar-permisos-residencia-ucranianos-falsificados-alicante-

202206141316_noticia.html. 

https://www.politika.rs/scc/clanak/509558/Srbija-treba-da-odluci-gde-zeli-da-bude
https://www.politika.rs/scc/clanak/509563/Srbija-ne-moze-protiv-nekoga-ko-postuje-njen-teritorijalni-integritet
https://www.politika.rs/scc/clanak/509563/Srbija-ne-moze-protiv-nekoga-ko-postuje-njen-teritorijalni-integritet
https://fakti.bg/world/687087-borel-trabva-da-se-polojat-vsichki-usilia-za-poddarjane-na-dialog-s-moskva
https://fakti.bg/world/687087-borel-trabva-da-se-polojat-vsichki-usilia-za-poddarjane-na-dialog-s-moskva
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-detienen-14-inmigrantes-usar-permisos-residencia-ucranianos-falsificados-alicante-202206141316_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-detienen-14-inmigrantes-usar-permisos-residencia-ucranianos-falsificados-alicante-202206141316_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-detienen-14-inmigrantes-usar-permisos-residencia-ucranianos-falsificados-alicante-202206141316_noticia.html
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Національна поліція заарештувала в Аліканте 14 іммігрантів без документів, 

які нібито використовували фальсифіковані українські посвідки на проживання з 

наміром спробувати упорядкувати своє становище в Іспанії. Після початку війни в 

Україні Рада ЄС прийняла Рішення 2022/238, яким активувала режим тимчасового 

захисту тих громадян, які були переміщені з цієї країни. Таким чином громадяни 

третьої країни, крім України, можуть довести, що до 24 лютого 2022 р. вони легально 

проживали в Україні, на підставі дійсної посвідки на постійне проживання, виданої 

відповідно до законодавства України, і які не можуть повернутися до своєї країни чи 

регіону, можуть скористатися режимом тимчасового захисту в Іспанії. Агенти відділу 

боротьби з імміграційними мережами та фальсифікаціями документів провінційного 

відділу поліції Аліканте дізналися, що певна кількість претендентів на тимчасовий 

захист представників різних національностей пред’явили посвідки на тимчасове 

проживання в Україні, які здавалися правильними. Проте їх носіям бракувало жодних 

знань про цю країну, тому ці агенти розпочали розслідування щодо підтвердження 

номерів документів через Національний центральний офіс Інтерполу в Іспанії, який 

зв’яжеться з колегами в Києві. 

*** 

Schallenberg wirbt in Serbien für neues Denken bei EU-Erweiterung [В Сербії 

А. Шалленберг пропагує новий спосіб мислення щодо розширення ЄС] // Die 

Рresse. – Vienna, 2022. – 14.06. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6152405/schallenberg-wirbt-in-serbien-fuer-neues-denken-

bei-eu-erweiterung?from=rss. 

В ході дводенної поїздки до Белграда та Приштини міністр закордонних справ 

А. Шалленберг хоче заохотити процес розширення ЄС із Західними Балканами на тлі 

війни в Україні. А. Шалленберг передбачає нову модель поступової інтеграції. Тим 

часом в Сербії зростає стурбованість щодо ЄС. Австрія хотіла звернути увагу в 

Європейському Союзі на той факт, що Західні Балкани, зокрема можуть постраждати 

від «ударних хвиль» і водночас дати зрозуміти, що це «непорушна частина 

європейської родини, Європейського Союзу». 

*** 

Truusööt, Mari-Liis. USA ajutine asjur Tallinnas: Eestil on Venemaa-ohust 

rääkides alati olnud üks kõlavamaid hääli [Тимчасовий повірений у справах США 

в Таллінні: Естонія завжди голосно говорила про загрозу з боку росії] / M. 

Truusööt // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 14.06. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120021480/usa-ajutine-asjur-tallinnas-eestil-on-venemaa-

ohust-raakides-alati-olnud-uks-kolavamaid-haali. 

За словами тимчасового повіреного у справах США в Таллінні Б. Рораффа, 

спільна безпека завжди буде опорою американо-естонських відносин і багато з того, 

що було зроблено за останні сім місяців, було спрямовано на сприяння 

трансатлантичної єдності і Вашингтон з цим погоджується. За його словами, Естонія 

була однією з головних країн Брюсселя, яка працювала весь цей час для створення 

найсильнішого спільного фронту проти росії, яка розпочала війну в Україні. 

*** 

https://www.diepresse.com/6152405/schallenberg-wirbt-in-serbien-fuer-neues-denken-bei-eu-erweiterung?from=rss
https://www.diepresse.com/6152405/schallenberg-wirbt-in-serbien-fuer-neues-denken-bei-eu-erweiterung?from=rss
https://epl.delfi.ee/artikkel/120021480/usa-ajutine-asjur-tallinnas-eestil-on-venemaa-ohust-raakides-alati-olnud-uks-kolavamaid-haali
https://epl.delfi.ee/artikkel/120021480/usa-ajutine-asjur-tallinnas-eestil-on-venemaa-ohust-raakides-alati-olnud-uks-kolavamaid-haali
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Ghadban, Ralph. Scholz’ Angst vor der russischen Atombombe zeigt ihre Rolle 

für Diktatoren [Страх Шольца перед російською атомною бомбою свідчить про її 

роль для диктаторів] / R. Ghadban // Focus. – Berlin, 2022. – 14.06. – Режим 

доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/gastbeitrag-scholz-angst-

vor-der-russischen-atombombe-zeigt-ihre-rolle-fuer-diktaturen_id_107956193.html. 

Страх канцлера Німеччини О. Шольца перед російською атомною бомбою 

найкраще ілюструє її роль у консолідації авторитарних режимів і диктатур. О. Шольц 

не хоче виглядати воюючою стороною, перешкоджаючи доставці важкого озброєння 

українцям. Інші західні країни також не хочуть виступати в якості ворогуючих сторін, 

щоб запобігти прямій конфронтації між росією і НАТО. Дехто стверджує, що 

швидкий вступ України до ЄС матиме такий самий ефект. Доктор політичних наук Р. 

Гадбан вважає, що ці занепокоєння безглузді, оскільки путін уже бачить Захід 

стороною у війні і діє відповідно, навіть не цураючись використовувати масові 

вбивства мирних жителів. 

*** 

Levits: Krievijā groteskos apmēros pārraksta un vilto vēsturi [Левітс: У росії 

історію переписують і фальсифікують до гротескної міри] // Neatkarīgā Rīta 

Avīze. – Rīta, 2022. – 14.06. – Режим доступу : https://nra.lv/latvija/383828-levits-

krievija-groteskos-apmeros-parraksta-un-vilto-vesturi.htm. 

Президент Латвії Е. Левітс, звертаючись у День пам’яті жертв комуністичного 

геноциду до політично репресованих до учасників учнівського конкурсу «Сибірські 

діти» наголосив, що у росії до гротескної міри переписують і фальсифікують історію. 

На думку Е. Левітса, не можна допустити, щоб забуття покрило злочини радянського 

режиму, спадкоємцем якого є росія. За словами першої особи країни, почуття 

безкарності дозволяє зловмиснику вчиняти нові злочини і саме це можна спостерігати 

в Україні. 

*** 

Farberov, Snejana. Pope Francis criticizes Russia over cruelty in Ukraine but 

says war perhaps provoked [Папа Римський Франциск критикує росію за 

жорстокість в Україні, але вважає, що війна, можливо, спровокована] / S. 

Farberov // New York Post. – New York, 2022. – 14.06. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/06/14/pope-francis-criticizes-russia-over-cruelty-in-ukraine/. 

Папа Франциск заявив, що війна в Україні була «можливо якось спровокована» 

розширенням НАТО на схід, однак засуджує «жорстокість» російських військ. 

Запитавши себе риторично, чи це робить його «пропутінським», він відповів: «Ні. 

Було б неправильно говорити таке». Лідер римо-католицької церкви пояснив, що він 

«просто проти зведення складності до відмінності між хорошим і поганим, не 

замислюючись про коріння та інтереси, які дуже складні». 

*** 

Özer, Dilara Aslan. War against Ukraine unjustifiable, Deputy FM Kaymakcı 

says [Заступник глави МЗС Каймакчі заявив, що війна проти України 

невиправдана] / D. A. Özer // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 15.06. – Режим 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/gastbeitrag-scholz-angst-vor-der-russischen-atombombe-zeigt-ihre-rolle-fuer-diktaturen_id_107956193.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/gastbeitrag-scholz-angst-vor-der-russischen-atombombe-zeigt-ihre-rolle-fuer-diktaturen_id_107956193.html
https://nra.lv/latvija/383828-levits-krievija-groteskos-apmeros-parraksta-un-vilto-vesturi.htm
https://nra.lv/latvija/383828-levits-krievija-groteskos-apmeros-parraksta-un-vilto-vesturi.htm
https://nypost.com/2022/06/14/pope-francis-criticizes-russia-over-cruelty-in-ukraine/
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доступу : https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/war-against-ukraine-

unjustifiable-deputy-fm-kaymakci-says. 

Виступаючи на прийомі, влаштованому посольствами Польщі та Литви у 

столиці Анкарі з нагоди Дня Конституції Туреччини, заступник міністра закордонних 

справ Туреччини Ф. Каймакчі заявив, що війна росії проти України невиправдана і є 

серйозним порушенням міжнародного права. Ф. Каймакчі наголосив, що на запит 

ООН Туреччина запропонувала супроводжувати морські конвої з українських портів 

коридором безпеки для перевезення українського зерна. Представник ООН С. 

Дюжаррік заявив, що вони працюють у тісній співпраці з Туреччиною, щоб 

допомогти експорту зерна з України. 

*** 

Zajednički press Zelenskog, Abazovića i Rame: Podrška Ukrajini da dobije 

status kandidata za članstvo u EU [Спільна пресконференція Зеленського, 

Абазовича та Рами: Підтримка України щодо набуття статусу кандидата в ЄС] // 

Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 15.06. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/750896/zajednicki-press-zelenskog-abazovica-i-rame-

podrska-ukrajini-da-dobije-status-kandidata-za-clanstvo-u-eu. 

Президент України В. Зеленський та прем’єр-міністри Республіки Албанія Е. 

Рама, Чорногорії Д. Абазович, Республіки Північна Македонія Д. Ковачевський 

ухвалили спільну заяву про підтримку надання Українській державі статусу 

кандидата на членство в Європейському Союзі. В. Зеленський під час брифінгу з 

главами урядів Албанії та Чорногорії в Києві заявив, що Україна відчула готовність 

від балканських країн допомогти у відновленні України та реабілітації 

важкопоранених. 

*** 

Pardo, Pablo. Dos veteranos estadounidenses que combatían en Ucrania, 

capturados por Rusia [Двоє американських ветеранів, які воюють в Україні, 

захоплені росією] / P. Pardo // El Mundo. – Madrid, 2022. – 15.06. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/06/15/62aa2268fdddfff8978b4590.html. 

Заступник міністра оборонної політики США Колін Каль вважає, що в путіна 

«все ще є план окупації значної частини України, якщо не всієї країни». Він 

наголошує, що росіяни можуть мати тактичні перемоги, але він не думає, що вони 

здатні завоювати набагато більше території. Такі заяви К. Каля прозвучали лише за 

кілька годин до того, як британська газета «Daily Telegraph» опублікувала 

інформацію, що росія ув’язнила в Україні двох американських ветеранів війни зі 

штату Алабама, які брали участь у боях на півночі від українського міста Харкова. 

*** 

Malinowski, Przemysław. Zachód widzi trzy możliwe scenariusze rozwoju 

wojny na Ukrainie [Захід бачить три можливі сценарії розвитку війни в Україні] / 

P. Malinowski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 15.06. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36515101-zachod-widzi-trzy-mozliwe-

scenariusze-rozwoju-wojny-na-ukrainie. 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/war-against-ukraine-unjustifiable-deputy-fm-kaymakci-says
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/war-against-ukraine-unjustifiable-deputy-fm-kaymakci-says
https://avaz.ba/globus/svijet/750896/zajednicki-press-zelenskog-abazovica-i-rame-podrska-ukrajini-da-dobije-status-kandidata-za-clanstvo-u-eu
https://avaz.ba/globus/svijet/750896/zajednicki-press-zelenskog-abazovica-i-rame-podrska-ukrajini-da-dobije-status-kandidata-za-clanstvo-u-eu
https://www.elmundo.es/internacional/2022/06/15/62aa2268fdddfff8978b4590.html
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36515101-zachod-widzi-trzy-mozliwe-scenariusze-rozwoju-wojny-na-ukrainie
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36515101-zachod-widzi-trzy-mozliwe-scenariusze-rozwoju-wojny-na-ukrainie
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За інформацією американських та інших західних спецслужб, війна росії в 

Україні перебуває у критичній фазі, яка може визначити довгостроковий результат 

конфлікту. Це також може змусити уряди західних країн, які досі підтримували 

Україну, несучи постійно зростаючі витрати для власної економіки та запасів зброї, 

прийняти важке рішення. Українські чиновники висловили стурбованість тим, що 

участь Заходу може зменшитися у вирішальний момент. Західні чиновники уважно 

стежать за трьома можливими сценаріями. Перший передбачає, що росія ще може 

поступово завоювати дві східні області. Другий – може виникнути глухий кут, який 

триватиме місяцями чи роками, що призведе до величезних втрат з обох сторін і 

млявої кризи, яка продовжуватиме обтяжувати світову економіку. Третій – найменш 

вірогідний: росія може переглянути свої військові цілі, оголосити про свою перемогу 

та спробувати покласти край бойовим діям. 

