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ПЕРЕДМОВА 

Засоби масової інформації сьогодні є одним з найважливіших і найвпливовіших 

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

громадської думки. Образ держави в очах світової спільноти також безпосередньо 

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

умовах зовнішньополітичний імідж держави відіграє колосальну роль, впливаючи на 

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

успішного протистояння інформаційним атакам та маніпулюванню громадською 

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

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

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

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

міжнародною спільнотою і відповідно, який імідж формується. Під час 

повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого важливим є 

сприйняття подій в Україні міжнародною спільнотою, її реакція на бажання України 

зберегти власний суверенітет і захистити державу від російської агресії. 

У 7 випуску за 2022 рік інформаційно-бібліографічного бюлетеня «Україна у 

відгуках зарубіжної преси» представлені суспільно-політичні події Української 

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

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

тим, що відбувається в нашій країні про що свідчить 358 публікацій, відібрані в 

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

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

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

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

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

проаналізовані інформаційні повідомлення англійською, болгарською, боснійською, 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

Понад 150 днів героїчного опору українського народу збройній агресії 

російської федерації змінили не лише ставлення до України світових лідерів, а й 

змусили переглянути свої оцінки багатьох скептично налаштованих експертів та 

оглядачів ЗМІ, які нині вже не виключають того, що наша держава зможе вистояти у 

нерівній боротьбі. Аналіз зарубіжної преси проливає світло на те, як змінюються 

погляди на Україну й українців, як все більше світова спільнота цікавиться не лише 

перебігом бойових дій, а й діями української влади, настроями суспільства, станом 

економіки тощо. 

Найбільшу активність у висвітленні української тематики за період дослідження 

з 1 до 31 липня 2022 року проявляли зарубіжні ЗМІ Угорщини (12 % від загальної 

кількості відібраних публікацій), Португалії (8 %), Іспанії та Німеччини (по 6 % 

відповідно). Вперше за кілька останніх місяців видання США втратили лідерство за 

кількістю публікацій про Україну, замкнувши пʼятірку, а їхня частка знизилася до 5 % 

(див. діаграму 1). 

Угорські видання «Magyar Nemzet» та «Nepszava», частка яких у висвітленні 

подій в Україні становить 12 %, переважно з нейтральних позицій описують перебіг 

військових дій на території нашої держави. В їх оцінці угорські журналісти цитують 

співробітника британського аналітичного інституту «The Royal United Services 

Institute» М. Мелвіна, який вважає, що хоча москва наразі і здобула тактичну перемогу, 

але заплатила за неї величезну ціну. Він порівняв бойові дії на сході України із 

Першою світовою війною, коли відбувалися спустошливі битви з невеликими 

територіальними придбаннями. За словами Н. Мелвіна, битва, яка вирішить долю 

України, відбудеться не на сході, а на півдні, де ЗСУ розпочали контратаку. Угорські 

газети активно пишуть про гуманітарні ініціативи в Україні, а також українських 

біженців, які опинилися на території Угорщини. Зокрема, за повідомленням видання 

«Nepszava», уряд В. Орбана запускає програму, спрямовану на допомогу внутрішньо 
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переміщеним особам в Україні, виділивши на це 875 млн угорських форинтів. 

Дистанціювавшись від військової допомоги Україні, угорська влада разом із тим 

готова надати кошти на відбудову цивільних та державних установ. Одним із таких 

кроків є виділення 2,625 млрд форинтів на реконструкцію державних установ України. 

Серед ключових подій українсько-угорських відносин висвітлюється візит делегації 

Сил оборони Угорщини до України, програма якого була досить насиченою. 

Констатується, що під час візиту головнокомандувач Збройних сил України 

В. Залужний та командувач Сил оборони Угорщини Р. Русін-Сенді обговорили 

ситуацію під час російсько-української війни, військові відносини між Угорщиною та 

Україною та їхнє майбутнє. Також в угорській пресі обговорюється звільнення 

Л. Непоп з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України в Угорщині. 

Журналісти звертають увагу на те, що Л. Непоп очолювала дипломатичне 

представництво України в Угорщині з 2016 р., тобто шість років, тоді як ротація послів 

відбувається, як правило, кожних чотири роки.  

Португальські видання «Correio da Manhã» та «Público», які займають другу 

позицію у висвітленні подій в Україні (8 %), наголошують, що до 24 лютого світ 

відмовлявся вірити у можливість повномасштабної війни в Європі й окупації частини 

території європейської держави. Разом із тим підкреслюється, що через пʼять місяців 

після початку війни росіянам так і не вдалося взяти Київ, а Збройні Сили України 

контролюють більшу частину території власної країни і дають гідну відсіч. Журналісти 

португальських ЗМІ головним чином інформують про надання нашій державі 

військової, економічної та гуманітарної допомоги. Зокрема, цитується повідомлення 

міністра освіти Португалії Ж. Кошта, який заявив, що Португалія допоможе у 

реконструкції шкіл в Житомирській області, в якій внаслідок нападів було зруйновано 

70 шкіл. За словами Ж. Кошти, підготовчий проєкт для реконструкції шкіл «вже 

розпочато». В інших публікаціях наводяться слова Ж. Кошти під час конференції в 

Лугано (Швейцарія), метою якої є розробка плану для відбудови України. Так, міністр 

освіти Португалії зауважив, що підтримка відновлення України «є не чистим актом 

солідарності та співпраці», а скоріше «визнанням абсурдності цієї війни, жорстокості 

нападів». Аналізуючи стан української політики, португальські есперти звертають 

увагу на звільнення Президентом України голови СБУ І. Баканова. Так, генерал 
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А. Кошта наголосив, що невдоволення В. Зеленського роботою кадрів, які складають 

його найближче оточення, схоже, є загостреним, і такі рішення спрямовані на 

зміцнення його внутрішньої влади. Аналітик також не виключає існування політичної 

напруги в урядовому колі в Києві, зокрема між В. Зеленським і вищим військовим 

командуванням. Серед подій у сфері культури португальські ЗМІ відзначають, що 

українська диригентка О. Линів стала лауреаткою європейської премії Хелени Ваз да 

Сілва 2022 за поширення та збереження культурної спадщини. Церемонія вручення 

відбудеться у Ліссабоні у листопаді 2022 року. Оглядачі нагадують, що О. Линів була 

першою диригенткою, яка очолила італійський оперний театр, і першою жінкою, яка 

керувала оркестром на Байройтському оперному фестивалі.  

ЗМІ Іспанії, представлені в огляді «АВС» та «El Mundo» (6 %), головним чином 

концентрують увагу своїх читачів на особливостях перебігу воєнної кампанії в Україні 

та готовності США і країн – членів ЄС допомогати нашій державі попри політичні й 

економічні ризики, які щоразу виникають через дії російської влади й намагання 

розколоти чи хоча б послабити коаліцію, сформовану на підтримку Українського 

народу. Журналіст видання «El Mundo» А. Рояс зауважує, що після трьох місяців 

артилерійських ударів по Донбасу, з невеликим просуненням і кількома містами, 

перетвореними на руїни, російська армія припинила просування в Україні. Уже 15 днів 

москва використовує евфемізм «операційна пауза», і за останні два тижні російські 

війська не просунулися ні на метр, а Київ, навпаки, готує наступ для звільнення півдня 

країни. Зі свого боку, оглядач «El Mundo» М. Зорноза аналізує стратегію путіна 

розколоти ЄС і НАТО та констатує провал цих планів після збройної агресії проти 

України. Зокрема, зазначається, що путін хотів відсунути НАТО від своїх кордонів, але 

це підштовхнуло Швецію та Фінляндію до об’єднання зброї, прагнув розділити ЄС, але 

він виявився більш єдиним, ніж під час будь-якої попередньої кризи. І коли 

відзначатиметься п’ятий місяць повномасштабної війни в Україні, він намагається 

зробити маневр, щоб наступної зими спровокувати холодний шторм на європейській 

землі. Відповідь на те, що в Брюсселі називають «енергетичним шантажем», була дана 

27 міністрами енергетики – ЄС досяг політичної згоди, кінцевою метою якої є дійти до 

зими з максимальними запасами газу. Окремо висвітлюються побут та особливості 

облаштування українських біженців, які тимчасово оселилися в Іспанії. 
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Повідомляється, серед іншого, що міська рада Мадрида розробила свій план допомоги 

громадянам, які постраждали від російського вторгнення. 2,4 млн євро буде виділено 

місцевою адміністрацією для співпраці з різними неурядовими організаціями – Acnur, 

Uincef, Cesal, World Pharmacists та International Rescue – на місцях, щоб допомогти 

полегшити становище жертв конфлікту з України.  

Німецька газета «Frankfurter Аllgemeine» та інформаційно-політичний журнал 

«Focus», публікації яких також займають частку 6 % у загальному заліку національних 

зарубіжних видань, які висвітлюють події в Україні, розкривають політичну боротьбу в 

Німеччині на тлі ставлення політиків до російського вторгнення в Україну та надання 

допомоги нашій державі. Як відзначає оглядач «Frankfurter Аllgemeine» П. Карстенс, 

опозиційна партія «Християнсько-демократичний союз» незадоволена станом поставок 

зброї в Україну та погрожує канцлеру Німеччини О. Шольцу скликати парламентарів 

на засідання. На підтвердження того, що німецький уряд всіляким чином гальмує 

поставки зброї в Україну, журналіст наводить дані Кільського інституту світової 

економіки, згідно з якими жодна країна не має більшого розриву між зобов’язаннями 

та поставками. В іншій статті видання констатується, що навіть під час дебатів у 

парламенті і під час запитань депутатів до канцлера домінують економічні питання, 

натомість допомога Україні відходить на другий план. Про загрозливі для подальшої 

підтримки України тенденції в німецькому політичному й експертному середовищі 

пише в авторському репортажі ще один оглядач «Frankfurter Аllgemeine» М. Келер. Він 

цитує головного економіста Landesbank Hessen-Thüringen Ґ. Трауда, який вважає, що 

війну в Україні неможливо виграти санкціями проти росії, що вони більше шкодять 

Німеччині та всьому світу, ніж країні, проти якої спрямовані. Ґ. Трауд робить 

висновок, що Захід переоцінив вразливість росії та недооцінив важливість її сировини 

для світу. Журналіст видання «Focus» О. Шток переконаний, що німецька економіка 

скочується в кризу через те, що не змогла вчасно зменшити свою залежність від 

російських енергоносіїв. Така залежність, на його думку, може поставити під сумнів 

доцільність санкцій проти росії. Водночас автор інформує своїх читачів про те, що 

США та інші союзники вже шукають протидію енергетичній залежності Заходу від 

росії. Вони пропонують створити своєрідне «економічне НАТО», центральний 

інструмент якого американські автори вже назвали «Фонд свободи». Економісти 
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вважають, що подібно до військового альянсу повинен існувати економічний альянс, в 

якому всі члени підтримують один одного, і це точно допоможе таким країнам, як 

Німеччина, Італія та Австрія. В інших статтях німецьких видань йдеться головним 

чином про те, що Німеччина замість військової допомоги Україні намагається 

пропонувати політичну чи гуманітарну підтримку. Так, федеральна міністерка 

внутрішніх справ Н. Фезер та федеральний міністр праці Г. Гайль, перебуваючи в 

Києві, зустрілися зі своїми колегами з профільного відомства, щоб обговорити 

ситуацію українців, які прибули до Німеччини. Їх цікавило питання кількості 

українських біженців, які зараз ще перебувають у Німеччині, а також кількість 

українських сімей, які хочуть тимчасово залишитися в Німеччині. Федеральна 

міністерка внутрішніх справ також заявила, що Німеччина пропонує допомогу з 

підтримки України на шляху до ЄС – «крок за кроком консультувати щодо прийняття 

європейського законодавства на ринку праці та соціальної політики».  

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

передусім слід виокремити угорське видання «Magyar Nemzet», частка якого у 

висвітленні українського питання складає 10,58 %. На другому місці за висвітленням 

української тематики – австрійська газета «Die Presse» (5,29 %). Далі розташувалися 

іспанська «ABC» (5,01 %) та португальська «Correio da Manhã» (4,18 %) (див. діаграми 

2, 3).  

Угорська щоденна газета «Magyar Nemzet» (10,58 %) зосереджує увагу читачів 

на зусиллях української влади щодо отримання статусу кандидата на вступ до ЄС та 

військової й економічної допомоги у протистоянні з Росією. На переконання 

угорських журналістів, багатьох здивувало швидке рішення Європейської Ради, 

згідно з яким Україна, яка нині веде війну та перебуває в економічній кризі, отримала 

статус кандидата на вступ у ЄС разом із Молдовою. Але після раннього колапсу 

багато експертів і політичних оглядачів звернули увагу на те, що цей жест Брюсселя 

може бути навіть плідним з точки зору міжнародної дипломатії, оскільки може мати 

заспокійливий вплив на жорстку риторику Президента В. Зеленського. Також 

«Magyar Nemzet» інформує про розширення контактів між угорськими 

високопосадовцями та їхніми українськими колегами. Так, упродовж місяця міністр 

сільського господарства Угорщини І. Надь обговорив з українським колегою питання 
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експорту українського зерна, парламентський державний секретар Міністерства 

закордонних справ і торгівлі Угорщини М. Левенте під час зустрічі з головою 

Закарпатської ОВЦА наголосив на підтримці України й наданні гуманітарної, 

соціальної та економічної допомоги Україні й Закарпаттю зокрема, а під час зустрічі з 

мером міста Львова М. Левенте підкреслив, що Угорщина готова прийняти й 

опікуватися пораненими українськими дітьми та військовими у великій кількості. 