*** 

Из-за войны: Как Польша и Украина преодолели свою кровавую историю 

[Через війну: Як Польща та Україна подолали свою криваву історію] // Дневник. 

– Sofia, 2022. – 15.06. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/06/15/4357858_zaradi_voinata_

kak_polsha_i_ukraina_preodoliaha/. 

За словами історика Франциска Девіса, ставлення до історії про те, як 

українські націоналісти вбили десятки тисяч мирних поляків під час Другої світової 

війни, змінив напад росії на Україну. Польща повністю перейшла на бік сусідів, 

приймаючи біженців та поставляючи Україні зброю. Провідні польські політики 

регулярно відвідують Україну. За словами публіциста Петра Косчинського, це 

історична нагода досягти кращого порозуміння і не лише тому, що вбачають в особі 

росії спільного ворога, а тому, що у відносинах двох країн відносини між політиками 

не найголовніше, а головне те, що люди думають один про одного. 

*** 

ЕС намерен либерализовать автомобильные перевозки с Украиной [ЄС 

має намір лібералізувати автомобільні перевезення з Україною] // Жэньминь 

жибао. – Пекін, 2022. – 15.06. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0615/c31519-10110204.html. 

Україна та Єврокомісія погодили фінальний текст спеціального договору про 

лібералізацію перевезень автомобільним транспортом між Україною та країнами ЄС. 

Глава Мінінфраструктури О. Кубраков зазначив, що документ передбачає виконання 

двосторонніх та транзитних перевезень українськими перевізниками без спеціальних 

дозволів, що є критично важливим зараз, коли в умовах блокади морських портів 

українська економіка повністю залежить від стабільної логістики на західних 

кордонах. 

*** 

Dawod, Nivette. Zelenskyj varnar för fler attacker vid EU-beslut [Зеленський 

попередив про нові напади на рішення ЄС] / N. Dawod // Aftonbladet. – Stockholm, 

2022. – 17.06. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/06/15/4357858_zaradi_voinata_kak_polsha_i_ukraina_preodoliaha/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/06/15/4357858_zaradi_voinata_kak_polsha_i_ukraina_preodoliaha/
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0615/c31519-10110204.html
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https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7dr433/zelenskyjs-varning-ryssland-kan-

attackera-infor-eu-beslut. 

Американський аналітичний центр «Institute for the Study of War» у своєму 

останньому звіті зазначив, що важливе місто Сєвєродонецьк у Луганській області на 

сході може незабаром опинитися під контролем росії. Старший викладач військової 

науки Шведського коледжу національної оборони І. Кяїхке наголосив, що в такому 

разі це означало б символічну перемогу росії і путін скористається цим як політичним 

зиском – йому треба якусь перемогу, коли війна справді пішла не так добре, як він 

спочатку сподівався. 

*** 

Kazakh president at odds with putin over separatist republics [Президент 

Казахстану не згоден з путіним щодо сепаратистських республік] // Daily Sabah. – 

Istanbul, 2022. – 17.06. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/world/europe/kazakh-president-at-odds-with-putin-over-

separatist-republics. 

Президент Казахстану К.-Ж. Токаєв – один з небагатьох високопосадовців на 

Петербурзькому міжнародному економічному форумі – у присутності президента 

росії путіна заявив, що його країна не збирається визнавати, так звані, «народні 

республіки» Донбасу і взагалі вважає їх «квазідержавами». Своїм коментарем К.-Ж. 

Токаєв вступив у суперечку з президентом росії, який визнав, так звані, Донецьку та 

Луганську Народні Республіки та називає їх захист однією з причин війни проти 

України. 

*** 

Latkovskis, Bens. Pret Krievijas domes ierosinājumu anulēt Lietuvas valsts 

atzīšanu jāizturas ārkārtīgi nopietni [До пропозиції російської держдуми 

відкликати визнання Литовської держави потрібно віднестись вкрай серйозно] / 

B. Latkovskis // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīta, 2022. – 17.06. – Режим доступу : 

https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/384122-pret-krievijas-domes-

ierosinajumu-anulet-lietuvas-valsts-atzisanu-jaizturas-arkartigi-

nopietni?_gl=1*1ss8ixj*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW8

53YH*MTY1NTY3MTI0OC4xMi4xLjE2NTU2NzE3NDguMA. 

Автор критикує, внесений депутатом держдуми росії від «Єдиної росії» Є. 

Федоровим, законопроєкт, який має намір скасувати рішення Держради СРСР від 6 

вересня 1991 р. про визнання незалежності Литви. За словами автора, нинішня 

система влади путіна показала, що те, що є нібито ірраціональним, іноді навіть 

абсурдним, потрібно сприймати серйозно. За його словами, у будь-якому випадку 

весь латвійський політичний клас повинен надіслати світові лише одне повідомлення 

– стійкий мир в Європі неможливий, якщо режиму путіна вдасться досягти хоча б 

часткової перемоги в Україні. 

*** 

Malinowski, Przemysław. Macron wciąż gotowy do rozmów z Putinem [Е. 

Макрон все ще готовий до розмов з путіним] / P. Malinowski // Rzeczpospolita. – 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7dr433/zelenskyjs-varning-ryssland-kan-attackera-infor-eu-beslut
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7dr433/zelenskyjs-varning-ryssland-kan-attackera-infor-eu-beslut
https://www.dailysabah.com/world/europe/kazakh-president-at-odds-with-putin-over-separatist-republics
https://www.dailysabah.com/world/europe/kazakh-president-at-odds-with-putin-over-separatist-republics
https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/384122-pret-krievijas-domes-ierosinajumu-anulet-lietuvas-valsts-atzisanu-jaizturas-arkartigi-nopietni?_gl=1*1ss8ixj*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1NTY3MTI0OC4xMi4xLjE2NTU2NzE3NDguMA
https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/384122-pret-krievijas-domes-ierosinajumu-anulet-lietuvas-valsts-atzisanu-jaizturas-arkartigi-nopietni?_gl=1*1ss8ixj*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1NTY3MTI0OC4xMi4xLjE2NTU2NzE3NDguMA
https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/384122-pret-krievijas-domes-ierosinajumu-anulet-lietuvas-valsts-atzisanu-jaizturas-arkartigi-nopietni?_gl=1*1ss8ixj*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1NTY3MTI0OC4xMi4xLjE2NTU2NzE3NDguMA
https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/384122-pret-krievijas-domes-ierosinajumu-anulet-lietuvas-valsts-atzisanu-jaizturas-arkartigi-nopietni?_gl=1*1ss8ixj*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1NTY3MTI0OC4xMi4xLjE2NTU2NzE3NDguMA
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Warsaw, 2022. – 17.06. – Режим доступу : https://www.rp.pl/polityka/art36525641-

macron-wciaz-gotowy-do-rozmow-z-putinem. 

Президент Франції Емманюель Макрон заявив в інтерв’ю BFM TV, що, хоча 

Франція зробить все можливе, щоб допомогти Україні виграти війну з росією, він 

продовжить розмови з путіним «коли це буде корисно». Контакти з путіним західних 

лідерів розкритикував президент Польщі Анджей Дуда. Лідери Німеччини, Франції та 

Італії, яких Київ розкритикував за підтримку, яку вони сприйняли як занадто 

обережну, відвідали Україну та заявили про підтримку майбутнього України в ЄС. Е. 

Макрон після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, заявив, що 

«на кону доля європейської безпеки» і ЄС стоїть з Україною «пліч-о-пліч до 

перемоги». 

*** 

Russia has ‘strategically lost’ war, says UK defence chief, as Lavrov says 

Moscow unashamed [росія «стратегічно програла» війну, каже глава оборони 

Великобританії, а лавров каже, що москва не соромиться] // The Guardian. – 

London, 2022. – 17.06. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/jun/17/russia-has-strategically-lost-war-

declares-uk-admiral-as-lavrov-says-no-shame-in-war-crimes. 

Начальник Генерального штабу Великої Британії генерал Н. Картер заявив, що 

росія вже «стратегічно програла» війну в Україні. Він наголосив, що росія зазнає 

великих втрат, у неї закінчуються війська та передові ракети, і вона ніколи не зможе 

захопити всю Україну. За його словами, це жахлива помилка росії і вона ніколи не 

візьме під контроль Україну, а для того, щоб росія досягла будь-якої форми успіху, 

будуть потрібні постійні величезні інвестиції в робочу силу та обладнання, і, 

ймовірно, знадобиться ще значний час. 

*** 

Russia has ‘strategically lost’ Ukraine war: UK armed forces chief [росія 

«стратегічно програла» війну з Україною: Головнокомандувач збройними 

силами Великобританії] // The News. – Islamabad, 2022. – 17.06. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/latest/966905-russia-has-strategically-lost-ukraine-war-

uk-armed-forces-chief. 

Начальник Генерального штабу Великої Британії генерал Н. Картер заявив, що 

росія ніколи не візьме під контроль Україну, вона «стратегічно програла» війну з 

Україною. За його словами, можливо президент росії путін, досягне «тактичних 

успіхів» у найближчі тижні, але пожертвував чвертю потужності армії своєї країни 

заради «крихітних» досягнень і втратив війська та високотехнологічні ракети. 

*** 

19 portugueses mortos na guerra na Ucrânia [На війні в Україні загинуло 19 

португальців] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 18.06. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/multimedia/videos/detalhe/19-portugueses-mortos-na-guerra-

na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques. 

https://www.rp.pl/polityka/art36525641-macron-wciaz-gotowy-do-rozmow-z-putinem
https://www.rp.pl/polityka/art36525641-macron-wciaz-gotowy-do-rozmow-z-putinem
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/17/russia-has-strategically-lost-war-declares-uk-admiral-as-lavrov-says-no-shame-in-war-crimes
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/17/russia-has-strategically-lost-war-declares-uk-admiral-as-lavrov-says-no-shame-in-war-crimes
https://www.thenews.com.pk/latest/966905-russia-has-strategically-lost-ukraine-war-uk-armed-forces-chief
https://www.thenews.com.pk/latest/966905-russia-has-strategically-lost-ukraine-war-uk-armed-forces-chief
https://www.cmjornal.pt/multimedia/videos/detalhe/19-portugueses-mortos-na-guerra-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/multimedia/videos/detalhe/19-portugueses-mortos-na-guerra-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
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У Міноборони росії зазначають, що на війні в Україні загинуло вже 19 

«португальських найманців», а загалом 103 людини виїхали з Португалії, щоб 

воювати разом з українцями. Зі свого боку, Міністерство закордонних справ 

Португалії повідомило, що знає лише про сім громадян, які прибули в Україну «як 

добровольчі комбатанти» і що жоден з них не загинув. 

*** 

Pimenta, Rita. Embalo feliz para crianças ucranianas [Весела колискова для 

українських дітей] / R. Pimenta // Público. – Lisboa, 2022. – 18.06. – Режим доступу 

: https://www.publico.pt/2022/06/18/impar/noticia/embalo-feliz-criancas-ucranianas-

2009820. 

Написана португальською, англійською, французькою та українською мовами, 

книжка «Klaras» стала результатом «безсоння», яке принесли авторці Маріані Джонс 

образи та звуки війни в Україні. Авторка зазначає, що її мета полягала в тому, щоб 

створити книгу, яка б допомогла українським хлопцям та дівчатам, які обрали 

Португалію своїм притулком. Компанія Delta Cafés взялась сплатити за друк стільки 

«Klaras» скільки необхідно, щоб книжка дісталася всім українським дітям-біженцям у 

Португалії. М. Джонс наголошує, що вона хотіла, щоб ця книга допомогла мамам 

заспокоїтися і приспати своїх дітей, адже ця книга не приховує реальності, але 

дозволяє торкнутися складних емоцій, що направляють на обнадійливе майбутнє. 

*** 

Frankenberger, Klaus-Dieter. Reue allein reicht nicht [Одного жалю 

недостатньо] / K. Frankenberger // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 

2022. – 19.06. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-

krieg-die-zeitenwende-braucht-dringend-substanz-18109218.html. 

За словами автора, неправильна оцінка намірів російського президента путіна є 

масовим провалом і повним провалом німецької політики, яку З. Габріель, як 

колишній член федерального уряду, також розглядає як особистий тягар. Канцлер О. 

Шольц після російського вторгнення в Україну також включає самокритику та 

визнання великих помилок. За словами автора, в той час, як колишній канцлер А. 

Меркель не хоче чути про помилки, двоє її колишніх міністрів визнають провал 

Німеччини в центральній сфері її зовнішньої політики та політики безпеки. 

*** 

Az új brit vezérkari főnök szerint egy Európában bevethető, Oroszországot 

legyőzni képes hadseregre van szükség [Новий командувач британської армії каже, 

що Європі потрібна армія, здатна перемогти росію] // Nepszava. – Budapest, 2022. 

– 19.06. – Режим доступу : https://nepszava.hu/3160726_brit-vezerkari-fonok-

europaban-bevetheto-oroszorszagot-legyozo-hadsereg. 

Новий начальник Генерального штабу Великої Британії генерал П. Сандерс 

заявив, що британські військові мають «підготуватися воювати в Європі ще раз», аби 

перемогти сили президента рф володимира путіна. Генерал П. Сандерс, який замінив 

на посаді глави Генштабу М. Карлтона-Сміта, попередив військових про виклики, з 

якими вони стикаються на тлі війни в Україні. 

https://www.publico.pt/2022/06/18/impar/noticia/embalo-feliz-criancas-ucranianas-2009820
https://www.publico.pt/2022/06/18/impar/noticia/embalo-feliz-criancas-ucranianas-2009820
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-die-zeitenwende-braucht-dringend-substanz-18109218.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-die-zeitenwende-braucht-dringend-substanz-18109218.html
https://nepszava.hu/3160726_brit-vezerkari-fonok-europaban-bevetheto-oroszorszagot-legyozo-hadsereg
https://nepszava.hu/3160726_brit-vezerkari-fonok-europaban-bevetheto-oroszorszagot-legyozo-hadsereg
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*** 

Szijjártó szerint a globális minimumadó bevezetésével munkahelyek tízezrei 

kerülnének veszélybe [За словами Сіярто, запровадження глобального 

мінімального податку ставить під загрозу десятки тисяч робочих місць] // 

Nepszava. – Budapest, 2022. – 19.06. – Режим доступу : 

https://nepszava.hu/3160647_szijjarto-peter-globalis-minimumado-adoemeles-

munkahelyek. 

За словами міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини П. 

Сіярто, на хвилі війни в Україні останніх ста днів починає проявлятися не лише 

європейська, а й глобальна економічна криза. Поганою новиною для угорців він 

назвав те, що війна триває вже понад сто днів через постійну загрозу безпеці, а 

зусилля по досягненню миру поки що безрезультатні. П. Сіярто заявив, що Угорщина 

з самого початку засуджує військову агресію проти України та проводить найбільшу 

операцію з надання гуманітарної допомоги. 

*** 

Moore, Mark. NATO warns of long Ukraine war as Russian assaults follow EU 

boost for Kyiv [НАТО попереджає про тривалу війну в Україні, оскільки 

російські напади слідують за посиленням ЄС для Києва] / М. Moore // New York 

Post. – New York, 2022. – 19.06. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/06/19/nato-warns-of-long-ukraine-war-as-russian-assaults-

follow-eu-boost-for-kyiv/. 

Глава НАТО попередив, що війна в Україні може тривати роками і закликав 

західні країни продовжувати надавати військову та гуманітарну допомогу в її 

боротьбі з росією. Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг заявив, що надання 

українським військам найсучаснішої зброї має вирішальне значення для звільнення 

східного Донбасу від російського контролю. 

*** 

Propper, David. UK army chief warns that Britain ‘must prepare to fight’ over 

Ukraine [Головнокомандувач армії Великої Британії попереджає, що 

Великобританія «має готуватися до боротьби» за Україну] / D. Propper // New 

York Post. – New York, 2022. – 19.06. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/06/19/uk-army-chief-britain-must-prepare-to-fight-amid-

ukraine-war/. 

Новий головнокомандувач армії Сполученого Королівства П. Сандерс 

попередив, що британські солдати «повинні знову готуватися до боротьби в Європі» 

під час українсько-російської війни, оскільки зростає занепокоєння, що білоруські 

війська можуть приєднатися до російського вторгнення. Генерал П. Сандерс у 

посланні до своїх солдатів сказав, що напад росії на Україну «підкреслює нашу 

основну мету захистити Сполучене Королівство шляхом готовності вигравати війни 

на суші». 

*** 

https://nepszava.hu/3160647_szijjarto-peter-globalis-minimumado-adoemeles-munkahelyek
https://nepszava.hu/3160647_szijjarto-peter-globalis-minimumado-adoemeles-munkahelyek
https://nypost.com/2022/06/19/nato-warns-of-long-ukraine-war-as-russian-assaults-follow-eu-boost-for-kyiv/
https://nypost.com/2022/06/19/nato-warns-of-long-ukraine-war-as-russian-assaults-follow-eu-boost-for-kyiv/
https://nypost.com/2022/06/19/uk-army-chief-britain-must-prepare-to-fight-amid-ukraine-war/
https://nypost.com/2022/06/19/uk-army-chief-britain-must-prepare-to-fight-amid-ukraine-war/
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Romero Revuelta, Patricia. Del Madrid del 36 al Járkov de 2022, vivir en el 

metro para escapar de los bombardeos 90 años después [З Мадрида в 1936 році до 

Харкова в 2022 році, живучи в метро, щоб уникнути бомбардування 90 років 

потому] / P. Romero Revuelta // ABC. – Madrid, 2022. – 20.06. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/internacional/abci-madrid-36-jarkov-2022-vivir-metro-para-

escapar-bombardeos-90-anos-despues-202206201618_noticia.html. 

Агентство ООН у справах біженців в Іспанії перетворило музейну станцію 

Chamberí (Мадрид) в укриття, якими наразі слугують станції Києва чи Харкова в 

Україні і як це було під час Громадянської війни в Іспанії. З початку війни станції 

метро були і залишаються тимчасовим фізичним притулком від повітряних нальотів. 

Метро в таких містах, як Київ і Харків, залишалося відкритим 24 год. на добу і стало 

справжнім домом для понад 400 тис. українців. 

*** 

Colom, Eduardo. Muere un español de 31 años que combatía en Ucrania 

[Загинув 31-о річний іспанець, який воював в Україні] / E. Colom // El Mundo. – 

Madrid, 2022. – 21.06. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/baleares/2022/06/21/62b17e1ffc6c833c498b4613.html. 

Анхель Адровер Мартінес, 31-річний майор і інженер телекомунікацій, загинув 

в Україні, куди він приїхав з Нідерландів кілька місяців тому з наміром воювати на 

передовій. Обставини його смерті ще з’ясовуються, а Міністерство закордонних 

справ Іспанії уже розпочало зусилля по репатріації тіла вбитого співвітчизника. МЗС 

Іспанії не знало про присутність А. Адровера Мартінеса в Україні, як бійця-

добровольця, 

*** 

Piña, Raúl. Pedro Sánchez conversa con Biden y Zelensky sobre la próxima 

cumbre de la OTAN en Madrid [Педро Санчес розмовляє з Д. Байденом і 

В. Зеленським про наступний саміт НАТО в Мадриді] / R. Piña // El Mundo. – 

Madrid, 2022. – 21.06. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/06/21/62b209befc6c8392078b458b.html. 

Залишилося майже тиждень до того, як Мадрид стане місцем проведення 

історичного саміту НАТО і глава виконавчої влади Іспанії Педро Санчес активізує 

контакти, а уряд і місто готуються до прийому делегацій на чолі з 40 главами держав і 

урядів країн-союзників та інших запрошених держав. У цьому контексті прем’єр-

міністр провів телефонні розмови з президентом США Джо Байденом та Президентом 

України Володимиром Зеленським за ініціативою американського та українського 

лідерів. Згідно з урядовими джерелами, Д. Байден хотів передати П. Санчесу свою 

вдячність за зусилля, які Іспанія доклала для організації цього саміту в історичний 

момент для Альянсу, який має втілити свою нову стратегічну концепцію, в контексті 

російської агресії проти України. У телефонній розмові з В. Зеленським обидва 

лідери обговорили рекомендацію Брюсселя визнати Україну країною-кандидатом на 

членство в ЄС, що Іспанія відкрито підтримує. Вони також розглянули питання 

продовольчої безпеки, оскільки зростає занепокоєння, що в Європі та решті світу 

може виникнути продовольча криза через брак зернових, що є одним із наслідків 

вторгнення росії в Україну. 

https://www.abc.es/internacional/abci-madrid-36-jarkov-2022-vivir-metro-para-escapar-bombardeos-90-anos-despues-202206201618_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-madrid-36-jarkov-2022-vivir-metro-para-escapar-bombardeos-90-anos-despues-202206201618_noticia.html
https://www.elmundo.es/baleares/2022/06/21/62b17e1ffc6c833c498b4613.html
https://www.elmundo.es/espana/2022/06/21/62b209befc6c8392078b458b.html
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*** 

Wehner, Markus. „Deutschland muss Führungsmacht sein“ [«Німеччина має 

бути провідною державою»] / M. Wehner // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am 

Main, 2022. – 21.06. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/lars-

klingbeil-deutschland-muss-fuehrungsmacht-sein-18117118.html. 

Співголова керівної Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Л. 

Клінгбайль скаржиться, що Німеччина занадто довго вірила, «що наша політична 

модель порядку, заснованого на правилах, зрештою переможе». За його словами, 

необхідно було по-іншому сприймати незаконну анексію Криму і не можна ніколи 

більше ставати настільки залежними від енергетичної політики. З огляду на війну 

росії в Україні, Л. Клінгбайль заявив, що Німеччина допустила помилки у відносинах 

зі східно- та центральноєвропейськими партнерами, оскільки їх погляд на росію був 

проігнорований. Він захищає доставку з Німеччини в Україну зброї, включно з 

важкою артилерієюю і вважає, що це має бути частиною нової ролі Федеративної 

Республіки. 

*** 

Harsányi, György. Szimbolikus jelentősége lenne, ha Orbán elfogadná 

Zelenszkij meghívását, de kérdés, hogy meri-e vállalni [Було б символічно, якби 

Орбан прийняв запрошення Зеленського, але питання в тому, чи наважиться він 

на це] / G. Harsányi // Nepszava. – Budapest, 2022. – 21.06. – Режим доступу : 

https://nepszava.hu/3160919_ukrajna-magyarorszag-volodimir-zelenszkij-orban-

viktor-latogatas-europai-unio. 

Глава Української держави В. Зеленський поговорив по телефону з прем’єр-

міністром Угорщини В. Орбаном і запросив його відвідати Київ. На думку Ч. 

Фединець із Дослідницької мережі Е. Лоранда, такий візит був би дуже чітким 

рішенням з боку В. Орбана, питання лише в тому, чи піде на це голова угорського 

уряду після 12 років угорської риторики щодо українського закону про освіту та 

мову. Щодо можливостей конкретної співпраці, то, як заявив міністр закордонних 

справ і зовнішньої торгівлі П. Сіярто, Угорщина може сприяти експорту українського 

зерна. 

*** 

Czermiński, Jakub. Prezydent Duda o pomocy wojskowej Polski dla Ukrainy: 

Wysłaliśmy prawie że bez zastanowienia [Президент А. Дуда про військову 

допомогу Польщею Україні: Ми надіслали її майже не вагаючись] / J. Czermiński 

// Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 21.06. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/polityka/art36546091-prezydent-duda-o-pomocy-wojskowej-polski-

dla-ukrainy-wyslalismy-prawie-ze-bez-zastanowienia. 

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що треба запровадити такі санкції 

проти росії, щоб саме путін просив поговорити з росією і тоді шукати можливості 

знайти якісь умови для кінця війни, тому що тоді можна буде диктувати йому ці 

умови. А. Дуда наголошує, що вперше після закінчення Другої світової війни світ має 

справу з повномасштабною війною з усіма її найстрашнішими наслідками – з 

масовими вбивствами мирного населення, вбивчим методичним руйнуванням 

https://www.faz.net/aktuell/politik/lars-klingbeil-deutschland-muss-fuehrungsmacht-sein-18117118.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/lars-klingbeil-deutschland-muss-fuehrungsmacht-sein-18117118.html
https://nepszava.hu/3160919_ukrajna-magyarorszag-volodimir-zelenszkij-orban-viktor-latogatas-europai-unio
https://nepszava.hu/3160919_ukrajna-magyarorszag-volodimir-zelenszkij-orban-viktor-latogatas-europai-unio
https://www.rp.pl/polityka/art36546091-prezydent-duda-o-pomocy-wojskowej-polski-dla-ukrainy-wyslalismy-prawie-ze-bez-zastanowienia
https://www.rp.pl/polityka/art36546091-prezydent-duda-o-pomocy-wojskowej-polski-dla-ukrainy-wyslalismy-prawie-ze-bez-zastanowienia
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інфраструктури і житла, примусовою депортацією людей, включаючи дітей, 

мільйонами біженців. 

*** 

ЕС призвал к прекращению огня в Украине для вывоза зерна [ЄС 

закликав до припинення вогню в Україні для вивезення зерна] // Жэньминь 

жибао. – Пекін, 2022. – 21.06. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0621/c31519-10112772.html. 