Своєю чергою, у Києві парламентський секретар Міністерства закордонних справ і 

торгівлі Угорщини Л. Мадьяр обговорив з керівництвом українського уряду теми 

освіти, транспорту та регіонального розвитку. Крім того, висвітлюється діяльність 

угорських благодійницьких організацій, зокрема Szent Márton Karitász. Усі ці газетні 

повідомлення спрямовані на інформування угорських читачів про ті ініціативи, які 

їхня держава реалізовує на підтримку України. Разом із тим угорські журналісти 

категорично не поділять критику українських політиків та дипломатів, які заявляють 

про проросійську позицію угорської влади. Так, «Magyar Nemzet» критикує 

«погрозливі заяви» української посолки Л. Непоп, яка залишила Будапешт, роблячи 

висновок, що «Україні важко наздогнати західний протокол». 

Австрійська газета «Die Presse», яка за кількістю репортажів про Україну 

посідає друге місце серед зарубіжних видань (5,29 %), головним чином реагує на 

економічні наслідки війни в Україні для Австрії та Європи в цілому. Зазначається, що 

війна в Україні серйозно вплинула на економічні відносини між Заходом і росією і 

спричинила сильну турбулентність на ринках. Австрія відчуває це на прикладі 

поставок газу, які зменшилися вдвічі. Австрійські експерти пишуть, що висока 

інфляція разом із потрясіннями внаслідок війни в Україні «уповільнюють процес 

наздоганяння вітчизняної економіки після коронакризи». Разом із тим австрійські 

оглядачі наголошують на спільних заходах влади разом з іншими країнами ЄС щодо 

надання допомоги Україні. Окремо йдеться про гуманітарні ініціативи, а також 

співпрацю щодо покарання військових злочинців під час російської війни проти 

України. Так, міністерка юстиції Австрії А. Задіч дає прокуратурі чіткі вказівки щодо 

початку таких розслідувань. Як тільки в Австрії буде відкрито провадження, 

прокуратура може брати участь у міжнародних розслідуваннях Спільної слідчої 

групи. Із березня 2022 р. європейські держави синхронізували свої розслідування 
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військових злочинів в Україні в цій Спільній слідчій групі, яку координує Євроюст. 

Також журналісти «Die Presse» висвітлюють проблеми українських біженців в 

Австрії. Наразі Австрія прийняла близько 80 тис. переселенців з України. Після 

місяців переговорів між двома країнами було досягнуто домовленості про зміну 

австрійського законодавства, і тепер біженці з України мають право на сімейну 

допомогу та відповідні соціальні виплати в Австрії. Водночас на сторінках «Die 

Presse» наголошується, що австрійські політики мають різні думки щодо підтримки 

України та впливу війни на країни ЄС. Як приклад наводиться той факт, що після 

того, як прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан знову розкритикував ЄС за політику 

санкцій за вторгнення в Україну, він отримав підтримку з боку австрійського 

ліберального табору. «Die Presse» подає результати соціологічного опитування, згідно 

з яким приблизно дві третини австрійців вважають важливим зупинити наступ росії в 

Україні. Проте більшість, 57 %, вважає, що альянс Заходу та військова підтримка 

України в цьому не досягнуть успіху.  

Третє місце серед зарубіжних видань за кількістю повідомлень про Україну 

посідає іспанська газета «ABC» (5,01 %). Дописувачі видання активно обговорють 

економічні наслідки війни в Україні для Іспанії та інших європейських країн. Як 

загрозлива тенденція розглядається інформація про те, що міжнародні ринки газу 

знову переживають дні великої напруги та різкого зростання цін. Так, в іспанському 

Mibgas ціна на газ зросла на 113,4 % за останній місяць. Це найвища ціна з 9 березня 

(192,86 євро), хоча максимум цього року був зафіксований днем раніше, 224,08 євро 

за МВт-год. Березневе підвищення стало наслідком вторгнення росії в Україну та 

побоюванням того, що росія може припинити постачання газу до Європи. Оглядачі 

«ABC» пишуть і про трансформаційні процеси на євопейському континенті, повʼязані 

зі змінами пріоритетів в окремих галузях економіки. Видання ілюструє такі зміни на 

прикладі Франції, президент якої Е. Макрон попередив про можливість входження 

Франції у «воєнну економіку» внаслідок українського конфлікту. Е. Макрон виступив 

за можливість вдатися до закупівлі зброї та «переоцінити» французький Закон про 

військове програмування. Намір, за словами лідера Франції, полягає в тому, щоб 

зорганізуватися перед обличчям можливого великого конфлікту, адаптуватися до 
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глибоких трансформацій, які відбуваються, і дати військову відповідь на надзвичайну 

ситуацію в Україні.  

Португальська «Correio da Manhã» (4,18 %) також багато уваги приділяє 

економічним наслідкам війни в Україні для країн Європи. Видання цитує Прем’єр-

міністра Португалії А. Кошта, який оголосив, що в першій половині 2022 року уряд 

витратив 1682 млн євро на заходи зі стримування інфляції через війну в Україні. В 

іншій статті наводяться дані дослідження, проведеного Deco, згідно з яким з початку 

війни в Україні звичайний продовольчий кошик уже подорожчав приблизно на 23 

євро. У цьому контексті журналісти видання аналізують можливості відновлення 

експорту зерна з України, який істотно впливає на світові ціни. Журналіст Р. Рамос 

підкреслює, що до перемовин щодо вивозу зерна з українських портів долучилася 

ООН, а тому є надія, що незабаром експорт відновиться. Португальскі оглядачі також 

пишуть про готовність їхньої країни приєднатися до документування воєнних 

злочинів в Україні, вчинених окупантами. Зокрема, на міжнародній конференції в 

Гаазі, присвяченій воєнним злочинам в Україні, міністр закордонних справ Португалії 

оголосив про готовність двох португальських команд для роботи на місцях: однієї з 

Інституту юридичної медицини (Instituto Medicine Legal), а іншої – з Судової поліції 

(PJ). «Correio da Manhã» також регулярно повідомляє про надання Україні військової 

допомоги. Так, міністерка національної оборони Португалії Г. Каррейрас заявила, що 

Португалія вже відправила в Україну 315 тонн військової техніки, а саме «дронів», 

зброї та боєприпасів, і підтвердила, що Київ уже отримав 14 бронеавтомобілів MC-

113, наданих Збройними силами. Ще одним видом допомоги є підтримка біженців з 

України. За інформаціє видання, Португалія надала майже 47 тисячам людей, які 

втекли від війни в Україні, тимчасовий прихисток, 28 % з яких були надані 

неповнолітнім. Також видано 40682 довідки про надання посвідки на проживання в 

режимі тимчасового захисту. Ця довідка, видана після присвоєння відповідних 

номерів Національною службою охорони здоров’я, Соціальним захистом і 

Податковою службою, необхідна для того, щоб біженці почали працювати та мали 

можливість отримати соціальну підтримку. 

Аналіз cпіввідношення сфер огляду української тематики в популярних 

світових медіа засвідчив, що за означений період закордонними оглядачами більш 
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активно оцінювалися роль і місце нашої держави у світовій політиці (85 %). 

Безпосередньо російському вторгненню в Україну в оглядах зарубіжних ЗМІ 

приділено значно менше уваги (15 %) (див. діаграму 4).  

Роль і місце нашої держави у світовій політиці за структурою висвітлених 

питань виглядає таким чином: реакція світових політиків, діячів та організацій – 46 %, 

вплив російського вторгнення в Україну на світову економіку – 16 %, політика щодо 

біженців з України – 9 %, збройна допомога Україні – 6 % (див. діаграму 8).  

Найчастіше роль і місце нашої держави у світовій політиці висвітлювали: 

угорська «Magyar Nemzet» – 12 %, австрійська «Die Presse» – 6 %, іспанська «АВС» та 

португальська «Correio da Manhã» – по 5 % відповідно (див. діаграму 9).  

Угорська «Magyar Nemzet», крім уже проаналізованих повідомлень, наводить 

інтерв’ю виданню угорського міністра закордонних справ і торгівлі П. Сіярто, який 

зробив кілька заяв стосовно українсько-угорських відносин у контексті російського 

вторгнення в Україну. Він сказав, що перед війною угорсько-українські відносини 

були досить напруженими. На його думку, це було пов’язано з тим, що українське 

законодавство скорочувало права угорської громади. Коли почалася війна, угорці 

тимчасово винесли це питання за дужки, але все одно це питання треба вирішити 

один раз – за визначенням П. Сіярто, це можливо лише після війни. При цьому 

політик повторив, що засуджує військовий напад росії на Україну. Також видання 

висвітлює візит в Україну командувача силами оборони Угорщини генерал-

лейтенанта Р. Русіна-Сенді. Згідно з текстом допису, в Україну прибула невелика 

делегація. Разом із тим угорський генерал провів зустріч із В. Залужним, який і 

запросив угорську військову делегацію в Україну. Продовжуючи інформувати про 

проблеми українських біженців, «Magyar Nemzet» інформує, що президент Спілки 

єврейських громад України рабин М. Ц. Стамблер написав листа прем’єр-міністру 

Угорщини В. Орбану, в якому подякував Угорщині за прийняття єврейських біженців 

з України, і водночас висловив сподівання, що в Україні незабаром буде встановлено 

мир. Загалом «Magyar Nemzet» пише, що Угорщина проводить найбільшу 

гуманітарну операцію у своїй історії – вже прийняла понад 830 тис. біженців. 

Австрійська «Die Presse» висвітлює візит чорногорського премʼєр-міністра 

Д. Абазовича з робочим візитом до Відня крізь призму подій в Україні. Зокрема, 
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зроблено акцент на тому, що в центрі розмови федерального канцлера Австрії 

К. Негаммера із своїм чорногорським колегою – зближення з ЄС та війна в Україні. У 

дискусії про статус кандидата на вступ України до ЄС К. Негаммер виступав за 

подальше зближення з державами Західних Балкан. В іншій статті видання 

зазначається, що під час свого візиту до Єгипту міністр закордонних справ Австрії 

А. Шалленберг наполягав на прямому звʼязку російської агресивної війни в Україні зі 

значними економічними проблемами та продовольчою кризою в регіоні. На 

пресконференції зі своїм колегою С. Шукрі міністр закордонних справ підкреслив 

власну тезу про те, що в Єгипті та Північній Африці панує «російський наратив і 

винні в цьому не санкції ЄС проти росії». 

Журналісти іспанської «АВС» аналізують прогнози щодо зростання 

національної економіки. За інформацією оглядача В. Санчес, прогнози загалом 

оптимістичні, водночас геополітична напруга через напад росії на Україну, 

енергетична криза та дефіцит сировини, а також зміна напрямку монетарної політики 

для подолання структурної інфляції перешкоджають перспективам економічного 

зростання в Іспанії. Разом із тим війна в Україні призводить і до певних економічних 

переваг, принаймні для окремих галузей та регіонів Іспанії. Так, у першому півріччі 

2022 року порт Більбао перевіз загалом 16 млн тонн вантажів, що на 4,4 % більше від 

обсягу товарів, зареєстрованих минулого року. Значна частина цього зростання 

пояснюється різким збільшенням імпорту газу та вуглеводнів після вторгнення росії в 

Україну. Крім того, поступово зменшується залежність від російського газу, якого 

імпортовано на 1,5 млн тонн менше порівняно з 2021 роком, а надходження зі США 

зросли на 1,6 млн тонн.  

Португальська «Correio da Manhã» також оцінює вплив війни в Україні на 

добробут португальських сімей. Згідно з дослідженням, проведеним Deco, з початку 

війни в Україні звичайний продовольчий кошик уже подорожчав на 12,6 %. Чотири 

місяці тому португальські сім’ї витратили близько 184 євро на покупку набору 

продуктів першої необхідності, наразі їм цей набір обходиться в приблизно 207 євро. 

Реакція міжнародної спільноти на російське вторгнення в Україну в іноземних 

ЗМІ за структурою висвітлених питань виглядає таким чином: дії російських 

окупантів та колаборантів в Україні – 34 %, діяльність української влади – 19 %, 
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реакція українського суспільства – 15 %, військові дії ЗСУ, ТРО, партизанів – 11 % 

(див. діаграму 6). 

Реакція міжнародної спільноти на російське вторгнення в Україну найчастіше 

висвітлювалася французькими «L’Obs» та «Le Monde» (11 % та 9 % відповідно), 

канадським тижневиком «Міст» (9 %), сербською газетою «Политика» (7 %), 

американською «New York Post», польською «Rzeczpospolita» та турецькою «Star» (по 

6 % відповідно) (див. діаграми 5, 7). 

Французький щотижневий журнал «L’Obs» інформує про ті загрози, які несе 

російське вторгнення не лише Україні, а й усьому світу. Видання повідомляє, що 

окупована російськими солдатами найбільша в Україні Запорізька атомна 

електростанція служить базою для запуску ракет. Окупанти стягують туди свою 

техніку, у тому числі ракетні комплекси, з яких вони вже вдарили через Дніпро і на 

територію Нікополя. В інших статтях аналізуються російські ракетні удари по 

українських містах, від яких гинуть мирні мешканці, що, фактично, є актами терору. 

Так само розцінюється й удар по Одеському порту. Як зазначається у редакційній 

статті «L’Obs», російські авіаудари по Одеському порту показали, що путін «плюнув 

в обличчя» ООН і Туреччині та скомпрометував застосування підписаної угоди про 

відновлення експорту зерна, заблокованого війною. Цей акт засуджений ООН та 

багатьма країнами, натомість Росія, за інформацією видання, не визнає його. 

Французька газета «Le Monde» констатує незначні військові успіхи росіян в 

Україні. Через чотири місяці після повномасштабного вторгнення російської армії на 

українську землю важко зрозуміти, куди рухається конфлікт. На місцях наступ росіян 

на «оперативній паузі», російська армія не досягла жодного прогресу після взяття 

Луганської області, а бомбардування, схоже, відбуваються більше для виснаження 

українських позицій, ніж для підготовки нових наступів. Французькі журналісти 

також ведуть репортажі з українських міст, зокрема Гостомеля, Вугледару та інших. 

Багато уваги приділяється російським спекуляціям на історичну тематику, у тому 

числі висловам путіна про те, що «Україну створив ленін». Як наголошує оглядач «Le 

Monde», сучасні російські політики забувають, що ленін якраз виступав за надання 

народам, у тому числі й українському, права на самовизначення. Увага французьких 

журналістів та експертів також прикута до стану української культурної спадщини. 
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Зіткнувшись із навмисним руйнуванням, яке росія завдає памʼяткам України, 

викладач-дослідник М. Форест і письменник О. Хатерлі в колонці в «Le Monde» 

закликають міжнародну спільноту вжити рішучих заходів для забезпечення захисту 

культурних пам’яток. Видання нагадує, що ЮНЕСКО внесла в список 160 частково 

або повністю зруйнованих культурних об’єктів в Україні, серед яких 70 культових 

споруд, 30 історичних будівель, а також музеї та бібліотеки.  

На шпальтах тижневика української діаспори в Канаді «Міст» висвітлюється хід 

бойових дій на території України. Журналіст Є. Клен повідомляє, що останнім часом 

Збройні Сили України завдають щораз більше точних ударів по складах боєприпасів і 

військових базах російсько-терористичних військ на захоплених українських 

територіях. У цьому дуже допомагають американські ракетні системи залпового 

вогню та далекобійна західна артилерія. Крім того, видання пише про розгортання 

партизанського руху на тимчасово окупованих росіянами територіях, у тому числі в 

Криму. Українські патріоти поширюють листівки з фотографіями протесту кримців 26 

лютого 2014 року, а також гаслами: «Крим — це Україна», «Ми повертаємось!» та ін. 

Також тижневик «Міст» знайомить своїх читачів з економічною ситуацією в Україні 

та тими соціально-економічними проблемами, з якими повсякчас стикаються 

українці. Ряд повідомлень присвячено наданню військової допомоги нашій державі 

західними союзниками, перемовинам у форматі «Рамштайн», діяльності українських 

волонтерських організацій на території України та за кордоном, проблемам біженців і 

вимушених переселенців тощо. 

Сербська газета «Политика» певною мірою тенденційно підходить до 

висвітлення подій в Україні, часто використовуючи як джерело інформації російські 

повідомлення. Застосовуючи російський наратив, видання пише, що «українські 

війська обстрілюють житлові населені пункти на Донбасі і навмисно підпалюють поля 

і зерносховища». Також подається інформація про те, що «влада Херсонської та 

Запорізької областей України оголосила про проведення референдуму про 

приєднання до росії». Разом із тим повідомляється про російські обстріли українських 

населених пунктів, зокрема про ракетний удар по житлового будинку в Часовому Яру 

в Донецькій області, кількість жертв якого зросла до 18 осіб, а рятувальники досі 

шукають тих, хто вижив. «Политика» аналізує настрої в Сербії у контексті російсько-
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української війни. Газета цитує політолога Д. Анделковича, який вважає, що 

більшість громадян Сербії скептично ставиться до ЄС і проти приєднання до ЄС та за 

збереження військового нейтралітету. Політолог зазначає, що «Захід дуже нахабно 

вимагає від нас підтримати цілісність України, потоптавши нашу, відмовитися від 

підтримки росії в обороні Косово, щоб підтримати політику Заходу щодо України». 

Водночас Д. Анделкович підкреслив, що Сербія залежить від росії в енергетиці, а від 

ЄС – у багатьох сферах економіки. 

Упродовж аналізованого періоду переважна більшість зарубіжних оглядачів у 

висвітленні української проблематики займала нейтральну позицію (74,37 %). 18,94 % 

повідомлень мали виражене позитивне спрямування, а лише 6,69 % – негативне (див. 

діаграму 10). 

Найчастіше зарубіжні ЗМІ з нейтральних позицій оцінювали вплив російсько-

української війни на стан світової економіки та продовольчу кризу, надання допомоги 

нашій державі, проблеми українських біженців за кордоном. Загалом у нейтральних 

тонах місце і роль України у світовій політиці представлені в 233 статтях і 

повідомленнях. 59 повідомлень носять чітко виражений позитивний контент, а 14 – 

негативний. Що стосується висвітлення безпосередньо російського вторгнення в 

Україну, то тут теж істотно переважали нейтральні повідомлення (34 статті і 

публікації). 9 статей мали виражену позитивну тональність, водночас 10 – негативну 

(див. діаграму 11). 

Лише нейтральна тональність статей прослідковується в матеріалах ЗМІ 

Німеччини («Frankfurter Аllgemeine», «Focus»), Ізраїлю («The Times of Israel»), 

Словаччини («Nový Čas»), Хорватії («Večernji list»), Естонії («Eesti Päevaleht»), 

Румунії («Evenimentul Zilei»), Нідерландів («De Telegraaf»), Аргентини («La Nación») 

та Австралії («Herald Sun») (див. діаграму 12).  

Так, «The Times of Israel» на своїх шпальтах пише про певну зміну позиції 

Ізраїлю по відношенню до України та приєднання у ставленні до російської агресії до 

позиції західних держав. І хоча про військову допомогу Україні досі не йдеться, але 

Ізраїль все частіше надає нашій державі допомогу шоломами, бронежилетами тощо. В 

іншій статті видання вказується на позитивні зрушення в ставленні до українців як до 

жертв агресії. Зокрема, Вищий суд справедливості Ізраїлю скасував рішення 
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міністерки внутрішніх справ А. Шакед про позбавлення українських громадян права 

на безвізовий в’їзд до країни. Рішення суду передбачає, що українці зможуть 

в’їжджати до Ізраїлю на три місяці без необхідності подавати для цього особливе 

прохання. Словацька щоденна газета «Nový Čas» з нейтральних позицій інформує про 

пітримку Словачччиною європейських прагнень України. Видання відзначає, що 

Прем’єр-міністр Словаччини Е. Хегер під час зустрічі з німецькими політиками 

надіслав потужний меседж Європі щодо України, застерігаючи європейських 

партнерів від можливого послаблення надання допомоги нашій державі. Як наголосив 

Е. Хегер, президент росії путін веде гібридну війну проти половини Європи, а 

найбільше путін боїться єдності європейських держав. Також «Nový Čas» активно 

висвітлює надання Словаччиною військової допомоги Україні, проблематику 

українських біженців у Словаччині та Європі в цілому тощо. Хорватський «Večernji 

list» аналізує вплив війни в Україні на світову продовольчу кризу. Оглядачі видання із 

співчуттям відзначають неспроможність України забезпечити експорт зерна через 

блокування чорноморського узбережжя російськими військовими кораблями. 

«Večernji list» повідомляє, що Хорватія солідарна з європейськими країнами щодо 

необхідності вирішення питання розблокування українського експорту зерна та 

пропонує для його транспортування власні порти, розташовані на узбережжі 

Адріатичного моря. Естонська щоденна газета «Eesti Päevaleht», повідомляючи про 

хід бойових дій на території України, пише про певні позитивні зміни на фронті 

завдяки постачанню зброї західними союзниками. Оглядач І. Таро відзначає провідну 

роль США в наданні високоточних боєприпасів, наголошуючи на тому, що Україна 

змогла гідно відсвяткувати День незалежності США, а українські військові 

влаштували видовищний феєрверк одночасно на кількох великих складах боєприпасів 

в окупованій Донецькій області. В авторській статті І. Таро підкреслюється, що 

стратегічні запаси росіян почали злітати у повітря саме після перших партій важкого 

озброєння, переданих Україні західними союзниками. Журналісти румунської газети 

«Evenimentul Zilei» пишуть про необхідність розслідування воєнних злочинів, які 

чинять росіяни на території України. У цьому контексті дописувач видання М. Сойка 

звертає увагу на повідомлення прокуратури при Вищому касаційному суді Румунії 

про початок розслідування кримінальної справи, яка стосується війни росії проти 
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України. Розслідуваний злочин належить до злочинів проти людяності, а 

розслідування веде військова прокуратура. Прокурори також стверджують, що мають 

юрисдикцію застосовувати Кримінальний кодекс Румунії за межами країни, оскільки 

є інформація, що серед потерпілих є громадяни Румунії. Нідерланський «De 

Telegraaf» із нейтральних позицій висвітлює візит в Україну Прем’єр-міністра 

Нідерландів М. Рютте. За словами Прем’єр-міністра, Нідерландами розглядається 

можливість участі у відновленні портового міста Херсон. Видання нагадує, що 

Нідерланди добре обізнані у будуванні портів, сільському господарстві та усьому, що 

стосується води, і тому можуть запропонувати з цих питань експертизу по всій 

Україні. 

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

Китай («Жэньминь жибао»), Латвія («Neatkarīgā Rīta Avīze»), Польща 

(«Rzeczpospolita») та Японія («Japan Today»). Так, китайська «Жэньминь жибао» 

активно відстежує дії західних союзників щодо надання військової й економічної 

допомоги Україні, візити до Києва керівників зарубіжних держав та впливових 

політиків, їхні оцінки російської агресії проти України. Зокрема, відзначається 

запевнення Прем’єр-міністра Нідерландів М. Рютте під час зустрічі з Президентом 

України В. Зеленським у тому, що Нідерланди й надалі підтримуватимуть Україну у 

політичній сфері та надаватимуть їй військову допомогу. Так само «Жэньминь 

жибао» виокремлює заяву Прем’єр-міністра Чехії П. Фіала під час виступу на 

пленарному засіданні Європейського Парламенту про те, що подолання наслідків 

російсько-українського конфлікту стане пріоритетом Чеської Республіки, яка з 1 

липня розпочала шестимісячне ротаційне головування у Раді Європейського Союзу. 

Про європейські устремління України позитивно відгукуються й журналісти інших 

видань. Так, щоденна латвійська газета «Neatkarīgā Rīta Avīze» цитує заяву Спікера 

Сейму Латвії І. Мурнієце у швейцарському місті Лугано, яка, звертаючись до 

учасників конференції, присвяченої відбудові України, сказала, що Латвія готова 

брати участь у відбудові нашої держави. Голова Сейму зазначила, що підтримка 

України повинна бути пов’язана з реформами, наближаючи її до Європейського 

Союзу. В іншій статті видання висловлюється готовність Латвії стати на стороні 

України у позовах проти росії. Зокрема, інформується про те, що Латвія скористалася 
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своїм правом, яке міститься в статті 63 Статуту Міжнародного суду ООН, та подала 

заяву до Міжнародного суду ООН в Гаазі з проханням дозволити брати участь як 

третя сторона у справі «Україна проти російської федерації». Такою заявою Латвія 

висловлює готовність надати тлумачення ряду норм Конвенції ООН про 

неприпустимість і покарання за геноцид 1949 р., на які Україна посилалася у своїй 

заяві проти росії від 26 лютого 2022 р. Популярна щоденнна польська газета 

«Rzeczpospolita» пише про готовність українців збройними зусиллями повертати 

окуповані росією території. Видання відзначає високу популярність і рівень довіри 

населення України до Президента В. Зеленського та Збройних Сил України, на 

підтвердження чого наводяться дані опитування Національного демократичного 

інституту та Київського міжнародного інституту соціології. Опитування свідчить, що, 

незважаючи на повномасштабну війну, 87 % респондентів надзвичайно оптимістично 

дивляться на майбутнє України. Оглядачі японської «Japan Today» концентрують 

увагу на дипломатичних зусиллях держав світу щодо надання допомоги Україні. У 

цьому контексті видання звертається до спільної заяви міністрів закордонних справ 

Японії Й. Хаясі та Німеччини А. Бербок, які на пресконференції пообіцяли працювати 

разом, щоб підтримати заснований на правилах міжнародний порядок, якому 

загрожує продовження вторгнення росії в Україну, зберігаючи при цьому економічні 

санкції щодо москви. За словами Й. Хаясі, Токіо та Берлін підтримуватимуть експорт 

українського зерна, оскільки Україна, великий виробник пшениці, зіткнулася з 

російською блокадою українських портів на Чорному морі, що не дозволило 

експортувати врожай у такі регіони, як Близький Схід та Африка. У схожій 

тональності інформується, що міністр фінансів США Д. Єллен на зустрічі з міністром 

фінансів Японії С. Сунічі наголосила на важливості ефективних санкцій проти росії за 

її вторгнення в Україну. У спільній заяві, опублікованій після переговорів, Україні 

обіцяно підтримку у вирішенні її економічних проблем. 