Верховний представник ЄС з іноземних справ і політики безпеки Ж. Боррель 

після зустрічі з главами МЗС держав ЄС заявив, що Європейський Союз закликає до 

припинення вогню в Україні заради експорту мільйонів тонн зерна. За його словами, 

війна росії проти України має серйозні негативні наслідки для продовольчої безпеки у 

світі. Ж. Боррель назвав дезінформацією заяви росії про те, що до посилення голоду 

ведуть санкції ЄС. Він зазначив, що під час зустрічі у Люксембурзі міністри 

обговорили військову допомогу Україні від ЄС та підтримку з боку кожної окремої 

держави. 

*** 

Barrabi, Barrabi. China analyst urges possible attacks on Elon Musk’s Starlink 

satellites [Китайський аналітик попереджає про можливість атак на супутники 

Starlink Ілона Маска] / B. Barrabi // New York Post. – New York, 2022. – 22.06. – 

Режим доступу : https://nypost.com/2022/06/22/china-urges-possible-attacks-on-elon-

musks-starlink-satellites/. 

Незважаючи на те, що SpaceX є цивільною компанією, Starlink останніми 

тижнями отримала міжнародне визнання за життєво важливу роль, яку вона відіграла 

в підтримці зусиль України протистояти жорстокому російському вторгненню. З 

початку конфлікту наприкінці лютого І. Маск надав Україні тисячі терміналів 

Starlink. Американський генерал нещодавно заявив, що Starlink «повністю знищив 

інформаційну кампанію путіна», дозволивши Президенту України Володимиру 

Зеленському напряму спілкуватися зі своїм народом, незважаючи на зусилля кремля 

порушити роботу мереж. Повідомляється, що українські військові також 

використовували Starlink для координації військових дій – наприклад, сприяння 

ударам безпілотників по російських танках на полі. 

*** 

Alvarez, Luciano. A cidade ucraniana de Irpin vai ter uma creche chamada 

“Cascais” [В українському місті Ірпінь буде дитячий садок «Кашкайш»] / L. 

Alvarez // Público. – Lisboa, 2022. – 22.06. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/06/22/local/noticia/cidade-ucraniana-irpin-vai-creche-

chamada-cascais-2011015. 

Португальське місто Кашкайш і українське місто Ірпінь стануть містами-

«побратимами». Протокол підпишуть у муніципалітеті Кашкайш, куди приїхав мер 

Ірпіня. У нього вже є гарантія, що він отримає 500 тис. євро на будівництво дитячого 

садка в зруйнованому війною місті і вже вирішено, що дитячий садок буде називатися 

«Кашкайш». 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0621/c31519-10112772.html
https://nypost.com/2022/06/22/china-urges-possible-attacks-on-elon-musks-starlink-satellites/
https://nypost.com/2022/06/22/china-urges-possible-attacks-on-elon-musks-starlink-satellites/
https://www.publico.pt/2022/06/22/local/noticia/cidade-ucraniana-irpin-vai-creche-chamada-cascais-2011015
https://www.publico.pt/2022/06/22/local/noticia/cidade-ucraniana-irpin-vai-creche-chamada-cascais-2011015
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*** 

Bartkiewicz, Artur. Biden o wojnie na Ukrainie: To może być gra na 

przeczekanie [Д. Байден про війну в Україні: це може бути гра на очікування] / A. 

Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 22.06. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/dyplomacja/art36548511-biden-o-wojnie-na-ukrainie-to-moze-byc-

gra-na-przeczekanie. 

Президент США Джо Байден заявив, що не боїться, що між союзниками США 

в Європі виникнуть суперечки щодо війни в Україні. Водночас Д. Байден зазначив, 

що війна в Україні «може в якийсь момент перетворитися на своєрідну гру на 

очікування». За його словами, йдеться про те, що може витримати росія і до чого 

готова Європа, зокрема з наслідками введених проти росії санкцій. Президент США 

збирається про це говорити на саміті G7 та НАТО. 

*** 

Türkiye ve Rusya arasında kritik zirve! İlk somut sonuç alındı [Критичний 

саміт Туреччини та росії! Досягнутий перший відчутний результат] // Star. – 

Istanbul, 2022. – 22.06. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/politika/turkiye-

ve-rusya-arasinda-kritik-zirve-ilk-somut-sonuc-alindi-haber-1719938/. 

До росії вирушила військова делегація Міноборони Туреччини, щоб 

обговорити питання розблокування експорту українського зерна. Делегація 

Туреччини провела перемовини з російською стороною щодо розблокування 

українських портів для вивезення зерна. Як пише видання, зустрічі військових 

делегацій на чолі з турецьким і російським генералами, призначеними в рамках 

«дипломатії червоної лінії» в москві, «пройшли в конструктивній і дуже позитивній 

атмосфері». 

*** 

Dawod, Nivette. Paasikivi: ryssland skjuter mot allt [Паасіківі: росія стріляє 

по всьому] / N. Dawod // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 23.06. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jaq4Vw/paasikivi-om-rysslands-taktik-skjuter-

mot-allt. 

На думку підполковника та викладача стратегії у Шведському коледжі 

національної оборони Й. Паасіківі, війна в Україні йде повільно і може затягтися. 

Тактика росії – стріляти по всьому і повністю знищити країну. За його словами, 

частина плану росії руйнувати усі міста, військові об’єкти, порти та інфраструктуру. 

*** 

Metsola, Roberta. Ukraine: When hope and history rhyme [Україна: Коли 

надія та історія римуються] / R. Metsola // POLITICO. – Brussels, 2022. – 23.06. – 

Режим доступу : https://www.politico.eu/article/ukraine-hope-history-rhyme/. 

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола та прем’єр-

міністерка Естонії Кая Каллас в статті для POLITICO пишуть, що Україна зробила 

вибір боротьби проти автократії та агресії за приєднання до Європи. На думку 

високопосадовець, тепер Європа має відповісти на незаконну і жорстоку агресію 

росії, яка «розбудила мирно сплячого геополітичного гіганта». За словами авторок 

https://www.rp.pl/dyplomacja/art36548511-biden-o-wojnie-na-ukrainie-to-moze-byc-gra-na-przeczekanie
https://www.rp.pl/dyplomacja/art36548511-biden-o-wojnie-na-ukrainie-to-moze-byc-gra-na-przeczekanie
https://www.star.com.tr/politika/turkiye-ve-rusya-arasinda-kritik-zirve-ilk-somut-sonuc-alindi-haber-1719938/
https://www.star.com.tr/politika/turkiye-ve-rusya-arasinda-kritik-zirve-ilk-somut-sonuc-alindi-haber-1719938/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jaq4Vw/paasikivi-om-rysslands-taktik-skjuter-mot-allt
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jaq4Vw/paasikivi-om-rysslands-taktik-skjuter-mot-allt
https://www.politico.eu/article/ukraine-hope-history-rhyme/
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статті, рішення, які будуть прийяті, формуватимуть майбутнє континенту та майбутнє 

того, що лежить в основі європейської свободи. 

*** 

Malinowski, Przemysław. Andrzej Duda dla łotewskiej telewizji: Putin to 

bandyta. Chce relacji? Niech o nie prosi [Анджей Дуда для латвійського 

телебачення: путін – бандит. Хоче відносин? Нехай їх просить] / P. Malinowski // 

Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 23.06. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/polityka/art36558011-andrzej-duda-dla-lotewskiej-telewizji-putin-

to-bandyta-chce-relacji-niech-o-nie-prosi. 

Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю латвійському телебаченню LSM 

заявив, що, на його думку, не слід вести переговори з путіним, а росію потрібно 

ізолювати, поки не буде миру. На думку А. Дуди, не треба кликати путіна, щоб 

поговорити з ним, і тим самим легітимізувати його режим і те, що він робить в 

Україні. За словами А. Дуди, росіяни свідомо ведуть війну проти всього світу і якщо в 

африканських країнах буде голод через відсутність зернових поставок з України, то 

винна буде росія, тому що саме росія напала на Україну. 

*** 

Institut za rat objavio analizu ukrajinskog povlačenja iz Severodonjecka 

[Інститут вивчення війни опублікував аналіз виведення українських військ із 

Сєвєродонецька] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 25.06. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/753363/institut-za-rat-objavio-analizu-ukrajinskog-

povlacenja-iz-severodonjecka. 

Американський аналітичний центр «Інститут вивчення війни» зробив аналіз 

виведення українських військ із Сєвєродонецька, в якому зазначено, що виведення 

військ дозволить українцям зміцнити свої оборонні позиції та призведе до 

подальшого виснаження російської живої сили та техніки. російські війська 

намагаються зайняти Сєвєродонецьк як мінімум з 13 березня, вимотавши свої сили та 

техніку за три місяці. 

*** 

«Fazia trabalho certo e eficaz»: Associação dos Ucranianos em Portugal 

lamenta saída de embaixadora da Ucrânia em Lisboa [«Вона робила правильну та 

ефективну роботу»: Спілка українців Португалії шкодує про від’їзд посла 

України з Лісабону] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 26.06. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/associacao-dos-ucranianos-em-portugal-

lamenta-saida-de-embaixadora?ref=Pesquisa_Destaques. 

Розмовляючи з Correio da Manhã по телефону, голова Спілки українців у 

Португалії Павло Садоха заявив, що шкодує про від’їзд посла його країни з Лісабону, 

вважаючи, що дипломат робила «дуже правильну і ефективну» роботу і не знає, чому 

президент В. Зеленський прийняв таке рішення. Однак він вважає, що це «звичайна 

рутина», адже Інна Огнівець працювала послом в Португалії з 2015 р. і вже 

перевищила чотирирічний період [у 2019 р.]. П. Садоха наголосив, що його спілці 

дуже подобалася її робота і вони вважають, що вона надзвичайно професійна і 

виконувала роботу дуже ефективно. 

https://www.rp.pl/polityka/art36558011-andrzej-duda-dla-lotewskiej-telewizji-putin-to-bandyta-chce-relacji-niech-o-nie-prosi
https://www.rp.pl/polityka/art36558011-andrzej-duda-dla-lotewskiej-telewizji-putin-to-bandyta-chce-relacji-niech-o-nie-prosi
https://avaz.ba/globus/svijet/753363/institut-za-rat-objavio-analizu-ukrajinskog-povlacenja-iz-severodonjecka
https://avaz.ba/globus/svijet/753363/institut-za-rat-objavio-analizu-ukrajinskog-povlacenja-iz-severodonjecka
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/associacao-dos-ucranianos-em-portugal-lamenta-saida-de-embaixadora?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/associacao-dos-ucranianos-em-portugal-lamenta-saida-de-embaixadora?ref=Pesquisa_Destaques


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

156 

*** 

Ollero, Daniel J. Egils Levits, presidente de Letonia: «Quienes quieran 

apaciguar a Putin pueden ofrecerle parte de su país, pero no territorio ucraniano» 

[Президент Латвії Егілс Левітс: «Ті, хто хоче заспокоїти путіна, можуть 

запропонувати йому частину своєї країни, але не українську територію»] / D. J. 

Ollero // El Mundo. – Madrid, 2022. – 26.06. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/06/26/62b35112fc6c8350478b4624.html. 

Президент Латвії дав інтерв’ю El Mundo, в якому розповів про війну в Україні, 

«десовєтизацію», яку переживає його країна, і важливість Іспанії в місії НАТО, яка 

захищає її територію. Він наголосив на тому, що Латвія занурена в процес глибоких 

реформ з метою позбутися російського впливу та її радянського минулого. Крім того 

він зазначив, що ті країні, які хочуть заспокоїти путіна, можуть запропонувати йому 

частину своїх країни, а не розпоряджатися українською територією. 

*** 

Miller, Zeke. Biden urges Western unity on Ukraine at G7 summit [Байден 

закликав Захід до єдності щодо України на саміті G7] / Z. Miller // Japan Тoday. – 

Tokyo, 2022. – 26.06. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/biden-g-7-leaders-huddle-on-energy-

inflation-ukraine-war. 

У Баварських Альпах розпочався триденний саміт країн «Великої сімки», на 

якому світові лідери обговорюватимуть ряд критичних світових викликів, великою 

мірою спричинених російським вторгненням в Україну. Президент США Джо Байден 

та його колеги використали зустріч, щоб не дати економічним наслідкам війни в 

Україні розколоти глобальну коаліцію, яка прагне покарати російську агресію, 

обговорити, як убезпечити постачання енергії та впоратися з інфляцією. 

*** 

Moore, Mark. Biden tells G7 allies to ‘stay together’ – as group moves to ban 

Russian gold imports [Д. Байден каже союзникам G7 «триматися разом» – 

оскільки група намагається заборонити імпорт російського золота] / М. Moore // 

New York Post. – New York, 2022. – 26.06. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/06/26/biden-tells-g7-allies-to-stay-together-against-moscow/. 

Президент США Д. Байден сказав союзникам на саміті G7, що треба стояти 

разом проти росії, оскільки група вирішила заборонити імпорт російського золота, 

намагаючись витіснити росію зі світової економіки. Очікується, що офіційне 

повідомлення про нові санкції з’явиться під час саміту в Баварських Альпах. 