Негативна тональність інформаційних повідомлень про Україну 

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

Nemzet»), Португалії («Público»), Чехії («Aktaualne.cz»). Так, як уже зазначалося, 

сербська «Политика» головним чином без перевірки джерел передруковує російські 

новини, в яких звинувачує українські війська в обстрілі цивільних обʼєктів, 
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повідомляє про підтримку Росії частиною населення на окупованих українських 

територіях тощо. Угорське видання «Magyar Nemzet» публікує ряд матеріалів із 

критикою українських посадових осіб і політиків, які не схвалюють позицію 

Угорщини по відношенню до війни в Україні. Серед іншого, така критика 

неодноразово лунала на адресу Надзвичайного і Повноважного Посла України в 

Угорщині Л. Непоп, яка вже залишила Будапешт. У матеріалі португальського 

видання «Público» повідомляється про те, що Центр протидії дезінформації при Раді 

національної безпеки і оборони України вніс експрезидента Бразилії Л. І. Лулу да 

Сілву до списку осіб, яких українська влада звинувачує в сприянні російській 

пропаганді. За даними бразильської преси, яка посилається на документ, колишній 

президент Бразилії та кандидат на жовтневих президентських виборах є єдиним 

бразильцем у цьому списку із 78 осіб, яких Київ вважає практикуючими 

дезінформацію та фальшиві новини на користь росії. Київ звинувачує колишнього 

президента в поширенні фейкових новин від імені росії, заявляючи, наприклад, що 

росія «має очолити новий світовий порядок». Але, за даними бразильської преси, 

Л. І. Лула да Сілва ніколи не робив подібних заяв. Оглядачі чеської щоденної 

інтернет-газети «Aktaualne.cz», висловлюючи свою підтримку українському народу, 

вважають недоречним бачити все лише чорно-білим і автоматично погоджуватися з 

усім, що деякі українські представники, зокрема й Президент України В. Зеленський, 

вимагають від інших країн. На думку автора статті, показовим є випадок на 

міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах. Так, президент кінофестивалю 

отримав відкритого листа від посла України в Чехії, в якому він протестує проти 

включення російського фільму «Капитан Волкогонов бежал» до конкурсу. Видання 

констатує, що керівництво фестивалю відхилило прохання українського посла. 

Незважаючи на наведені критичні повідомлення, здебільшого нейтральний та 

позитивний контекст інформаційних публікацій, авторських статей, тематичних 

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

31 липня 2022 року, дає підстави для висновку про те, що світова спільнота готова й 

надалі підтримувати Україну у протистоянні з російським агресором й надавати 

військову, економічну та гуманітарну допомогу нашій державі. Разом із тим 

повідомлення зарубіжних ЗМІ свідчать про глобальний вплив російсько-української 
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війни на світову економіку й загострення продовольчої кризи. Міжнародна спільнота 

все рішучіше заявляє про необхідність врегулювання збройного конфлікту, 

дотримуючись норм міжнародного права. При цьому суверенітет і територіальна 

цілісність України, за визнанням зарубіжних ЗМІ, не ставляться під сумнів. 
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ВІЗУАЛЬНА АНАЛІТИКА (висвітлення в зарубіжній пресі подій в Україні за 1–31 

липня 2022 року) 

 

Федорчук А. Г., наук. співроб.  

відділу формування інформаційних ресурсів Фонду Президентів України 

 

АКТИВНІСТЬ ПРЕСИ У ВИСВІТЛЕННІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ 

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

період 1–31 липня 2022 року)  

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

1–31 липня 2022 року) 
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Діаграма 3. Доля найбільш активних видань найбільш активних країн світу у 

висвітленні України (за період 1–31 липня 2022 року) 

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

період 1–31 липня 2022 року)  
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Діаграма 5. Розподіл тематики публікацій про Україну в найбільш інформативних 

іноземних ресурсах (1–31 липня 2022 року)  

0

5

10

15

20

25

30

35

40
Magyar Nemzet

Die Рresse

ABC

Correio da Manhã

POLITICO

Público

Focus

Rzeczpospolita

Frankfurter Аllgemeine

Neatkarīgā Rīta AvīzeL’Obs

The Times of Israel

The Guardian

New York Post

Lietuvos rytas

Daily Sabah

Nový Čas

The News

Star

УКРАЇНА У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ

УКРАЇНА ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ



Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

27 

УКРАЇНА ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ 

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

питань (за період 1–31 липня 2022 року)  

 
Діаграма 7. Російське вторгнення в Україну в найбільш інформативних іноземних 

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

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 1–31 липня 2022 року)  
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ТОНАЛЬНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО УКРАЇНУ 

 
Діаграма 10. Співвідношення тональності матеріалів про Україну в світових ЗМІ 

(доля публікацій за період 1–31 липня 2022 року)  

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

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

УКРАЇНА ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ  

ВІЙСЬКОВІ ДІЇ ЗСУ, ТРО, ПАРТИЗАНІВ  

Taro, Igor. Igor Taro: lääne raskerelvad lasid vastu taevast venelaste neli kõige 

olulisemat moonaladu [Ігор Таро: Західне важке озброєння висадило в небо чотири 

найважливіші російські склади боєприприпасів] / I. Taro // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 

2022. – 04.07. – Режим доступу : https://epl.delfi.ee/artikkel/120031112/sojaraport-igor-taro-

laane-raskerelvad-lasid-vastu-taevast-venelaste-neli-koige-olulisemat-moonaladu. 

За словами автора, Україна змогла гідно відсвяткувати День незалежності 

США, а саме українські військові влаштували видовищний феєрверк одночасно на 

кількох великих складах боєприпасів в окупованій Донецькій області. Після перших 

партій важкого озброєння західних союзників у повітря почали злітати стратегічні 

запаси, заздалегідь розміщені росією на Донбасі. 

*** 

Russia tries to press its offensive into Ukraine’s east [росія намагається продовжити 

наступ на схід України] // The Independent. – London, 2022. – 04.07. – Режим доступу : 

https://www.independent.co.uk/news/ukraine-ap-russia-donbas-vladimir-putin-

b2115087.html. 

У Генштабі ЗСУ заявляють, що російські війська намагаються продовжити 

наступ на схід України. Українські військові підтвердили, що їхні сили виведені з 

міста Лисичанськ, останнього оплоту українського опору в Луганській області, 

одному з двох регіонів, які складають східне промислове серце країни Донбас. 

росіяни також контролюють близько половини Донецької області Донбасу. У 

Генштабі ЗСУ повідомили, що наразі російські війська зосереджують зусилля на 

просуванні в напрямку Сіверська, Федорівки та Бахмута Донецької області. 

*** 

‘Cannot’ say Lysychansk under Russian control: Zelensky [«Не можна» сказати, що 

Лисичанськ під контролем росії – В. Зеленський] // The News. – Islamabad, 2022. – 04.07. 

– Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/971205-cannot-say-lysychansk-under-

russian-control-zelensky. 

Президент України В. Зеленський поставив під сумнів заяву росії про те, що 

російські війська захопили стратегічне місто Лисичанськ на сході України. За його 

словами, йдуть бої на околицях міста, де «найважча і найнебезпечніша ситуація» для 

України. Захоплення Лисичанська дозволило б росії контролювати весь Луганськ і 

наступати на Слов’янськ та Краматорськ далі на захід у рамках кампанії на східному 

Донбасі. 

*** 

Costello, Norma. Australian pensioner reveals why he went to Ukraine to fight 

[Австралійський пенсіонер розповів, чому поїхав воювати в Україну] / N. Costello // 

Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 06.07. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/technology/innovation/australian-pensioner-reveals-why-he-

went-to-ukraine-to-fight/news-story/267ff772baa10afb4d437049ae7c4f61. 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120031112/sojaraport-igor-taro-laane-raskerelvad-lasid-vastu-taevast-venelaste-neli-koige-olulisemat-moonaladu
https://epl.delfi.ee/artikkel/120031112/sojaraport-igor-taro-laane-raskerelvad-lasid-vastu-taevast-venelaste-neli-koige-olulisemat-moonaladu
https://www.independent.co.uk/news/ukraine-ap-russia-donbas-vladimir-putin-b2115087.html
https://www.independent.co.uk/news/ukraine-ap-russia-donbas-vladimir-putin-b2115087.html
https://www.thenews.com.pk/print/971205-cannot-say-lysychansk-under-russian-control-zelensky
https://www.thenews.com.pk/print/971205-cannot-say-lysychansk-under-russian-control-zelensky
https://www.heraldsun.com.au/technology/innovation/australian-pensioner-reveals-why-he-went-to-ukraine-to-fight/news-story/267ff772baa10afb4d437049ae7c4f61
https://www.heraldsun.com.au/technology/innovation/australian-pensioner-reveals-why-he-went-to-ukraine-to-fight/news-story/267ff772baa10afb4d437049ae7c4f61
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Австралієць Б. Вільямсон – військовий у боротьбі України проти росії. 

Пенсіонер приїхав в Україну в березні 2021 р., щоб приєднатися до іноземного 

легіону країни після того, як Президент України В. Зеленський закликав іноземців 

«воювати пліч-о-пліч з українцями». Відтоді чоловікові погрожували росіяни, він 

отримав поранення під час ракетного обстрілу та залишився в країні після того, як 

йому припинили випоачувати пенсію. Виступаючи з України, де він зараз бере участь 

у наданні допомоги на фронті українцям, Б. Вільямсон сказав, що відчув потребу 

подорожувати після перегляду новин про війну. 

*** 

Клен, Євген. РСЗВ HIMARS знищують склади боєприпасів у запіллі ворога / Є. 

Клен // Міст. – Канада, 2022. – 28.07. – Режим доступу : https://meest-

online.com/ukraine/vijsko/rszv-himars-znyschuyut-sklady-bojerypasiv-u-zapilli-voroha/. 

Останнім часом Збройні сили України завдають щораз більше точних ударів по 

складах боєприпасів і військових базах російсько-терористичних військ на 

захоплених українських територіях. В цьому дуже допомагають американські ракетні 

системи залпового вогню та далекобійна західна артилерія. 

ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА ТА ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ 

Казмірук, Зоряна. Перископи для військових – на 3D-принтерах / З. Казмірук // 

Міст. – Канада, 2022. – 28.07. – Режим доступу : https://meest-

online.com/science/technology/peryskopy-dlya-vijskovyh-na-3d-prynterah/. 

За допомогою 3D-принтерів у Львові виготовляють перископи для українських 

захисників на передову. За таку справу взялася львівська інженерна компанія близько 

трьох місяців тому. Перископ – це далекогляд, який допомагає військовим безпечно 

оглядати територію чи виглядати з окопу. Перископ збирають із деталей, створених 

на 3D-принтері, та каналізаційної труби. 

*** 

США виділили ще 74 млн дол. на гумдопомогу потерпілим від агресії рф 

українцям // Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 29.07. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/swa/112054.html. 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило додаткові 74 млн 

дол. на гуманітарну допомогу для українців, які постраждали від агресії рф. Це 

додаткове фінансування буде спрямовано на забезпечення постраждалих українців 

предметами першої необхідності, місцями для тимчасового проживання та фінансами, 

а також дозволить отримати необхідне медичне обслуговування та психологічну 

підтримку. 

ДІЇ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ ТА КОЛАБОРАНТІВ В УКРАЇНІ  

Ukraine: au moins 15 morts dans une frappe sur un immeuble dans l’Est [Україна: 

щонайменше 15 загиблих під час обстрілу будівлі на сході] // L’Obs. – Paris, 2022. – 09.07. 

– Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/topnews/20220709.AFP2357/ukraine-au-

moins-15-morts-dans-une-frappe-sur-un-immeuble-dans-l-est.html. 

Внаслідок ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку в 

Часовому Яру на Донеччині загинуло 20 людей. Наразі в Донецькій області з початку 

https://meest-online.com/ukraine/vijsko/rszv-himars-znyschuyut-sklady-bojerypasiv-u-zapilli-voroha/
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/rszv-himars-znyschuyut-sklady-bojerypasiv-u-zapilli-voroha/
https://meest-online.com/science/technology/peryskopy-dlya-vijskovyh-na-3d-prynterah/
https://meest-online.com/science/technology/peryskopy-dlya-vijskovyh-na-3d-prynterah/
https://www.ukrslovo.net/swa/112054.html
https://www.nouvelobs.com/topnews/20220709.AFP2357/ukraine-au-moins-15-morts-dans-une-frappe-sur-un-immeuble-dans-l-est.html
https://www.nouvelobs.com/topnews/20220709.AFP2357/ukraine-au-moins-15-morts-dans-une-frappe-sur-un-immeuble-dans-l-est.html
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російського вторгнення загинув щонайменше 591 мирний житель і ще 1548 отримали 

поранення.  

*** 

Grynszpan, Emmanuel. Le conflit en Ukraine marque une pause opérationnelle 

[Оперативна пауза у конфлікті в Україні] / E. Grynszpan // Le Monde. – Paris, 2022. – 

09.07. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/07/09/le-conflit-

en-ukraine-marque-une-pause-operationnelle_6134055_3210.html. 

З моменту захоплення Луганської області російська армія вперед не 

просунулася. Але щодо військових амбіцій москви залишається невизначеність. Через 

чотири місяці після повномасштабного вторгнення російської армії на українську 

землю важко зрозуміти, куди рухається конфлікт. На місцях наступ росіян на Донбасі, 

схоже, на «оперативній паузі». російська армія не досягла жодного прогресу після 

взяття Луганської області, а бомбардування, схоже, відбуваються для виснаження 

українських позицій, ніж для підготовки нових наступів. путін продовжує говорити, 

що він готовий до ескалації, заявивши, що його країна «в цілому ще нічого 

серйозного в Україні не починала». 

*** 

Rusya, 2 hangardaki ABD üretimi ‘‘M-777’’ obüs sistemlerini vurduğunu duyurdu 

[росія заявила, що вразила американські гаубичні системи «М-777» у двох ангарах] // 

Star. – Istanbul, 2022. – 10.07. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/rusya-2-

hangardaki-abd-uretimi-m-777-obus-sistemlerini-vurdugunu-duyurdu-haber-1723823/. 

Речник Міноборони росії конашенков заявив, що російскі війська влучили в 2 

ангари поблизу українського міста Костянтинівка, де знаходилися американські 

гаубичні системи «М-777». Заявивши, що російські війська продовжують атакувати 

військову інфраструктуру в Україні, конашенков поділився інформацією, що центр 

тимчасової дислокації артилерійського підрозділу ЗСУ в м. Слов’янськ Донецької 

області України та склад боєприпасів «були вражені з високоточної зброї». 

*** 

Ukraine official says Russia strikes ‘absolute terrorism’ [Український чиновник 

заявив, що росія проводить «абсолютний тероризм»] // The Independent. – London, 2022. 

– 11.07. – Режим доступу : https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-

ukraine-war-chasiv-yar-latest-b2120100.html. 

Голова Харківської військово-цивільної адміністрації О. Синєгубов повідомив, 

що під час трьох ракетних ударів по північно-східному місту російські війська 

вразили лише цивільні об’єкти – одна ракета знищила школу, інша влучила в 

житловий будинок, третя впала біля складських приміщень. За його словами, серед 

постраждалих, госпіталізованих під час нападу, є діти віком 4 і 16 років.  

*** 

Шест руских ракета испаљено на Николајев, расте број жртава у Доњецкој 

области [По Миколаєву випустили шість російських ракет, кількість жертв у 

Донецькій області зростає] // Политика. – Belgrad, 2022. – 11.07. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/511665/. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/07/09/le-conflit-en-ukraine-marque-une-pause-operationnelle_6134055_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/07/09/le-conflit-en-ukraine-marque-une-pause-operationnelle_6134055_3210.html
https://www.star.com.tr/dunya/rusya-2-hangardaki-abd-uretimi-m-777-obus-sistemlerini-vurdugunu-duyurdu-haber-1723823/
https://www.star.com.tr/dunya/rusya-2-hangardaki-abd-uretimi-m-777-obus-sistemlerini-vurdugunu-duyurdu-haber-1723823/
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-ukraine-war-chasiv-yar-latest-b2120100.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-ukraine-war-chasiv-yar-latest-b2120100.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/511665/
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російські війська випустили шість ракет по Миколаєву на півдні України, в 

результаті чого поранено одну людину. У той же час кількість загиблих внаслідок 

російського ракетного обстрілу житлового будинку в Часовому Яру в Донецькій 

області зросла до 18 осіб, а рятувальники досі шукають тих, хто вижив. 

*** 

Maroto, David. Cuatro meses sin Mario, el jubilado español apresado en Ucrania que 

en Rusia califican de «combatiente extranjero» [Чотири місяці без зв’язку з ув’язненим в 

Україні іспанським пенсіонером Маріо, якого в росії називають «іноземним 

комбатантом»] / D. Maroto // ABC. – Madrid, 2022. – 12.07. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/cuatro-meses-mario-jubilado-espanol-

apresado-ucrania-20220712111249-nt.html. 

Через чотири місяці після того, як зв’язок з ним було втрачено під час 

демонстрації проти російського вторгнення на площі Херсона, оточення Маріано 

Гарсіа Калатаюда, 74-х річного іспанського пенсіонера, також відомого в Україні як 

Маріо, щодня прокидається з надією дізнатися більше про його місцезнаходження. 

Протягом останніх кількох місяців, відколи він нібито був захоплений військовими 

рф 19 березня, різні херсонські посередники безуспішно намагалися домовитися про 

його звільнення. В росії зазначають, що місцеві українські ЗМІ «неодноразово 

писали», що Маріо підтримував українських військових і «навіть возив допомогу в 

зону бойових дій у Мар’їнці Донецької області». Тому найближче оточення Маріо 

побоюється можливої розправи з ним з боку рф, оскільки влада самопроголошеної 

ДНР вже винесла кілька смертних вироків полоненим іноземцям. 

*** 

Zangana, Beri. Kontakt återupptagen med ukrainskt kärnkraftverk [Відновлено 

контакт з українською АЕС] / B. Zangana // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 02.07. – 

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

direkt?pinnedEntry=916293. 

Найбільшу в Європі атомну електростанцію, Запорізьку АЕС, окупували 

російські війська з початку березня. Міжнародне агентство з атомної енергії втратило 

зв’язок зі своїми системами спостереження після того, як окупанти перерізали всі 

лінії. ДП «НАЕК «Енергоатом» поновило підключення до систем моніторингу на 

Запорізькій АЕС. 

*** 

L’Ukraine accuse la Russie de tirer des missiles depuis la centrale nucléaire de 

Zaporijjia [Україна звинувачує росію в ракетних обстрілах із Запорізької АЕС] // L’OBS. 

– Paris, 2022. – 16.07. – Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/guerre-en-

ukraine/20220716.OBS60982/l-ukraine-accuse-la-russie-de-tirer-des-missiles-depuis-la-

centrale-nucleaire-de-zaporijjia.html. 

Окупована в березні російськими солдатами найбільша в Україні Запорізька 

електростанція служить базою для запуску ракет. Ситуація на заводі надзвичайно 

напружена і напруженість зростає з кожним днем. Окупанти стягують туди свою 

техніку, в тому числі ракетні комплекси, з яких вони вже нанесли удари по Нікополю.  

*** 

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/cuatro-meses-mario-jubilado-espanol-apresado-ucrania-20220712111249-nt.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/cuatro-meses-mario-jubilado-espanol-apresado-ucrania-20220712111249-nt.html
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=916293
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=916293
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220716.OBS60982/l-ukraine-accuse-la-russie-de-tirer-des-missiles-depuis-la-centrale-nucleaire-de-zaporijjia.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220716.OBS60982/l-ukraine-accuse-la-russie-de-tirer-des-missiles-depuis-la-centrale-nucleaire-de-zaporijjia.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220716.OBS60982/l-ukraine-accuse-la-russie-de-tirer-des-missiles-depuis-la-centrale-nucleaire-de-zaporijjia.html
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Vitkine, Benoît. Un citoyen britannique meurt en prison à Donetsk [Громадянин 

Великобританії помер у в’язниці в Донецьку] / B. Vitkine // Le Monde. – Paris, 2022. – 

16.07. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/07/16/guerre-en-

ukraine-un-citoyen-britannique-meurt-en-prison-a-donetsk_6135013_3210.html. 

Проросійські сепаратисти повідомили, що 45-и річний британець Пол Юрі 

помер «від хвороби та стресу» у в’язниці в Донецьку. Представник підконтрольного 

москві утворення «ДНР» заявив, що «незважаючи на тяжкість злочинів, Пол Юрі 

отримав належну медичну допомогу». Про його захоплення на блокпосту в 

Запорізькій області стало відомо наприкінці квітня. Мати П. Юрі тоді вказала, що її 

син був у гуманітарній місії, що він страждає на діабет і потребує інсуліну. 

Британська некомерційна організація Presidium Network підтвердила, що Пол Юрі, 

Ділан Хілі та ще один британець, були захоплені російською армією на півдні 

України, коли намагалися евакуювати жінку та двох дітей. Міністр закордонних 

справ Великої Британії Ліз Трасс попередила, що «росія несе повну відповідальність 

за скоєне».  

*** 

Aubenas, Florence. Guerre en Ukraine : dans la ville d’Hostomel, sur les traces des 

«loups» tchétchènes [Війна в Україні: у місті Гостомель слідами чеченських «вовків»] / 

F. Aubenas // Le Monde. – Paris, 2022. – 16.07. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/07/16/guerre-en-ukraine-quatre-mois-

apres-la-bataille-les-brouillards-de-l-aerodrome-d-hostomel_6134992_3210.html. 

Репортаж «Le Monde» з аеродрому в Гостомелі – авіабази на півночі Києва, 

захопленої росіянами, а потім звільненої українцями. Автор описує і коментує 

ключовий епізод початку війни, який, на його думку, ще «не відкрив усіх своїх 

таємниць». Окреме місце в репортажі займає опис понівеченого Ан-225 «Мрія», 

гордості України.  

*** 

Malinowski, Przemysław. Rosja przygotowuje się do kolejnej ofensywy. Ukraina 

odpowiada zachodnią bronią [росія готується до чергового наступу. Україна відповідає 

західною зброєю] / P. Malinowski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 18.07. – Режим 

доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36714911-rosja-przygotowuje-sie-do-

kolejnej-ofensywy-ukraina-odpowiada-zachodnia-bronia. 

росія готується до чергового етапу наступу в Україні, у кремлі заявили, що їхні 

війська посилять бойові дії на «всіх оперативних напрямках». Коли західні поставки 

далекобійної зброї починають допомагати Україні на полі бою, російські ракети 

накривають міста ударами, що, за словами української влади, призвело до загибелі 

десятків мирних людей. Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія 

наразі застосувала понад 3 тис. крилатих ракет, а кількість артилерійських та інших 

ударів наразі «неможливо порахувати». 

*** 

João Guimarães, Maria. Grupo Wagner combate na linha da frente na Ucrânia, diz 

Reino Unido [ПВК Вагнера воює на передовій в Україні, каже Великобританія] / M. João 

Guimarães // Público. – Lisboa, 2022. – 18.07. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/07/16/guerre-en-ukraine-un-citoyen-britannique-meurt-en-prison-a-donetsk_6135013_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/07/16/guerre-en-ukraine-un-citoyen-britannique-meurt-en-prison-a-donetsk_6135013_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/07/16/guerre-en-ukraine-quatre-mois-apres-la-bataille-les-brouillards-de-l-aerodrome-d-hostomel_6134992_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/07/16/guerre-en-ukraine-quatre-mois-apres-la-bataille-les-brouillards-de-l-aerodrome-d-hostomel_6134992_3210.html
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36714911-rosja-przygotowuje-sie-do-kolejnej-ofensywy-ukraina-odpowiada-zachodnia-bronia
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36714911-rosja-przygotowuje-sie-do-kolejnej-ofensywy-ukraina-odpowiada-zachodnia-bronia
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https://www.publico.pt/2022/07/18/mundo/noticia/reino-unido-aponta-maior-papel-grupo-

wagner-ucrania-2014043. 

У звіті військової розвідки Великобританії йдеться про те, щоб компенсувати 

військові втрати, росія використовує на передовій на Донбасі бійців ПВК Вагнера. 

Щоб компенсувати власні втрати, ПВК Вагнера знижує критерії набору, наймаючи 

засуджених і людей, які раніше були в «чорному списку». ПВК Вагнера описують як 

приватну охоронну групу або мережу найманців, яка навчає солдатів, а також 

забезпечує безпеку російських компаній (наприклад, нафтових чи газових) і навіть 

бере участь у зіткненнях, наприклад у Сирії, і все частіше в Африці, від Лівії до 

Центральноафриканської Республіки. Велика Британія заявляє, що має вагомі ознаки 

«центральної ролі» угруповання в нещодавньому просуванні росії на Донбасі, 

зокрема в Попасній та Лисичанську.  