*** 

Jäger, Thomas. Putins große „Russland-Tragödie“: Wer sie kennt, versteht 

alles, was er jetzt tut [Велика «російська трагедія» путіна: хто це знає, той розуміє 

все, що він зараз робить] / T. Jäger // Focus. – Berlin, 2022. – 27.06. – Режим 

доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/analyse-von-thomas-

jaeger-putins-grosse-russland-tragoedie-wer-sie-kennt-versteht-was-jetzt-

passiert_id_107974856.html. 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/06/26/62b35112fc6c8350478b4624.html
https://japantoday.com/category/politics/biden-g-7-leaders-huddle-on-energy-inflation-ukraine-war
https://japantoday.com/category/politics/biden-g-7-leaders-huddle-on-energy-inflation-ukraine-war
https://nypost.com/2022/06/26/biden-tells-g7-allies-to-stay-together-against-moscow/
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/analyse-von-thomas-jaeger-putins-grosse-russland-tragoedie-wer-sie-kennt-versteht-was-jetzt-passiert_id_107974856.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/analyse-von-thomas-jaeger-putins-grosse-russland-tragoedie-wer-sie-kennt-versteht-was-jetzt-passiert_id_107974856.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/analyse-von-thomas-jaeger-putins-grosse-russland-tragoedie-wer-sie-kennt-versteht-was-jetzt-passiert_id_107974856.html
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Щодо застосування ядерної зброї у війні росії проти України політичний 

експерт Т. Єґер вважає, що немає жодної політичної чи військової зрозумілої причини 

для застосування ядерної зброї росією. Країна буде убезпечувати режим ззовні за 

допомогою ядерного стримування, як це діє вже зараз, бо на росію навіть не нападає 

Україна. З іншого боку, каже експерт, суспільства, яким загрожує росія, підвищать 

свою здатність запобігати насильству, якщо вони захочуть поглянути на ситуацію 

реалістично і якщо уряди піклуються про інтереси держави. За словами експерта, 

завдання «Zeitenwende», оголошене канцлером Німеччини О. Шольцем, показати 

путіну, що він був неправий. 

*** 

Devanna, Cecilia. En el G-7, Alberto Fernández condenó la guerra en Ucrania y 

dijo que la política de sobrecargos del FMI “debe ser revisada” [На G7 Альберто 

Фернандес засудив війну в Україні та заявив, що політику донарахувань МВФ 

«треба переглянути»] / C. Devanna // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 27.06. – 

Режим доступу : https://www.lanacion.com.ar/politica/en-el-g-7-alberto-fernandez-

volvio-a-condenar-la-guerra-en-ucrania-y-dijo-que-la-politica-de-nid27062022/. 

Засудження війни в Україні, Америки як зони миру і сумніву в політиці МВФ 

щодо надбавок були центральними вісями промови, яку президент Аргентини 

Альберто Фернандес виголосив в Німеччині на першому пленарному засіданні G7. 

Він наголосив, що Аргентина засудила вторгнення російської федерації в Україну і 

сказав, що потрібно сприяти діалогу між залученими сторонами. Варто зазначити, що 

на цьому заході Президент України Володимир Зеленський був одним із гостей і був 

присутній віртуально. На зустрічі форуму БРІКС, за участю путіна, А. Фернандес 

закликав до «припинення бойових дій», не висловлюючи прямого засудження 

вторгнення. 

*** 

Von der Burchard, Hans. G7 leaders vow to support Ukraine for ‘as long as it 

takes’ [Лідери G7 пообіцяли підтримувати Україну «скільки це знадобиться»] / 

H. Von der Burchard // POLITICO. – Brussels, 2022. – 27.06. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/g7-vow-to-support-ukraine-as-long-as-it-takes/. 

Лідери країн G7 пообіцяли надавати Україні фінансову, військову та 

гуманітарну підтримку «стільки часу, скільки це знадобиться», наголосивши, що 

країна повинна мати можливість захистити свій суверенітет і «вибирати своє 

майбутнє». В оприлюдненій заяві група висловила «непохитну прихильність 

підтримувати уряд і народ України в їх мужній обороні суверенітету та 

територіальної цілісності своєї країни» та заявила, що вона засуджує і «не визнає 

тривалі спроби росії перекроїти кордони силою». 

*** 

Arrizabalaga, Mónica. Tres camiones parten desde España con ayuda para los 

museos de Ucrania [Три вантажівки виїжджають з Іспанії з допомогою для музеїв 

України] / M. Arrizabalaga // ABC. – Madrid, 2022. – 28.06. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/cultura/abci-tres-camiones-parten-desde-espana-ayuda-museos-

ucrania-202206280856_noticia.html. 

https://www.lanacion.com.ar/politica/en-el-g-7-alberto-fernandez-volvio-a-condenar-la-guerra-en-ucrania-y-dijo-que-la-politica-de-nid27062022/
https://www.lanacion.com.ar/politica/en-el-g-7-alberto-fernandez-volvio-a-condenar-la-guerra-en-ucrania-y-dijo-que-la-politica-de-nid27062022/
https://www.politico.eu/article/g7-vow-to-support-ukraine-as-long-as-it-takes/
https://www.abc.es/cultura/abci-tres-camiones-parten-desde-espana-ayuda-museos-ucrania-202206280856_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/abci-tres-camiones-parten-desde-espana-ayuda-museos-ucrania-202206280856_noticia.html
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Три вантажівки виїхали з Кослади (провінція Мадрид) до Польщі з місією 

«Людина-пам’ятник». Завантажені 200-и кубометрами ящиків і 12 500 кілограмами 

захисних матеріалів, їхня мета – надати свою допомогу музеям України для охорони 

творів мистецтва, які опинилися у небезпеці через війну, розв’язану росією. 

П’ятнадцять іспанських музеїв та установ відреагували на кампанію «Професіонали 

та музеї з Україною», яку проводить Іспанський національний комітет Міжнародної 

ради музеїв ICOM, подарувавши пакувальні коробки, піддони, вогнегасники, 

пінополіетиленові листи, куточки для картин, банки з силікагелем або комп’ютерні 

матеріали (зовнішні жорсткі диски, планшети, комп’ютери та мобільні телефони). 

Після початку війни в Україні Іспанський комітет ICOM зв’язався зі своїми колегами 

з ICOM Ukraine, щоб дізнатися, яку підтримку вони можуть надати з Іспанії і 

дізналися про потреби українських музеїв. 

*** 

Draghi: G7, Ukrayna’yı ihtiyacı olduğu sürece destekleyecek [М. Драґі: G7 

підтримуватиме Україну, доки їй це потрібно] // Star. – Istanbul, 2022. – 28.06. – 

Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/draghi-g7-ukraynayi-ihtiyaci-oldugu-

surece-destekleyecek-haber-1721421/. 

Прем’єр-міністр Італії М. Драґі заявив, що як країна-член G7 Італія 

підтримуватиме Україну доти, доки вона цього потребуватиме. Стверджуючи, що 

саміт лідерів G7 був «успішним», М. Драґі заявив, що лідери засуджують росію за 

вторгнення в Україну і віддані своїй підтримці Києва. Зазначаючи, що санкції проти 

росії триватимуть, він наголосив, що санкції важливі, щоб повернути росію за стіл 

переговорів. 

*** 

Mishra, Stuti. Ukraine news – live: Mall was not intended target of deadly 

Russian strike, UK says [Новини України – у прямому ефірі: ТРЦ не був цільовим 

об’єктом смертоносного російського удару, вважає Велика Британія] / S. Mishra 

// The Independent. – London, 2022. – 29.06. – Режим доступу : 

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

putin-b2111684.html. 

У Міністерстві оборони Великобританії заявили, що існує «реальна 

ймовірність», що ракетний удар росії по Кременчуку був випадковим. Стверджується, 

що ракета, можливо, мала вразити «поблизу інфраструктурну ціль». В Мадриді 

канцлер Німеччини О. Шольц заявив, що союзники по НАТО продовжуватимуть 

постачати Україні зброю у війні проти росії стільки, скільки буде необхідно. 

*** 

Трапара, Владимир. Сто дана рата у Украјини [Сто днів війни в Україні] / 

В. Трапара // Политика. – Belgrad, 2022. – 03.06. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/508803/. 

Як стверджує автор, перших 100 днів вторгнення росії в Україну достатньо, 

щоб зробити якісь важливі висновки. За його словами, нинішня російсько-українська 

війна – це велика трагедія як для України, так і для росії та всього світу, адже агресія 

проти України, попри явно тривалу й ретельну підготовку, виявилася стратегічною 

https://www.star.com.tr/dunya/draghi-g7-ukraynayi-ihtiyaci-oldugu-surece-destekleyecek-haber-1721421/
https://www.star.com.tr/dunya/draghi-g7-ukraynayi-ihtiyaci-oldugu-surece-destekleyecek-haber-1721421/
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-nuclear-war-nato-putin-b2111684.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-nuclear-war-nato-putin-b2111684.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/508803/
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помилкою путіна. путін недооцінив дві речі: готовність переважної більшості 

українського народу протистояти вторгненню та готовність Заходу об’єднатися проти 

росії. 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ  

Rostoványi, András. Az arabok zömét hidegen hagyja Ukrajna sorsa [Доля 

України залишає більшість арабів байдужими] / A. Rostoványi // Nepszava. – 

Budapest, 2022. – 02.06. – Режим доступу : https://nepszava.hu/3158897_az-arabok-

zomet-hidegen-hagyja-ukrajna-sorsa. 

Згідно з опитуванням інституту вивчення суспільної думки YouGov, дві 

третини арабів не симпатизують жодній із сторін у російсько-українській війні. 

Жителі регіону хочуть зберігати нейтралітет у конфлікті: 38 % вважають ідеальною 

для арабського світу бездіяльність у контексті війни, при цьому трохи більше 53 % 

опитаних вважають, що вони мають втручатися дипломатичним шляхом заради миру. 

Загалом араби не дуже оптимістично оцінюють шанси українців, приблизно половина 

з яких вважають, що росіяни вийдуть з війни переможцями: 36 % очікують, що 

Україна зазнає територіальних втрат, ще 14 % очікують, що росія може окупувати 

країну повністю. Тільки 8 % вважають, що конфлікт, швидше за все, закінчиться 

повним відходом росіян, інші 5 % очікують іншого результату. 

*** 

A közvélemény békét és kompromisszumot sürget az orosz–ukrán konfliktusban 

[Громадська думка закликає до миру та компромісу в російсько-українському 

конфлікті] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 11.06. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/06/a-kozvelemeny-beket-es-kompromisszumot-

surget-az-orosz-ukran-konfliktusban. 

Згідно з опитуванням громадської думки у червні 2022 р., 83 % угорців 

домагаються якнайшвидших переговорів і компромісу в російсько-українській війні, 

але переважна більшість вважає, що залучені сторони не зацікавлені в мирі. 

Відповідно до опитування, 72 % угоців вважають, що путін та 57 % опитаних 

думають, що Володимир Зеленський на боці війни, а не укладання миру. 

*** 

Quiñonero, Juan Pedro. La guerra de Ucrania comienza a dividir a los europeos 

[Війна в Україні починає роз’єднувати європейців] / J. P. Quiñonero // ABC. – 

Madrid, 2022. – 16.06. – Режим доступу : https://www.abc.es/internacional/abci-

guerra-ucrania-comienza-dividir-europeos-202206160137_noticia.html. 

Згідно з дослідженням, проведеним Європейською радою з міжнародних 

відносин (ECFR), європейці масово вважають, що росія «відповідальна» за війну, але 

у них дуже різні та суперечливі погляди на майбутнє. Згідно з дослідженням ECFR, 

Європа розділилася на два великі табори: прихильники «справедливості», 

прихильники «жорсткої» лінії проти москви; і прихильники «миру з переговорами», 

захисники більш «поступливої» лінії. Італія, Німеччина, Румунія та Франція є 

лідерами «мирних переговорів», яких підтримують 52 %, 49 %, 42 % і 41 % італійців, 

німців, румунів та французів. Польща, Великобританія, Фінляндія та Португалія є 

лідерами «справедливості» та «жорсткої» лінії, яких підтримують 41 %, 21 %, 25 % та 

https://nepszava.hu/3158897_az-arabok-zomet-hidegen-hagyja-ukrajna-sorsa
https://nepszava.hu/3158897_az-arabok-zomet-hidegen-hagyja-ukrajna-sorsa
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/06/a-kozvelemeny-beket-es-kompromisszumot-surget-az-orosz-ukran-konfliktusban
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/06/a-kozvelemeny-beket-es-kompromisszumot-surget-az-orosz-ukran-konfliktusban
https://www.abc.es/internacional/abci-guerra-ucrania-comienza-dividir-europeos-202206160137_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-guerra-ucrania-comienza-dividir-europeos-202206160137_noticia.html
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21 % поляків, англійців, фінів та португальців. Згідно з дослідженням ECFR, Іспанія 

та іспанці перебувають у проміжному положенні, вони досить розділені. 35 % 

іспанців висловилися за «мир через переговори», 15 % підтримали «жорстку» лінію, а 

30 % невизначилися, схоже, не знають, яку позицію зайняти перед обличчям кривавої 

трагедії, яка може тривати дуже довго. 

*** 

Hanfeld, Michael. Kriegsmüde [Втома від війни] / M. Hanfeld // Frankfurter 

Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 16.06. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/umfrage-zum-ukraine-krieg-und-scholz-

mehrheit-ist-nachrichtenmuede-18107086.html. 

Про допомогу важким озброєнням Федеральний уряд Німеччини постійно 

говорив, але українці ще не бачили, що воно насправді доставляються. За словами 

автора, з цією політикою недостовірності, яка має руйнівний ефект, особливо під час 

війни, і втілена в міністерці оборони К. Ламбрехт разом із канцлером О. Шольцем, 

згідно з останніми опитуваннями Інституту «Forsa». Зокрема, 56 % опитаних за 

постачання важкого озброєння Україні, а 37 % – проти. 83 % німців переконані, що є 

сенс продовжувати спілкування з путіним. В опитуванні звіту «Reuters Institute 

Digital» йдеться, що німці нібито «втомилися від новин». Однак, на думку автора, 

новини можуть бути стомлюючими, але руйнівні удари російської армії по Україні не 

слабшають, атака путіна на вільний Захід лише розпочалася. 

*** 

Sondagem Guerra na Ucrânia [Опитування «Війна в Україні»] // Correio da 

Manhã. – Lisboa, 2022. – 19.06. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/multimedia/infograficos/detalhe/sondagem-guerra-na-

ucrania?ref=Pesquisa_Destaques. 

Більшість португальців вважають, що ЄС міг би зробити більше для 

припинення війни в Україні. Крім того 42,9 % португальців вважають, що ЄС 

повинен прийняти в свої лави українців як можна швидше, 41,6 % вважають, що для 

прийняття України в ЄС вона повинна пройти весь той же шлях, як і інші країни. 

*** 

João Santos, Paulo. Portugueses pedem mais à União Europeia pela paz na 

Ucrânia [Португальці просять ЄС більше докладати зусиль для миру в Україні] / 

P. João Santos // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 19.06. – Режим доступу : 

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

pedem-mais-a-uniao-europeia-pela-paz-na-ucrania. 

Згідно з опитуванням Intercampus для Correio da Manhã, Європейський Союз не 

робить все, що в його силах, щоб забезпечити мир в Україні. Більше 61 % опитаних 

хотіли б бачити більш активне ставлення держав-членів до російського вторгнення, 

коли мова йде про зусилля для покладання краю конфлікту. 

*** 

Itt a felmérés, putyin és Lukasenka után Orbánt utálják a legjobban az ukránok 

[Згідно з опитуванням, українці найбільше ненавидять путіна та Лукашенка] // 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/umfrage-zum-ukraine-krieg-und-scholz-mehrheit-ist-nachrichtenmuede-18107086.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/umfrage-zum-ukraine-krieg-und-scholz-mehrheit-ist-nachrichtenmuede-18107086.html
https://www.cmjornal.pt/multimedia/infograficos/detalhe/sondagem-guerra-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/multimedia/infograficos/detalhe/sondagem-guerra-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugueses-pedem-mais-a-uniao-europeia-pela-paz-na-ucrania
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugueses-pedem-mais-a-uniao-europeia-pela-paz-na-ucrania
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Nepszava. – Budapest, 2022. – 21.06. – Режим доступу : 

https://nepszava.hu/3160872_ukrajna-felmeres-hogyan-viszonyulnak-kulfoldi-

vezetokhoz. 

Згідно з телефонним опитуванням української соціологічної групи «Рейтинг», 

українці найбільш негативно ставляться до президентів росії путіна та Білорусі О. 

Лукашенка, а також до прем’єр-міністра Угорщини В. Орбана. Найбільш позитивно 

респонденти відгукуються про президента Польщі А. Дуду, прем’єр-міністра 

Великобританії Б. Джонсона і президента США Д. Байдена. 93 % опитаних упевнені, 

що Україна зможе відбити атаку росії. 87 % респондентів підтримали б вступ України 

до ЄС на референдумі. Згідно з опитуванням, збільшилася частка тих, хто підтримує 

членство в НАТО – 76 %. 

*** 

Muniz, Luanna. Two-thirds of Europeans see EU membership as a good thing, 

survey says [За даними опитування, дві третини європейців вважають членство в 

ЄС благом] / L. Muniz // POLITICO. – Brussels, 2022. – 22.06. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/two-third-european-eu-membership-good-thing-

survey/. 

Весняний Євробарометр 2022 р. проводився на замовлення Європейського 

парламенту серед 26 578 респондентів у 27 країнах-членах ЄС у період з 19 квітня по 

16 травня цього року. Згідно з даними Євробарометра, економічні санкції ЄС проти 

росії підтримують 80 % респондентів. Загалом європейці негативно ставляться до 

росії після її повномасштабного вторгнення в Україну. Позитивно росію оцінюють 

лише 10 % респондентів, у порівнянні з 30 % у 2018 р., коли це запитання ставили 

востаннє. 

*** 

El 83 % de los españoles apoya la permanencia en la OTAN y la mayoría ve a 

Rusia responsable de la guerra en Ucrania [83 % іспанців підтримують те, щоб 

залишитися в НАТО, і більшість вважає росію відповідальною за війну в 

Україні] // El Mundo. – Madrid, 2022. – 23.06. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/06/23/62b430b2e4d4d8c7128b45db.html. 

У спеціальному опитуванні щодо конфлікту в Україні та підготовленому саміті 

НАТО Королівським інститутом Елкано йдеться, що більше чотирьох з п’яти іспанців 

підтримують збереження Іспанії в НАТО, і все більше людей вважають, що росія є 

основною загрозою, від якої їх захищає Альянс. російське вторгнення в Україну та 

відчуття загрози з боку москви посилили підтримку Іспанією НАТО. Наразі 83 % 

підтримують членство у НАТО, що трохи перевищує 80 % у лютому минулого року. 

Що стосується саміту, який Мадрид прийматиме 29 і 30 червня, 57 % опитаних знали 

про його проведення, а решта 43 % не слідкували за новинами. Так само 70 % 

вважають, що зустріч буде важливою для війни в Україні, а 30 % вважають, що це 

буде просто черговий саміт. З іншого боку, російське вторгнення в Україну принесло 

з собою зростання кількості іспанців, які підтримують збільшення витрат на оборону, 

у порівнянні з 35 % у лютому 2018 р., зараз це підтримують 52 %. Згідно з 

опитуванням, на думку більшості іспанців війна в Україні є головною проблемою, яка 

стоїть перед Європою сьогодні, а росія є основною стороною, відповідальною за 

https://nepszava.hu/3160872_ukrajna-felmeres-hogyan-viszonyulnak-kulfoldi-vezetokhoz
https://nepszava.hu/3160872_ukrajna-felmeres-hogyan-viszonyulnak-kulfoldi-vezetokhoz
https://www.politico.eu/article/two-third-european-eu-membership-good-thing-survey/
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https://www.elmundo.es/espana/2022/06/23/62b430b2e4d4d8c7128b45db.html


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

162 

війну. 58 % опитаних вважають війну головною проблемою, причому цей показник 

зростає до 74 % серед осіб старше 55 років і падає до 40 % серед молодих людей у 

віці від 18 до 34 років. 

САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ  

Bouška , Josef. Přízrak Viktora Orbána pomáhali stvořit i čeští politici. Petra 

Fialu nevyjímaje [Чеські політики також допомогли створити привид Віктора 

Орбана. Не враховуючи Петра Фіали] / J. Bouška // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 

03.06. – Режим доступу : https://nazory.aktualne.cz/komentare/spojenec-s-jakym-uz-

ani-nepotrebujeme-nepritele/r~975a5d6ae2ca11ecbc030cc47ab5f122/. 

На думку автора, угода про ембарго на імпорт російської нафти була прийнята 

із запізненням та показала межі можливостей Європи діяти і те, що Брюссель хотів би 

назвати компромісом, насправді є капітуляцією 26 країн перед одним регіональним 

автократом на ім’я В. Орбан. За словами автора, окрім Угорщини звільнення від 

ембарго отримали Чехія, Словаччина та Болгарія, однак жодна з цих країн не 

бойкотувала переговори і не взяла в заручники ЄС, а разом з ним і Україну, як це 

зробив угорський прем’єр. Як вважає автор, В. Орбан ніколи б не мав такого впливу 

на те, що відбувається в ЄС, якби він не міг захистити себе протягом багатьох років за 

підтримки всієї Вишеградської четвірки. 

*** 

Mano, kad naftos embargas šiemet Rusijos ekonomikai smūgio nesuduos – tai 

nutiks vėliau [Вона вважає, що нафтове ембарго цього року не вдарить по 

російській економіці – це станеться пізніше] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 

04.06. – Режим доступу : https://www.lrytas.lt/verslas/mano-

pinigai/2022/06/04/news/su-visuotiniu-nt-mokesciu-bus-daugiau-vargo-nei-naudos-jis-

valstybei-gali-buti-netgi-nuostolingas-23572974. 

Міністерка фінансів Литви Г. Скайсте запевняє, що угода ЄС щодо шостого 

пакету санкцій проти росії, яка включає більшу частину російського нафтового 

ембарго, може мати подвійний ефект. За її словами, в середньостроковій і 

довгостроковій перспективі російські доходи швидше за все знизяться, проте цього 

року значного ефекту впливу на економіку очікувати важко. Та, як вважає міністерка 

та багато економістів, вплив на російську економіку буде значним і помітним як у 

середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі, що ослабить здатність росії 

зміцнювати свою армію, купувати нову зброю, оговтатися від війни в Україні і 

розпочати нову війну в Європі. 

*** 

Paiders, Juris. Krievijas ekonomika ir sākusi pielāgoties Rietumu sankcijām 

[російська економіка почала пристосовуватися до західних санкцій] / J. Paiders // 

Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīta, 2022. – 04.06. – Режим доступу : 

https://neatkariga.nra.lv/komentari/juris-paiders-3/382847-krievijas-ekonomika-ir-

sakusi-pielagoties-rietumu-

sankcijam?_gl=1*eru26z*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW

853YH*MTY1NDQ0MjY4MS4xMC4xLjE2NTQ0NDY5MjUuMA. 

https://nazory.aktualne.cz/komentare/spojenec-s-jakym-uz-ani-nepotrebujeme-nepritele/r~975a5d6ae2ca11ecbc030cc47ab5f122/
https://nazory.aktualne.cz/komentare/spojenec-s-jakym-uz-ani-nepotrebujeme-nepritele/r~975a5d6ae2ca11ecbc030cc47ab5f122/
https://www.lrytas.lt/verslas/mano-pinigai/2022/06/04/news/su-visuotiniu-nt-mokesciu-bus-daugiau-vargo-nei-naudos-jis-valstybei-gali-buti-netgi-nuostolingas-23572974
https://www.lrytas.lt/verslas/mano-pinigai/2022/06/04/news/su-visuotiniu-nt-mokesciu-bus-daugiau-vargo-nei-naudos-jis-valstybei-gali-buti-netgi-nuostolingas-23572974
https://www.lrytas.lt/verslas/mano-pinigai/2022/06/04/news/su-visuotiniu-nt-mokesciu-bus-daugiau-vargo-nei-naudos-jis-valstybei-gali-buti-netgi-nuostolingas-23572974
https://neatkariga.nra.lv/komentari/juris-paiders-3/382847-krievijas-ekonomika-ir-sakusi-pielagoties-rietumu-sankcijam?_gl=1*eru26z*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1NDQ0MjY4MS4xMC4xLjE2NTQ0NDY5MjUuMA
https://neatkariga.nra.lv/komentari/juris-paiders-3/382847-krievijas-ekonomika-ir-sakusi-pielagoties-rietumu-sankcijam?_gl=1*eru26z*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1NDQ0MjY4MS4xMC4xLjE2NTQ0NDY5MjUuMA
https://neatkariga.nra.lv/komentari/juris-paiders-3/382847-krievijas-ekonomika-ir-sakusi-pielagoties-rietumu-sankcijam?_gl=1*eru26z*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1NDQ0MjY4MS4xMC4xLjE2NTQ0NDY5MjUuMA
https://neatkariga.nra.lv/komentari/juris-paiders-3/382847-krievijas-ekonomika-ir-sakusi-pielagoties-rietumu-sankcijam?_gl=1*eru26z*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1NDQ0MjY4MS4xMC4xLjE2NTQ0NDY5MjUuMA


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

163 

Автор вважає, що поточні результати введених проти росії економічних 

санкцій, відрізняються від цілей, заявлених на момент їх прийняття і скептично 

ставиться до того, чи приведуть існуючі чи навіть більш жорсткі санкції до зміни 

режиму в росії. За словами автора, дебати щодо санкцій, заклик до жорсткої 

санкційної політики, слід розглядати більше як внутрішню політику, спрямовану на 

громадськість та виборців у кількох державах-членах ЄС.  