*** 

D’Istria, Thomas. Guerre en Ukraine : dans la région de Donetsk, le 503ᵉ bataillon de 

la marine au cœur du conflit [Війна в Україні: на Донеччині в центрі боїв 503 батальйон 

морської піхоти] / T. d’Istria // Le Monde. – Paris, 2022. – 19.07. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/07/19/dans-la-region-de-donetsk-le-503-

bataillon-de-la-marine-au-c-ur-de-la-guerre-en-ukraine_6135393_3210.html. 

Репортаж з Вугледару на Донеччині спеціального кореспондента, що описує 

життя на фронті 503-го батальйону морської піхоти. Відправлені на найскладніші 

фронти для протистояння російським збройним силам, бійці цього батальйону, який 

виконує функції спецназу, з початку війни в Україні зазнали великих людських і 

матеріальних втрат. Батальйон відправляють із дуже особливими завданнями для 

посилення позицій української армії, тобто «туди, де горить». Зараз сили 503-го 

батальйону морської піхоти очікують свої наступні завдання на півдні частково 

контрольованого українцями Донбасу.  

*** 

Ukraine: frappes sur Odessa, Moscou nie toute implication [Україна: удари по Одесі, 

москва свою причетність заперечує] // L’OBS. – Paris, 2022. – 23.07. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220723.OBS61272/des-missiles-russes-ont-

frappe-une-usine-de-traitement-des-cereales-a-odessa-selon-l-armee-ukrainienne.html. 

російські авіаудари по Одеському порту, показали, що путін «плюнув в 

обличчя» ООН і Туреччині та скомпрометував застосування підписаної угоди про 

відновлення експорту зерна, заблокованого з почату війни. москва заперечила будь-

яку причетність до цих ударів. Президент В. Зеленський звинуватив москву в 

систематичному порушенні взятих зобов’язань і сказав, що це свідчить лише про 

одне: що б росія не казала і не обіцяла, вона знайде способи це не виконувати. 

Генеральний секретар ООН А. Гутерреш «однозначно засудив» ці атаки, 

підкресливши, що «повна імплементація (угоди) рф, Україною та Туреччиною «є 

обов’язковою». 

*** 

Levine, Jon. Russia strikes Odessa, Ukraine one day after grain deal [росія завдає 

удару по українській Одесі через день після зернової угоди] / J. Levine // New York Post. 

https://www.publico.pt/2022/07/18/mundo/noticia/reino-unido-aponta-maior-papel-grupo-wagner-ucrania-2014043
https://www.publico.pt/2022/07/18/mundo/noticia/reino-unido-aponta-maior-papel-grupo-wagner-ucrania-2014043
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/07/19/dans-la-region-de-donetsk-le-503-bataillon-de-la-marine-au-c-ur-de-la-guerre-en-ukraine_6135393_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/07/19/dans-la-region-de-donetsk-le-503-bataillon-de-la-marine-au-c-ur-de-la-guerre-en-ukraine_6135393_3210.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220723.OBS61272/des-missiles-russes-ont-frappe-une-usine-de-traitement-des-cereales-a-odessa-selon-l-armee-ukrainienne.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220723.OBS61272/des-missiles-russes-ont-frappe-une-usine-de-traitement-des-cereales-a-odessa-selon-l-armee-ukrainienne.html
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– New York, 2022. – 23.07. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/07/23/russia-strikes-

odessa-ukraine-one-day-after-grain-deal/. 

російські ракети вдарили по українському місту Одеса лише через день після 

підписання угоди про дозвіл на експорт зерна з чорноморського порту. Ракета 

пошкодила інфраструктуру в порту, ще дві ракети були збиті. Обстріл порушує угоду 

між росією та Україною за посередництва ООН, яка була підписана в Стамбулі. 

Умови угоди передбачають, що обидві країни утримаються від нападів на порти або 

цивільні судна для перевезення зерна. 

*** 

Припреме за референдум у Запорожју и Херсону [Підготовка до референдуму в 

Запоріжжі та Херсоні] // Политика. – Belgrad, 2022. – 23.07. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/512785/. 

Окупанти в Херсонській та Запорізькій областях України оголосили про 

проведення референдуму щодо приєднання до росії. Вони повідомили, що в цих 

областях буде сформована виборча комісія для проведення референдуму. 

Окупаційною владою наголошено, що «мешканці звільненої Херсонщини мають 

повне право висловлювати свою думку щодо майбутнього свого краю». 

*** 

Ukraine: bombardements russes «massifs» dans le sud [Україна: «масовані» 

російські бомбардування на півдні] // L’OBS. – Paris, 2022. – 26.07. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/topnews/20220726.AFP2861/ukraine-bombardements-russes-

massifs-dans-le-sud.html. 

26.07. південні регіони України стали об’єктом «масованих» російських 

бомбардувань, які, зокрема були націлені на приморське село поблизу Одеси та порт 

Миколаїв. російські удари відбуваються попри підписану минулого тижня угоду з 

москвою про розблокування експорту українського зерна, що має вирішальне 

значення для глобальної продовольчої безпеки. Президент України В. Зеленський 

опублікував відео, на якому видно зруйновані будинки в Затоці, популярному 

чорноморському курорті поблизу Одеси.  

*** 

Ракетний удару РФ по Одещині знищив 15 баз відпочинку // Українська газета. – 

Рим, 2022. – 26.07. – Режим доступу : 

https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/ракетний-удару-рф-по-одещині-знищив-

15-б/. 

На Одещині внаслідок ракетного удару зруйновано 5 житлових та 60 дачних 

будинків, понад 15 баз відпочинку і 80 торговельних павільйонів. Виявлено та 

вилучено уламки від механізмів ракет, що надалі будуть направлені на експертизу. 

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ  

Palmström, Ola. Ukrainas riksåklagare: Fler än 21 000 krigsbrott utreds 

[Генпрокуратура України: Розслідується понад 21 тисяча військових злочинів] / O. 

Palmström // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 07.07. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=918825. 

https://nypost.com/2022/07/23/russia-strikes-odessa-ukraine-one-day-after-grain-deal/
https://nypost.com/2022/07/23/russia-strikes-odessa-ukraine-one-day-after-grain-deal/
https://www.politika.rs/scc/clanak/512785/
https://www.nouvelobs.com/topnews/20220726.AFP2861/ukraine-bombardements-russes-massifs-dans-le-sud.html
https://www.nouvelobs.com/topnews/20220726.AFP2861/ukraine-bombardements-russes-massifs-dans-le-sud.html
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/ракетний-удару-рф-по-одещині-знищив-15-б/
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/ракетний-удару-рф-по-одещині-знищив-15-б/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=918825
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Генеральна прокурорка України І. Венедіктова заявила, що Україна наразі 

розслідує понад 21 тис. військових злочинів, які вчинила росія з моменту початку 

вторгнення 24 лютого 2022 р. І. Венедіктова щодня отримує від 200 до 300 

повідомлень про воєнні злочини. Багато судових процесів повинні проводитись без 

присутності підозрюваних злочинців. Але І. Венедіктова вважає за важливе 

продовжити кримінальне переслідування, бо це «питання справедливості». 

*** 

Moore, Mark. Zelensky accuses Russia of attacking ‘ordinary houses’ after attack kills 

15 [В. Зеленський звинувачує росію в атаці на «звичайні будинки» в результаті чого 

загинули 15 людей] / М. Moore // New York Post. – New York, 2022. – 10.07. – Режим 

доступу : https://nypost.com/2022/07/10/zelensky-accuses-russia-of-attacking-ordinary-

houses/. 

Президент України В. Зеленський у своєму традиційному зверненні до 

українців 10 липня звинуватив російські війська в навмисному обстрілі «звичайних 

будинків», коли ракети влучили в житловий будинок в Часовому Яру на сході 

України, убивши щонайменше 15 людей. В. Зеленський у зверненні назвав росію 

«терористичною державою». 

*** 

Selenskij an Österreich: «Jeder sieht, was dringend zu tun ist» [В. Зеленський до 

Австрії: «Всі бачать, що потрібно терміново щось робити»] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 

01.07. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6159826/selenskij-an-oesterreich-jeder-

sieht-was-dringend-zu-tun-ist?from=rss. 

Президент України В. Зеленський вперше з початку війни виступив у прямому 

ефірі перед австрійською аудиторією на фестивалі 4GameChangers Festival. Він також 

звернувся до федерального президента Австрії А. ван дер Беллена та федерального 

канцлера К. Негаммера, які були присутні на віденському фестивалі. 

*** 

Zelenszkij hazahívta Ukrajna budapesti nagykövetét [Зеленський відкликав додому 

посла України у Будапешті] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 09.07. – Режим доступу : 

https://nepszava.hu/3162817_ukrajna-zelenszkij-nagykovet-nepop. 

Президент України В. Зеленський згідно з указом, звільнив Л. Непоп з посади 

Надзвичайного та Повноважного посла України в Угорщині. Л. Непоп очолювала 

дипломатичне представництво України в Угорщині з 2016 р., тобто шість років тоді, 

як посли зазвичай повертаються із країни через чотири. Її звільнення може бути 

частиною більшої реорганізації. 

*** 

Malinowski, Przemysław. Z milionową armią Ukraina chce odzyskać południe kraju 

[Маючи мільйонну армію, Україна хоче повернути південь країни] / P. Malinowski // 

Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 12.07. – Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-

zbrojne/art36683721-z-milionowa-armia-ukraina-chce-odzyskac-poludnie-kraju. 

Згідно з повідомленням міністра оборони України Олексія Резнікова, 

Президент України Володимир Зеленський звернувся до військового командування з 

проханням підготувати плани створення «мільйонної» армії, оснащеної західною 

https://nypost.com/2022/07/10/zelensky-accuses-russia-of-attacking-ordinary-houses/
https://nypost.com/2022/07/10/zelensky-accuses-russia-of-attacking-ordinary-houses/
https://www.diepresse.com/6159826/selenskij-an-oesterreich-jeder-sieht-was-dringend-zu-tun-ist?from=rss
https://www.diepresse.com/6159826/selenskij-an-oesterreich-jeder-sieht-was-dringend-zu-tun-ist?from=rss
https://nepszava.hu/3162817_ukrajna-zelenszkij-nagykovet-nepop
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36683721-z-milionowa-armia-ukraina-chce-odzyskac-poludnie-kraju
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36683721-z-milionowa-armia-ukraina-chce-odzyskac-poludnie-kraju
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зброєю, щоб відвоювати південні території від окупації росії. Зокрема, В. Зеленський 

наказав військовим повернути окуповані райони навколо узбережжя Чорного моря, 

які мають вирішальне значення для економіки України. 

*** 

Zelenski, iki kritik ismi görevden aldı! ‘‘Devletimize karşı çalışıyor’’ [В. Зеленський 

звільнив двох критичних фігур! «Робота проти нашої держави»] // Star. – Istanbul, 2022. 

– 18.07. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/zelenski-iki-kritik-ismi-gorevden-

aldi-devletimize-karsi-calisiyor-haber-1725253/. 

Президент України В. Зеленський підписав указ про звільнення голови Служби 

безпеки І. Баканова та генеральної прокурорки України І. Венедіктової. Іншим указом 

президент доручив виконання обов’язків генпрокурора О. Симоненку. В. Зеленський 

заявив, що проти деяких працівників прокуратури та правоохоронних органів країни 

зафіксовано 651 кримінальну справу через державну зраду. Ці злочини, зафіксовані 

проти основ національної безпеки держави завдяки взаємодії українських силовиків 

та співробітники російських спецслужб, поставити серйозні питання щодо 

відповідних адміністраторів. 

*** 

Iulia, Moraru. Olena Zelenska, în vizită în SUA. Jill Biden o va găzdui la Casa Albă 

[Олена Зеленська з візитом у США. Джилл Байден прийматиме її у Білому домі] / M. 

Iulia // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 19.07. – Режим доступу : https://evz.ro/olena-

zelenska-in-vizita-in-sua-jill-biden-o-va-gazdui-la-casa-alba.html. 

Дружина президента США Д. Байден прийме першу леді України О. Зеленську 

в Білому домі, де відбудеться приватна розмова. Перша леді України також виступить 

у Конгресі США. За словами автора, її особиста поява буде важливою, оскільки вона 

відбудеться приблизно через чотири місяці після того, як її чоловік, Президент 

України В. Зеленський, надіслав емоційне послання Конгресу. Автор вважає, що О. 

Зеленська в останні місяці стала більш публічною особою, особливо після зустрічі з 

Д. Байден. 

*** 

S. I.La primera dama ucraniana se dirige al Congreso de EE.UU: «Pido ayuda para 

detener la guerra no como mujer del presidente, sino como madre» [Перша леді України 

звертається до Конгресу США: «Я прошу допомоги зупинити війну не як дружина 

президента, а як мати»] / S. I. // ABC. – Madrid, 2022. – 20.07. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/internacional/primera-dama-ucraniana-dirige-congreso-eeuu-pido-

20220720175744-nt.html. 