*** 

G. Nausėda suregavo į Turkijos poziciją: negalima su Rusija prekiauti 

sankcijomis [Ґ. Науседа аргументував позицію Туреччини: не можна торгувати 

санкціями з росією] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 08.06. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/verslas/mano-pinigai/2022/06/08/news/g-nauseda-suregavo-i-

turkijos-pozicija-negalima-su-rusija-prekiauti-sankcijomis-23619922. 

Президент Литви Ґ. Науседа відреагував на заяви Туреччини про те, що росія 

«законно» вимагає зняття санкцій в обмін на допомогу для вивезення запасів зерна з 

України. За його словами, у самих українців варто запитати, що вони думають про 

послаблення санкій проти росії в обмін на відкриття Одеського порту для експорту 

зерна. 

*** 

Portugal e EUA querem «sanções severas e medidas de controlo das 

exportações» russas [Португалія і США заохочують «суворі санкції і заходи 

експортного контролю» для росії] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 10.06. – 

Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-

ucrania/detalhe/portugal-e-eua-querem-sancoes-severas-e-medidas-de-controlo-das-

exportacoes-russas?ref=Pesquisa_Destaques. 

У спільній заяві Португалія та Сполучені Штати підтвердили, що російські 

лідери мають понести відповідальність за «жорстоку війну», яку вони розпочали в 

Україні 24 лютого. Дві країни підтвердили «важливість накладення витрат на 

російське керівництво завдяки суворим санкціям та заходам експортного контролю». 

Спільну заяву, оприлюднену португальською дипломатією, ухвалили на 47-му 

засіданні Постійної двосторонньої комісії, що відбулася у Вашингтоні, однією з 

головних тем якої була війна в Україні. Обидві сторони підкреслили свою 

причетність до відповіді на війну, беручи участь у «наймасштабніших, 

скоординованих і всеосяжних економічних санкціях в історії» проти росії. Вони 

підкреслили «виключний прояв трансатлантичної єдності» та відданість і надалі 

підтримувати Україну та біженців, які тікають з країни. Португалія та США заявили, 

що для допомоги Україні були зроблені «історичні кроки», зокрема зобов’язання ЄС 

надати Києву 2 млрд євро військової допомоги. Обидві делегації обговорили 

необхідність зменшення європейської залежності від російського викопного палива, а 

саме збільшення поставок природного газу до Європи через Португалію. 

*** 

Suciu, Simona. Guvernul pune în aplicare sancțiunile Occidentului. A fost 

adoptată o Ordonanță de Urgență [Уряд впроваджує санкції Заходу. Прийнято 

надзвичайну постанову] / S. Suciu // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 10.06. – 

https://www.lrytas.lt/verslas/mano-pinigai/2022/06/08/news/g-nauseda-suregavo-i-turkijos-pozicija-negalima-su-rusija-prekiauti-sankcijomis-23619922
https://www.lrytas.lt/verslas/mano-pinigai/2022/06/08/news/g-nauseda-suregavo-i-turkijos-pozicija-negalima-su-rusija-prekiauti-sankcijomis-23619922
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-e-eua-querem-sancoes-severas-e-medidas-de-controlo-das-exportacoes-russas?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-e-eua-querem-sancoes-severas-e-medidas-de-controlo-das-exportacoes-russas?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-e-eua-querem-sancoes-severas-e-medidas-de-controlo-das-exportacoes-russas?ref=Pesquisa_Destaques
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Режим доступу : https://evz.ro/guvernul-pune-in-aplicare-sanctiunile-occidentului-a-

fost-adoptata-o-ordonanta-de-urgenta.html. 

Уряд Румунії прийняв надзвичайну постанову, яка передбачає імплементацію 

міжнародних санкцій, введених ЄС проти росії через війну в Україні. Згідно з новим 

нормативним актом, врегульовано порядок блокування рахунків особи або 

підприємства, проти якого накладено санкції. Санкції, запроваджені проти російських 

компаній можуть вплинути на економіку Румунії, в російських компаніях працює 

багато румунів, які постраждають від заморожування коштів. 

*** 

Japan adds 2 russian, 1 belarusian banks to sanctions list [Японія додала до 

списку санкцій 2 російські та 1 білоруський банки] // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. 

– 12.06. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/politics/japan-adds-2-

russian-1-belarusian-banks-to-sanctions-list-1. 

Уряд Японії додасть два російські і один білоруський банки до свого списку 

санкцій у зв’язку з вторгненням росії в Україну. Згідно з доповненнями, загалом під 

санкції Токіо потраплять 12 російських та 4 білоруські банки. Уряд також запровадив 

заборону на експорт до росії продукції, яка могла б допомогти зміцнити її 

«промислову основу». 

*** 

Sutt, Andres. Andres Sutt: riik on energiakriisi mõju leevendamiseks samme 

astunud. Iga tarbija saab end ka ise aidata [Андрес Сутт: Країна вжила заходів для 

пом’якшення наслідків енергетичної кризи. Кожен споживач може допомогти 

собі сам] / A. Sutt // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 15.06. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120022220/andres-sutt-riik-on-energiakriisi-moju-

leevendamiseks-samme-astunud-iga-tarbija-saab-end-ka-ise-aidata. 

За словами міністра зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій А. Сутта, 

путінська війна в Україні змусила Естонію зробити важливий вибір – відмовитися від 

імпорту енергоносіїв від недемократичної влади. За його словами, для Естонії та 

будь-якої іншої країни, яка виступає за демократію, вибір відмовитися від російської 

енергетики є єдино правильним, а це також означає реструктуризацію енергетичної 

системи та звичок щодо споживання і Естонія вже зробила важливі кроки для цього. 

*** 

Japan, France agree to keep sanctions on russia, deal with food crisis [Японія 

та Франція домовилися зберегти санкції проти росії та впоратися з 

продовольчою кризою] // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 15.06. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/japan-france-vow-to-keep-sanctions-on-

russia-deal-with-food-crisis. 

Високопоставлені дипломати Японії та Франції погодилися з важливістю 

збереження економічного тиску на росію через її вторгнення в Україну, пообіцявши 

разом працювати над підтримкою країн, які постраждали від подальшого глобального 

дефіциту постачання та зростання цін на продукти харчування. У ході телефонних 

переговорів міністр закордонних справ Японії Й. Хаясі та його французька колега К. 

https://evz.ro/guvernul-pune-in-aplicare-sanctiunile-occidentului-a-fost-adoptata-o-ordonanta-de-urgenta.html
https://evz.ro/guvernul-pune-in-aplicare-sanctiunile-occidentului-a-fost-adoptata-o-ordonanta-de-urgenta.html
https://japantoday.com/category/politics/japan-adds-2-russian-1-belarusian-banks-to-sanctions-list-1
https://japantoday.com/category/politics/japan-adds-2-russian-1-belarusian-banks-to-sanctions-list-1
https://epl.delfi.ee/artikkel/120022220/andres-sutt-riik-on-energiakriisi-moju-leevendamiseks-samme-astunud-iga-tarbija-saab-end-ka-ise-aidata
https://epl.delfi.ee/artikkel/120022220/andres-sutt-riik-on-energiakriisi-moju-leevendamiseks-samme-astunud-iga-tarbija-saab-end-ka-ise-aidata
https://japantoday.com/category/politics/japan-france-vow-to-keep-sanctions-on-russia-deal-with-food-crisis
https://japantoday.com/category/politics/japan-france-vow-to-keep-sanctions-on-russia-deal-with-food-crisis
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Колонна зійшлися на думці, що односторонні спроби змінити статус-кво силою 

неприйнятні ніде у світі і підтвердили важливість єдності міжнародної спільноти у 

збереженні санкцій щодо росії та підтримці України. 

*** 

Lietuva uždraudė sankcionuotų prekių tranzitą geležinkeliu į Kaliningradą 

[Литва заборонила транзит дозволених вантажів залізницею до Калінінграда] // 

Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 17.06. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/06/18/news/lietuva-uzdraude-

sankcionuotu-prekiu-tranzita-gelezinkeliu-i-kaliningrada-23716496. 

Державна вантажна компанія Литовської залізниці LTG Cargo повідомила 

посадовцям російської залізниці в Калінінградській області, що через санкції Заходу 

забороняє транзит багатьох вантажів залізницею. Обмеження торкнуться 40-50 % 

продукції, яка імпортується в інші регіони росії та вивозиться з них транзитом через 

Литву. 

*** 

NEPLP aizliedzis Latvijā raidīt piecus Krievijas izklaides TV kanālus, kurus 

tiesa bija lēmusi atgriezt ēterā [Національна рада електронних медіа (NEPLP) 

заборонила мовлення в Латвії п’яти російських розважальних телеканалів, які 

суд вирішив повернути в ефір] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīta, 2022. – 17.06. – 

Режим доступу : https://nra.lv/latvija/384166-neplp-aizliedzis-latvija-raidit-piecus-

krievijas-izklaides-tv-kanalus-kurus-tiesa-bija-lemusi-atgriezt-etera.htm. 

Національна рада електронних медіа (NEPLP) Латвії вирішила виключити 

п’ять російських розважальних телевізійних програм зі списку каналів для 

ретрансляції в Латвії, які Адміністративний районний суд повернув до 

інформаційного простору Латвії. Голова ради сказав, що Латвія не має брати участі у 

фінансуванні росії, що ці, як і інші заборонені в Латвії російські канали, не зможуть 

знову виходити в ефір, поки росія не виведе свої війська з України. 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Biden o sankcjach: Widzicie Białoruś. Co stałoby się w 

Polsce, Czechach? [Д. Байден про санкції: Бачите Білорусь. Що буде в Польщі, 

Чехії?’] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 17.06. – Режим доступу 

: https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36524851-biden-o-sankcjach-widzicie-

bialorus-co-staloby-sie-w-polsce-czechach. 

Президент США Джо Байден заявив, що США повинні були протистояти 

вторгненню росії в Україну, навіть якщо санкції проти росії призвели до зростання 

цін на паливо, що становить політичну загрозу для Демократичної партії в рік виборів 

до Конгресу. Д. Байден підкреслив, що він вирішує як «головнокомандувач, а не 

політик, який орієнтується на вибори». Д. Байден сказав, що Європа може стати 

хаосом, якщо росії дозволити проникнути вглиб європейського континенту. За його 

словами, це також може спонукати Китай окупувати Тайвань і спонукати Північну 

Корею діяти ще більш агресивно у зв’язку з її ядерними амбіціями. 

*** 

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/06/18/news/lietuva-uzdraude-sankcionuotu-prekiu-tranzita-gelezinkeliu-i-kaliningrada-23716496
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/06/18/news/lietuva-uzdraude-sankcionuotu-prekiu-tranzita-gelezinkeliu-i-kaliningrada-23716496
https://nra.lv/latvija/384166-neplp-aizliedzis-latvija-raidit-piecus-krievijas-izklaides-tv-kanalus-kurus-tiesa-bija-lemusi-atgriezt-etera.htm
https://nra.lv/latvija/384166-neplp-aizliedzis-latvija-raidit-piecus-krievijas-izklaides-tv-kanalus-kurus-tiesa-bija-lemusi-atgriezt-etera.htm
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36524851-biden-o-sankcjach-widzicie-bialorus-co-staloby-sie-w-polsce-czechach
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36524851-biden-o-sankcjach-widzicie-bialorus-co-staloby-sie-w-polsce-czechach
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Biden’s decision to boost Ukraine’s artillery took too long – and Ukraine is 

paying the price [Рішення Д. Байдена посилити українську артилерію зайняло 

занадто багато часу – і Україна платить за це] // New York Post. – New York, 2022. 

– 02.06. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/06/02/bidens-decision-to-boost-

ukraines-artillery-took-too-long-and-ukraine-is-paying-the-price/. 

Президент США Д. Байден оприлюднив нові санкції проти впливових росіян і 

яхти президента путіна на 99-й день вторгнення росії в Україну. Повільне 

впровадження санкцій, яке відбувається, незважаючи на погрози путіна «швидкими та 

суворими» покараннями перед вторгненням, почалося у лютому. Президенту росії 

путіну також загрожують персональні санкції. 

ФІНАНСОВА ТА ЕКОНОМІЧНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ  

Pânzaru, Dumitru. Cât de implicată e România în Ucraina. „Și dacă am vrea, 

noi nu suntem pregătiți ca dotare și antrenament” [Наскільки Румунія залучена до 

справ України. «А якщо захочемо, то не підготуємо як техніку, так і навчання»] / 

D. Pânzaru // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 03.06. – Режим доступу : 

https://evz.ro/cat-de-implicata-e-romania-in-ucraina-si-daca-am-vrea-noi-nu-suntem-

pregatiti-ca-dotare-si-antrenament.html. 

З початку війни Бухарест надав Києву найменшу фінансову допомогу з усіх 

сусідніх країн. Експерт з питань безпеки Х. Б. Марку стверджує, що навіть якби країа 

хотіла, то не змогла зробити більше, крім армії НАТО так, як Румунія не має 

добровільної армії для відправки на фронт проти росіян. Експерт зазначив, що в 

Румунії більше немає ресурсів, щоб допомагати Україні. За його словами, для 

прикладу, через блокування росіянами сільськогосподарської продукції в українських 

портах на Чорному морі Румунія могла втрутитися, якби мала добре оснащений і 

навчений флот. 

*** 

Hendrik, Antonia. Mircea Geoană: Ce trebuie să facă România pentru un 

„echilibru” cu Rusia în zona Mării Negre [Мірча Джоана: Що повинна зробити 

Румунія для «балансу» з росією в акваторії Чорного моря] / A. Hendrik // 

Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 04.06. – Режим доступу : https://evz.ro/mircea-

geoana-avertisment-dur-ce-trebuie-sa-faca-romania-pentru-un-echilibru-cu-rusia-in-

zona-marii-negre.html. 

Заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу М. Джоана 

заявив про проблеми Чорного моря в контексті війни в Україні. Він стверджує, що 

Румунія, Болгарія та Туреччина мають завдання, як члени НАТО, знайти «баланс» з 

росією в акваторії Чорного моря для збереження свободи навігації та торгівлі. 

Заступник генсека наголосив, що НАТО є свідком фактичної блокади українських 

портів. Він звернув увагу на важливий аспект, а саме, що Україні потрібно якимось 

чином допомогти економічно «дихати» та допомогти у відбудуві. 

*** 

Решение ЕС о временной отмене пошлин на весь украинский экспорт 

вступило в силу [Рішення ЄС про тимчасове скасування мит на весь 
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український експорт набуло чинності] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 06.06. 

– Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0606/c31519-10105749.html. 

Міністерство економіки України повідомило про набуття чинності рішення 

Євросоюзу на рік призупинити дію імпортного мита на весь український експорт. У 

відомстві зазначили, що нові преференції доповнюють можливості, які українські 

експортери мали відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У Мінфіні 

наголосили, що рішення Євросоюзу допоможе виробникам та експортерам України 

витримати негативні наслідки збройного конфлікту з рф та зміцнити свої позиції на 

європейському ринку. 

*** 

Ukrajina dobila kredit od 770 miliona dolara od MMF-a [Україна отримала 

кредит у 770 млн дол. від МВФ] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 17.06. – Режим 

доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/751479/ukrajina-dobila-kredit-od-770-miliona-

dolara-od-mmf-a. 

Україна отримала кредит у розмірі 770 млн дол. на пільгових умовах 

Міжнародного валютного фонду. Це перші кошти, які Україна знімає зі спеціального 

рахунку, відкритого МВФ у квітні 2022 р., щоб надати донорам безпечний спосіб 

направити фінансову допомогу Україні у вигляді грантів та кредитів. 

*** 

Dawod, Nivette. Oppositionen vill se ny ukrainsk vapenmiljard [Опозиція хоче 

бачити нову українську зброю на мільярд] / N. Dawod // Aftonbladet. – Stockholm, 

2022. – 20.06. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-

direkt?pinnedEntry=912183. 

Швецька опозиція наполягає, щоб Україна отримала ще один мільярд від 

поправок до бюджету для закупівлі зброї. На думку членів Ліберально-

консервативної партії Швеції, запропонованого урядом мільярда замало. 

Прессекретарка партії з економічних та політичних питань Е. Свантессон заявила, що 

потрібно більше робити для підтримки України у війні проти путіна, бо вона бореться 

і за Європу. 

*** 

Valero, Jorge. E.U. Aims to Finalize $9.5B Ukraine Loan Package This Week 

[ЄС планує завершити пакет кредитування Україні на суму 9,5 млрд доларів] / J. 

Valero // Time. – New York, 2022. – 20.06. – Режим доступу : 

https://time.com/6189296/eu-ukraine-loan-package/. 

Очікується, що Європейський Союз найближчими днями доопрацює деталі 

фінансового пакету на 9 млрд євро для України, щоб підтримати розорену війною 

країну. Нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-и 

річних позик з 10-и річним пільговим періодом для відшкодування основного боргу. 

До кінця року планується перерахувати ще три-чотири внески, хоча це залежатиме від 

наявності гарантій та фінансових потреб України. Очікується, що фінансовий пакет 
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включатиме деякі умови, які враховують поточні обставини в Україні та стосуються 

зусиль з реконструкції та уникнення нецільового використання коштів. 

*** 

Nobel sold for Ukrainian kids shatters record at $103.5M [Нобелівська премія 

для українських дітей побила рекорд за 103,5 мільйона доларів] // New York Post. 

– New York, 2022. – 21.06. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/06/21/nobel-

sold-for-ukrainian-kids-shatters-record-at-103-5m/. 

Нобелівську премію миру, продану з аукціону російським журналістом 

Дмитром Муратовим для збору грошей для українських дітей-біженців, продали за 

103,5 млн дол., побивши старий рекорд. Прессекретар Heritage Auctions, який 

займався продажем, не зміг підтвердити особу покупця, але сказав, що переможну 

ставку було зроблено через довіреність. Продаж на 103,5 млн дол. перераховують до 

100 мільйонів швейцарських франків, натякаючи, що покупець з-за кордону. 

*** 

Turkish builder to replace iconic bridge in Ukraine’s Irpin [Турецький 

будівельник замінить культовий міст в українському Ірпені] // Daily Sabah. – 

Istanbul, 2022. – 24.06. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-builder-to-replace-iconic-

bridge-in-ukraines-irpin. 

Турецька будівельна компанія ONUR Group реалізує проєкт будівництва 

нового мосту для проїзду до Києва через річку Буча. Менеджер з будівництва фірми 

О. Джейлан також повідомив, що турецькі та українські фахівці спільно працюють 

над архітектурними аспектами меморіального цвинтаря в Ірпені. 

*** 

Woolf, Marie. Canada ships seeds to Ukraine to help hard-pressed farmers 

targeted by Russia [Канада постачає насіння в Україну, щоб допомогти фермерам, 

які перебувають у скрутному становищі] / M. Woolf // The Toronto Star. – Toronto, 

2022. – 27.06. – Режим доступу : https://www.thestar.com/politics/2022/06/27/canada-

ships-seeds-to-ukraine-to-help-hard-pressed-farmers-targeted-by-russia.html. 

Міністерка сільського господарства та продовольства Канади М.-К. Бібо 

заявила, що Канада посилає в Україну насіння, у тому числі гречку, що швидко росте, 

щоб допомогти з продовольчою кризою, викликаною російським вторгненням. 

Гречана крупа, з якої роблять локшину, має коротший вегетаційний період, ніж 

пшениця, що полегшує її вирощування. М.-К. Бібо також зазначила, що Канада 

постачає в Україну мобільні елеватори для зберігання зерна, які можна встановити 

дуже швидко. 

*** 

Miller, Zeke. G7 Leaders To Commit To Supporting Ukraine as U.S. Prepares 

to Send Surface-to-Air Missile System [Лідери G7 зобов’язуються підтримувати 

Україну, а США готуються надіслати зенітно-ракетну систему] / Z. Miller // Time. 

– New York, 2022. – 27.06. – Режим доступу : https://time.com/6191477/g7-summit-

ukraine-biden-anti-air-system/. 
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Лідери держав «Великої сімки» мають намір підтримувати Україну в 

довгостроковій перспективі, а США готуються оголосити про закупівлю передового 

зенітно-ракетного комплексу для Києва. «Велика сімка» вже готова допомогти 

фінансувати нагальні потреби України, зокрема міністри фінансів групи в червні 

погодилися надати економічну допомогу у розмірі 19,8 млрд дол., щоб допомогти 

Україні підтримувати роботу основних служб і не допустити, щоб обмежені фінанси 

заважали його захисту від російських військ. 

*** 

Japan to extend additional $100 million in humanitarian aid to Ukraine [Японія 

надасть Україні додаткові 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги] // Japan 

Today. – Tokyo, 2022. – 29.06. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/japan-pm-kishida-to-extend-additional-100-

million-in-humanitarian-aid-to-ukraine. 

Прем’єр-міністр Японії Ф. Кісіда, який прибув до Німеччини для участі у саміті 

лідерів «Великої сімки», заявив, що Японія надасть Україні додаткові 100 млн дол. 

гуманітарної допомоги. Він додав, що Японія також підтримає розширення 

потужностей зі зберігання зерна в Україні в міру наближення сезону збору врожаю. 
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ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

 

 

 

 

Гомін 

України 

Суспільно-політичний тижневик 

української діаспори в Канаді. 

Орган Ліги Визволення України в 

Торонто. Від перших чисел 

позиціонований як національно-

державницький. Прагне 

інформувати своїх читачів про 

останні новини в Україні та реакцію 

Канади на події в Українській 

державі. Тижневик виходить 

українською і англійською мовами. 

Головний офіс – Торонто. Вебсайт: 

http://www.homin.ca/index.php/lang/u

a. 

 

 

 

 

 

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/. 
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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//. 

 

 

 

 

 

 

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/. 
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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/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/. 
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Дневник 

Болгарська ділова газета, яка 

видається з понеділка по п'ятницю. 

Газета пропонує огляд головних 

світових новин. Видання публікує 

матеріали болгарською та 

англійською мовами. Головний офіс 

– Софія. Вебсайт: 

https://www.dnevnik.bg/. 

 

 

 

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/. 
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Evenimentul 

Zilei 

 

Румунська щодена інтерент-газета, 

одна з провідних газет у Румунії. 

Evenimentul Zilei – скорочено EVZ – 

відоме упередженим висвітленням 

подій і тим, що поширює думку того 

спонсора, який зараз її фінансує. 

Тому ідеологічна спрямованість 

видання також змінюється досить 

часто. Газета виходить румунською 

мовою. Головний офіс – Бухарест. 

Вебсайт: https://evz.ro/. 

 

 

 

 

Факти 

Болгарська щоденна інтернет-газета, 

яка основними принципами своєї 

діяльності проголошує 

представлення фактів такими, якими 

вони у висвітленні болгарських та 

зарубіжних новин, публікує також 

думки експертів. Газета виходить 

болгарською мовою. Головний офіс – 

Софія. Вебсайт: https://fakti.bg/. 

 

 

 

Focus 

Німецький інформаційно-політичний 

тижневий ілюстрований журнал. 

Вважається журналом ліберально-

консервативної спрямованості, 

орієнтований на середній клас 

німецького суспільства. Головний 

офіс – Берлін. Вебсайт: 

https://www.focus.de/. 

 

 

 

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/. 
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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/. 

 

 

 

 

 

 

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/. 
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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/. 

 

 

 

Rzeczpospolit

a 

Одна з найбільших щоденних 

польських газет. Видання має 

суспільно-політичний формат. 

Політична приналежність – 

ліберально-консервативна. Мова 

видання – польська. Головний офіс – 

Варшава. Вебсайт: https://www.rp.pl/. 
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Star 

Турецька щоденна інтернет-газета, 

яка входить до холдингу Star Medya 

Grubu, що належить близьким до 

правлячої Партії справедливості та 

розвитку Туреччини. Мова видання – 

турецька. Головний офіс – Стамбул. 

Вебсайт: https://www.star.com.tr/. 

 

  

The 

Independent 

Британське щоденне інтернет-

видання (до 2016 р. щоденна газета). 

Видання ідеологічно близьке до 

ліберально-демократичної партії, 

особливу увагу звертає на 

проблематику прав людини. Мова 

видання – англійська. Головний офіс 

– Лондон. Вебсайт: 

https://www.independent.co.uk/. 

 

 

 

 

The Guardiаn 

Британська щоденна газета. Видання 

дотримується ліво-центристської 

орієнтації, має попит серед 

ліберальних читацьких кіл Великої 

Британії і велику читацьку аудиторію 

по всьому світові. Мова видання – 

англійська. Головний офіс – Лондон. 

Вебсайт: 

https://www.theguardian.com/internatio

nal. 

 

 

 

 

The News 

Пакистанська щоденна газета, яка є 

однією з найбільших англомовних 

газет у Пакистані. Закордонне 

видання видається у Лондоні й 

призначене для пакистанської 

громади Сполученого Королівства. 

Мова газетного видання – англійська. 

Головний офіс – Карачі. Вебсайт: 

https://www.thenews.com.pk/. 

 

 

 

The Times of 

Israel 

Ізраїльська щоденна онлайн-газета, 

що висвітлює події в Ізраїлі, на 

Близькому Сході та у всьому 

єврейському світі. Мова видання – 

англійська. Головний офіс – 

Єрусалим. Вебсайт: 

https://www.timesofisrael.com/. 

https://www.star.com.tr/
https://www.independent.co.uk/
https://www.theguardian.com/international
https://www.theguardian.com/international
https://www.thenews.com.pk/
https://www.timesofisrael.com/
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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/. 

 

https://time.com/
https://www.thestar.com/?redirect=true
https://www.vecernji.hr/