Виступаючи в Конгресі США, перша леді України Олена Зеленська просила 

американських законодавців збільшити підтримку США для України, розповідаючи 

про жертви від російських авіаударів і заявляючи, що війська москви знищують 

українське населення. О. Зеленська показувала зображення дітей і сімей, які були 

вбиті російськими військами під час п’ятимісячного вторгнення.  

*** 

Beaumont, Peter. Zelenskiy hits out at Russian ‘barbarism’ over attack on Odesa port 

hours after grain deal [В. Зеленський критикує російське «варварство» через атаку на 

https://www.star.com.tr/dunya/zelenski-iki-kritik-ismi-gorevden-aldi-devletimize-karsi-calisiyor-haber-1725253/
https://www.star.com.tr/dunya/zelenski-iki-kritik-ismi-gorevden-aldi-devletimize-karsi-calisiyor-haber-1725253/
https://evz.ro/olena-zelenska-in-vizita-in-sua-jill-biden-o-va-gazdui-la-casa-alba.html
https://evz.ro/olena-zelenska-in-vizita-in-sua-jill-biden-o-va-gazdui-la-casa-alba.html
https://www.abc.es/internacional/primera-dama-ucraniana-dirige-congreso-eeuu-pido-20220720175744-nt.html
https://www.abc.es/internacional/primera-dama-ucraniana-dirige-congreso-eeuu-pido-20220720175744-nt.html
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Одеський порт через кілька годин після зернової угоди] / Р. Beaumont // The Guardian. – 

London, 2022. – 24.07. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/24/zelenskiy-hits-out-at-russian-barbarism-

over-attack-on-odesa-port-hours-after-grain-

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

Президент України вважає, що атака росії на Одесу свідчить про те, що москві 

не можна довіряти виконання угоди про розблокування експорту та зменшення 

світового дефіциту продовольства, спричиненого війною. Лише через 12 год. після 

того, як росія підписала угоду з Україною про дозвіл на контрольований експорт 

зерна з південних портів України, росія завдала ударів крилатими ракетами по Одесі, 

через яку мали відбуватися поставки. Удари по Одесі викликали різке засудження з 

боку ООН, Євросоюзу, США, Великобританії,. 

*** 

Farberov, Snejana. Zelensky urges Biden to visit Ukraine to send ‘strongest signal’ of 

support [В. Зеленський закликав Д. Байдена відвідати Україну, щоб надіслати 

«найсильніший сигнал» підтримки] / S. Farberov // New York Post. – New York, 2022. – 

26.07. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/07/26/zelensky-urges-biden-to-visit-

ukraine/. 

Президент України В. Зеленський закликав свого американського колегу 

президента Д. Байдена піти стопами інших світових лідерів і відвідати Україну, щоб 

надіслати «великий сигнал» підтримки країні, яка продовжує боротьбу з росією. 

В. Зеленський надіслав запрошення президенту США під час ексклюзивного 

телеінтерв’ю з оглядачем Post П. Морганом у Києві, де до нього приєдналася його 

дружина О. Зеленська, яка щойно повернулася з Вашингтона, де вона звернулася до 

Конгресу з проханням надання більше зброї для відсічі російським військам. 

В. Зеленський заявив, що візит Д. Байдена стане «чудовим сигналом» на підтримку 

України. 

ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА 

Клен, Євген. Емісія гривні негативно впливає на розвиток економіки / Є. Клен // 

Міст. – Торонто, 2022. – 26.07. – Режим доступу : https://meest-

online.com/ukraine/economy/emisiya-hryvni-negatyvno-vplyvaje-na-rozvytok-ekonomiky/. 

Через повномасштабний напад рф Україна зіштовхнулася з неймовірними 

економічними викликами. Одним із способів їхнього подолання стала додаткова 

емісія гривні, тобто, по-простому, її друк. На думку автора, «довго так тривати не 

може». 

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА РОСІЇ 

Украјинци тврде да руске службе спремају Белорусе да се укључе у рат ако 

затреба [Українці стверджують, що російські служби готують білорусів вступити у 

війну в разі потреби] // Политика. – Belgrad, 2022. – 07.07. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/511456/. 

російські спецслужби пояснюють білоруським солдатам, що в разі потреби 

вони будуть підключені до війни в Україні. російська влада також вербує колишніх 

військових льотчиків, щоб залучити їх воювати в Україні. 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/24/zelenskiy-hits-out-at-russian-barbarism-over-attack-on-odesa-port-hours-after-grain-deal?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/24/zelenskiy-hits-out-at-russian-barbarism-over-attack-on-odesa-port-hours-after-grain-deal?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/24/zelenskiy-hits-out-at-russian-barbarism-over-attack-on-odesa-port-hours-after-grain-deal?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter
https://nypost.com/2022/07/26/zelensky-urges-biden-to-visit-ukraine/
https://nypost.com/2022/07/26/zelensky-urges-biden-to-visit-ukraine/
https://meest-online.com/ukraine/economy/emisiya-hryvni-negatyvno-vplyvaje-na-rozvytok-ekonomiky/
https://meest-online.com/ukraine/economy/emisiya-hryvni-negatyvno-vplyvaje-na-rozvytok-ekonomiky/
https://www.politika.rs/scc/clanak/511456/
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*** 

Aunoble, Eric. Histoire de l’Ukraine : l’ukrainisation en marche forcée, ou l’empire de 

la discrimination positive [Історія України: примусова українізація, або імперія 

позитивної дискримінації] / E. Aunoble // Le Monde. – Paris, 2022. – 09.07. – Режим 

доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/07/09/histoire-de-l-ukraine-l-

ukrainisation-en-marche-forcee-ou-l-empire-de-la-discrimination-

positive_6134081_3210.html. 

Автор коментує провокаційні висловлювання путіна, які згадують про 

створення сучасної України Леніним, «точніше комуністичною, більшовицькою 

росією», що були виголошені напередодні нападу на Україну, нагадують історію, про 

яку зараз забули. Ще в квітні 1917 р., на превелике невдоволення російських 

демократичних партій, Ленін засудив утиски, які «великороси» заподіяли Україні, а 

також Польщі та Фінляндії, і проголосив право цих народів на відокремлення від 

російської держави. 

*** 

Moniquet, Claude. Europe must support the free press in Russia [Європа повинна 

підтримувати вільну пресу в росії] / C. Moniquet // POLITICO. – Brussels, 2022. – 26.07. – 

Режим доступу : https://www.politico.eu/article/europe-must-support-free-press-russia-war-

ukraine/. 

Співдиректор Центру стратегічної розвідки та безпеки Клод Моніке вважає, що 

обіцянкам Заходу допомогти Україні бракує істотного елементу – забезпечення 

вільної та об’єктивної інформації для російського суспільства. Допомога Заходу 

включає постачання зброї, постійний потік розвідданих для підтримки українських 

військових операцій, а також ухвалення кількох раундів санкцій – із відкритою метою 

поставити російську економіку на коліна – і все це супроводжувалося вигнанням 

сотень «дипломатів» і політичною ізоляцією Кремля. Але автор вважає, що Європі 

вже давно пора діяти на підтримку вільної преси в росії. До початку війни проти 

України рейтинг популярності путіна становив близько 65 %. Через чотири місяці він 

зріс до 85 %. Більшість російського суспільства схвалює дії путіна і вірить в офіційній 

версії оборонної операції від «агресії НАТО» та необхідності «денацифікації» 

України. 

ПЛАНИ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ  

Présidence française de l’UE : malgré la guerre en Ukraine, un bilan positif 

[Головування Франції в ЄС: незважаючи на війну в Україні, позитивна оцінка] // 

L’Obs. – Paris, 2022. – 01.07. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/europe/20220701.OBS60406/presidence-francaise-de-l-ue-malgre-

la-guerre-en-ukraine-un-bilan-positif.html. 

Коли в лютому росія вторглася в Україну, це змусило Францію організувати 

скоординовану європейську відповідь на конфлікт. Французьке головування в ЄС 

допомогло ефективно ухвалити перші п’ять пакетів санкцій проти росії. Війна в 

Україні також спонукала Францію переглянути деякі свої позиції. Виступаючи проти 

розширення ЄС без попередньої реформи функціонування інституцій, було прийнято 

компроміс щодо надання Україні та Молдові статусу країни-кандидата вступу в ЄС. 

*** 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/07/09/histoire-de-l-ukraine-l-ukrainisation-en-marche-forcee-ou-l-empire-de-la-discrimination-positive_6134081_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/07/09/histoire-de-l-ukraine-l-ukrainisation-en-marche-forcee-ou-l-empire-de-la-discrimination-positive_6134081_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/07/09/histoire-de-l-ukraine-l-ukrainisation-en-marche-forcee-ou-l-empire-de-la-discrimination-positive_6134081_3210.html
https://www.politico.eu/article/europe-must-support-free-press-russia-war-ukraine/
https://www.politico.eu/article/europe-must-support-free-press-russia-war-ukraine/
https://www.nouvelobs.com/europe/20220701.OBS60406/presidence-francaise-de-l-ue-malgre-la-guerre-en-ukraine-un-bilan-positif.html
https://www.nouvelobs.com/europe/20220701.OBS60406/presidence-francaise-de-l-ue-malgre-la-guerre-en-ukraine-un-bilan-positif.html
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Rusya’nın Ukrayna sınırında peş peşe patlama! Ölü ve yaralılar var [Вибух на 

російсько-українському кордоні! Є загиблі та поранені] // Star. – Istanbul, 2022. – 03.07. – 

Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/rusyanin-ukrayna-sinirinda-pes-pese-

patlama-olu-ve-yaralilar-var-haber-1722347/. 

Президент України В. Зеленський заявив, що активно готується до 

Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2022), яка пройде у 

швейцарському Лугано, де обговорюватиметься допомога Україні. Враховуючи 

повномасштабну війну росії проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 р., 

Україна та Швейцарія спільно вирішили сфокусувати увагу на більш пріоритетній у 

поточній ситуації темі, якою є відновлення України. 

*** 

L’est de l’Ukraine pilonné, conférence sur la reconstruction en Suisse [Східна 

Україна обрушилася, конференція з реконструкції у Швейцарії] // L’Obs. – Paris, 2022. – 

04.07. – Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/monde/20220704.AFP2197/l-est-de-l-

ukraine-pilonne-conference-sur-la-reconstruction-en-suisse.html. 

В Швейцарії проходить конференція щодо реконструкції України. Незважаючи 

на те, що результат війни все ще залишається абсолютно невизначеним, конференція 

в Лугано, запланована задовго до того, як росія вторглася в Україну, спробує 

намалювати контури майбутньої реконструкції України. 

РЕАКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  

Kazimierczuk, Agnieszka. Sondaż. Prawie 100 proc. Ukraińców darzy zaufaniem Siły 

Zbrojne [Опитування. Майже 100 % українців довіряють Збройним силам України] / A. 

Kazimierczuk // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 01.07. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art36629831-sondaz-prawie-100-proc-ukraincow-darzy-

zaufaniem-sily-zbrojne. 

Згідно з опитуванням Національного демократичного інституту і Київського 

міжнародного інституту соціології, Українці довіряють ЗСУ (97 %) та Президенту 

України Володимиру Зеленському (85 %), причому майже 90 % опитаних бачать 

єдиний прийнятний сценарій припинення війни – це відновлення Україною територій 

станом до 2014 р., включаючи весь Донбас і Крим. Опитування свідчить, що 

незважаючи на повномасштабну війну, 87 % респондентів надзвичайно оптимістично 

дивляться на майбутнє України. 

*** 

Shuster, Simon. Ukraine’s First Lady Olena Zelenska Takes On the Trauma Of War 

[Перша леді України Олена Зеленська переживає травму війни] / S. Shuster // Time. – 

New York, 2022. – 07.07. – Режим доступу : https://time.com/6194177/olena-zelenska-

ukraine-first-lady-interview/. 

Перша леді України О. Зеленська під час війни допомогає країні впоратися з її 

травмами як колективними, так і особистими. У травні 2022 р. вона запустила 

урядову ініціативу щодо надання психологічної допомоги кожному українцю. О. 

Зеленська стала активно виступати за захист України на міжнародній арені. Її дні 

заповнені виступами, зустрічами, панельними дискусіями та інтерв’ю. 

*** 

https://www.star.com.tr/dunya/rusyanin-ukrayna-sinirinda-pes-pese-patlama-olu-ve-yaralilar-var-haber-1722347/
https://www.star.com.tr/dunya/rusyanin-ukrayna-sinirinda-pes-pese-patlama-olu-ve-yaralilar-var-haber-1722347/
https://www.nouvelobs.com/monde/20220704.AFP2197/l-est-de-l-ukraine-pilonne-conference-sur-la-reconstruction-en-suisse.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220704.AFP2197/l-est-de-l-ukraine-pilonne-conference-sur-la-reconstruction-en-suisse.html
https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art36629831-sondaz-prawie-100-proc-ukraincow-darzy-zaufaniem-sily-zbrojne
https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art36629831-sondaz-prawie-100-proc-ukraincow-darzy-zaufaniem-sily-zbrojne
https://time.com/6194177/olena-zelenska-ukraine-first-lady-interview/
https://time.com/6194177/olena-zelenska-ukraine-first-lady-interview/
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Teixeira Lopo, Teresa. Ucrânia: a paz cada vez mais longe? [Україна: мир ще далі?] / 

T. Teixeira Lopo // Público. – Lisboa, 2022. – 18.07. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/07/18/p3/cronica/ucrania-paz-longe-2014055. 

Усі докази того, що йде найбільший наступ на європейську державу, 

передбачали війну, але багато хто вірив, що це неможливо. І до цих «багатьох» автор 

включає і себе, і бабусь і дідусів його молодших дітей, які не могли собі уявити, що 

через їхнє життя пройде чергова оголошена війна, а тим більше в їхньому мирному 

Мелітополі, мабуть, тому, що вони самі були дітьми батьків, які воювали на війні за 

«червоних», а матері були змушені працювати на користь нацистської Німеччини. 

Сьогодні, майже через чотири місяці, Мелітополь залишається окупованим містом.  

*** 

«Rave de limpeza»: DJs e artistas atuam em prédio bombardeado na Ucrânia 

[«Прибиральний рейв»: діджеї та артисти виступають у розбомбленому будинку в 

Україні] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 25.07. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/rave-de-limpeza-djs-e-

artistas-atuam-em-predio-bombardeado-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques. 

Останні кілька місяців були викликом для українського народу, але це не 

заважає «магії» музики поширюватися, поки країна відбудовується. За даними газети 

Metro, 200 молодих людей поїхали до Ягідного, на півночі України, щоб взяти участь 

у «техно» вечірці, щоб прибрати будинок культури, зруйнований росіянами в березні. 

Ді-джеї та артисти імпровізували та встановлювали обладнання на ящики з 

боєприпасами. Поки тривала вистава, учасники об’єдналися та прибрали завали з 

майданчика. За даними британської газети, більшість волонтерів були віком від 20 до 

30 років і походили з таких місць, як Київ, Львів і Чернігів. Але прибирати місто 

зібралися не лише українці, а й американці, німці та навіть португальці. 

*** 

Українці не згодні віддати Росії території для припинення війни // Українська 

газета. – Рим, 2022. – 26.07. – Режим доступу : 

https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/українці-не-згодні-віддати-росії-тери/. 

За результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом 

соціології 6-20 липня 2022 р.: для 84 % респондентів жодні територіальні поступки не 

є припустимими. Лише 10 % вважають, що для досягнення миру і збереження 

незалежності можна відмовитися від деяких територій. Порівняно з травнем настрої 

населення практично не змінилися. Дещо більше схильні до поступок опитані зі сходу 

країни та ті, хто називає себе російськомовними росіянами на території України. 

*** 

Червоножка, Валентина. ВАРК з’явився рух проти російської окупації / В. 

Червоножка // Міст. – Торонто, 2022. – 28.07. – Режим доступу : https://meest-

online.com/ukraine/society/v-ark-zyavyvsya-ruh-proty-rosijskoji-okupatsiji/. 

У тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим розгортається рух опору 

російським окупантам «Жовта стрічка». Про це повідомило представництво 

Президента України на півострові. Кримські активісти розповсюджують листівки з 

фотографіями протесту кримців 26 лютого 2014 р., а також гаслами: “Крим – це 

https://www.publico.pt/2022/07/18/p3/cronica/ucrania-paz-longe-2014055
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/rave-de-limpeza-djs-e-artistas-atuam-em-predio-bombardeado-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/rave-de-limpeza-djs-e-artistas-atuam-em-predio-bombardeado-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/українці-не-згодні-віддати-росії-тери/
https://meest-online.com/ukraine/society/v-ark-zyavyvsya-ruh-proty-rosijskoji-okupatsiji/
https://meest-online.com/ukraine/society/v-ark-zyavyvsya-ruh-proty-rosijskoji-okupatsiji/
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Україна. Ми повертаємось!», «Крим – Україна. Не тільки з 1954, а завжди!» та «Час 

опору! Час додому». 

*** 

Зеленски: Украјина ће помоћи ЕУ да се одупре руском енергетском притиску 

[В. Зеленський: Україна допоможе ЄС протистояти енергетичному тиску росії] // 

Политика. – Belgrad, 2022. – 28.07. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/513082/. 

Президент України В. Зеленський заявив, що Україна готується збільшити 

експорт електроенергії до ЄС, щоб допомогти їй «протистояти енергетичному тиску» 

росії. Його заява прозвучала через день після того, як країни-члени ЄС погодилися 

скоординовано скоротити споживання газу та таким чином допомогти Німеччині 

після різкого скорочення поставок з росії. Україна та ЄС звинувачують росію у 

використанні газу як економічної та політичної зброї. 

РОБОТА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Laurinkus, Mečys. Mečys Laurinkus. Ryškus ir skambus V. Zelenskio sprendimas ir 

nustebino [Мечис Лауринкус. Здивувало яскраве та гучне рішення В. Зеленського] / M. 

Laurinkus // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 24.07. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/07/24/news/mecys-laurinkus-ryskus-ir-

skambus-v-zelenskio-sprendimas-ir-nustebino-24046544. 

За словами автора, поспішне рішення Президента України В. Зеленського 

тимчасово відсторонити генпрокурорку І. Венедіктову та голову СБУ І. Баканова на 

час розслідування його здивувало. Автор вважає, що з початку війни, розпочатої 

росією, слід було очікувати подібного меседжу від України, тому що за 30 років не 

було кардинальних реформ у силових структурах цієї країни, жодної кардинальної 

зміни чиновників, хоча там є донині ті, хто підтримує росію. За словами автора, В. 

Зеленський хоче швидко та чітко показати суспільству, що зрадники отримають 

заслужену оцінку та покарання.  

*** 

Надтока, Світлана. Викрили канал незаконної легалізації громадян рф / С. 

Надтока // Міст. – Канада, 2022. – 24.07. – Режим доступу : https://meest-

online.com/ukraine/crime/vykryly-kanal-nezakonnoji-lehalizatsiji-hromadyan-rf/. 

Служба безпеки України знешкодила банду, яка здійснювала протиправну 

легалізацію іноземців в державі. Їхніми клієнтами були громадяни рф і держав із 

підвищеною терористичною загрозою – із Близького Сходу та Центральної Азії. 

  

https://www.politika.rs/scc/clanak/513082/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/07/24/news/mecys-laurinkus-ryskus-ir-skambus-v-zelenskio-sprendimas-ir-nustebino-24046544
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/07/24/news/mecys-laurinkus-ryskus-ir-skambus-v-zelenskio-sprendimas-ir-nustebino-24046544
https://meest-online.com/ukraine/crime/vykryly-kanal-nezakonnoji-lehalizatsiji-hromadyan-rf/
https://meest-online.com/ukraine/crime/vykryly-kanal-nezakonnoji-lehalizatsiji-hromadyan-rf/
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УКРАЇНА У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ  

ВІЗИТИ ІНОЗЕМНИХ ВИСОКОПОСАДОВЦІВ ДО УКРАЇНИ  

Australia will ban pussian gold imports, give Ukraine more armoured vehicles 

[Австралія заборонить імпорт російського золота, дасть Україні більше бронетехніки] // 

Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 04.07. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/australia-will-ban-russian-gold-imports-give-ukraine-

more-armoured-vehicles-pm. 

Прем’єр-міністр Австралії Е. Албаніз, виступаючи на пресконференції у 

столиці України разом із Президентом України В. Зеленським, заявив, що Австралія 

надасть Україні 34 додаткові бронетранспортери і заборонить імпорт російського 

золота, введе санкції ще для 16 російських міністрів та олігархів, внаслідок чого 

загальна кількість росіян, які потрапили під санкції Австралії, досягне 843 особи. 

*** 

Svensson, Olof. Magdalena Andersson i intervju från Kiev – vill skicka mer vapen 

[Магдалена Андерссон в інтерв’ю з Києва – хоче надіслати більше зброї] / O. Svensson // 

Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 05.07. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/PoMWkJ/magdalena-andersson-i-intervju-fran-kiev-

vill-skicka-mer-vapen. 

В умовах найсуворішої таємності до Києва прилетіла прем’єр-міністерка 

Швеції М. Андерссон. В інтерв’ю швецькому виданню «Aftonbladet» вона розповідає 

про свої враження та повідомила, що Швеція має продовжувати відправляти зброю до 

України, додавши, що символічно важливо бути присутньою і таким чином 

демонструвати підтримку Президента України В. Зеленського. За словами М. 

Андерссон, щоб зупинити війну, необхідно, щоб Швеція та решта світу продовжували 

допомагати Україні зброєю, грошима та гуманітарною допомогою. 

*** 

Ransley, Ellen. Anthony Albanese says his trip to war-torn Kyiv was ‘very 

confronting’ [Е. Албаніз каже, що його поїздка до охопленого війною Києва була «дуже 

складною»] / Е. Ransley // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 08.07. – Режим доступу : 

https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/anthony-albanese-says-his-trip-to-wartorn-

kyiv-was-very-confronting/news-story/42329aa69767d6c8e45929c0e12eb51c. 

Прем’єр-міністр Австралії Е. Албаніз зазначив, що його надсекретна поїздка в 

Україну була «дуже складною» після того, як умови безпеки загострилися всього за 

кілька днів до цього. В умовах посиленої безпеки прем’єр-міністр відвідав Київ та 

прилеглі міста, де зустрівся з мером міста, а також з Президентом В. Зеленським, щоб 

пообіцяти подальшу військову допомогу в боротьбі з російським вторгненням. Е. 

Альбаніз пообіцяв надати Україні додаткові 100 млн дол. допомоги.  

*** 

Nem verték nagydobra, de a Magyar Honvédség parancsnoka Ukrajnába látogatott 

[Командувач Силами оборони Угорщини відвідав Україну] // Nepszava. – Budapest, 

2022. – 08.07. – Режим доступу : https://nepszava.hu/3162672_boris-johnson-tundoklese-es-

hanyatlasa. 

https://japantoday.com/category/world/australia-will-ban-russian-gold-imports-give-ukraine-more-armoured-vehicles-pm
https://japantoday.com/category/world/australia-will-ban-russian-gold-imports-give-ukraine-more-armoured-vehicles-pm
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/PoMWkJ/magdalena-andersson-i-intervju-fran-kiev-vill-skicka-mer-vapen
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/PoMWkJ/magdalena-andersson-i-intervju-fran-kiev-vill-skicka-mer-vapen
https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/anthony-albanese-says-his-trip-to-wartorn-kyiv-was-very-confronting/news-story/42329aa69767d6c8e45929c0e12eb51c
https://www.heraldsun.com.au/breaking-news/anthony-albanese-says-his-trip-to-wartorn-kyiv-was-very-confronting/news-story/42329aa69767d6c8e45929c0e12eb51c
https://nepszava.hu/3162672_boris-johnson-tundoklese-es-hanyatlasa
https://nepszava.hu/3162672_boris-johnson-tundoklese-es-hanyatlasa
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Делегація Сил оборони Угорщини завершила офіційний візит до України, 

програма якого була досить насиченою. Головнокомандувач Збройних сил України В. 

Залужний заявив, що приїзд командувача Сил оборони Угорщини Р. Русін-Сенді в 

Україну – свідчення підтримки та солідарності у війні проти росії. Під час візиту 

головною темою розмов командувачів армій двох країн була ситуація під час 

російсько-української війни, військові відносини між Угорщиною і Україною та їхнє 

майбутнє. 

*** 

Winterman, Peter. Rutte: Nederland kan Oekraïense havenstad herbouwen [Рютте: 

Нідерланди можуть відновити український порт] / P. Winterman // De Telegraaf. – 

Amsterdam, 2022. – 11.07. – Режим доступу : 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/227990450/rutte-nederland-kan-oekraiense-havenstad-

herbouwen. 

Прем’єр-міністр Нідерландів М. Рютте після візиту до Києва заявив, що 

розглядається можливість прийняття Нідерландами рішення про відновлення 

портового міста Херсон. За його словами, Нідерланди добре обізнані у будуванні 

портів, сільському господарстві та усьому, що стосується води і тому можуть 

запропонувати з цих питань експертизу по всій Україні. Під час візиту прем’єр-

міністр також пообіцяв українському уряду надіслати більше важкого озброєння. 

*** 

Президент Украины встретился с премьер-министром Нидерландов [Президент 

України зустрівся з прем’єр-міністром Нідерландів] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 

12.07. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0712/c31519-10122005.html. 

У Києві відбулася зустріч Президента України В. Зеленського та прем’єр-

міністра Нідерландів М. Рютте, на якій сторони обговорили співпрацю двох країн в 

умовах війни. Спілкуючись із представниками ЗМІ після закінчення переговорів, 

В. Зеленський заявив, що Нідерланди входять до першої десятки партнерів України за 

обсягом наданої допомоги у сфері оборони. М. Рютте запевнив, що Нідерланди й 

надалі підтримуватимуть Україну в політичній сфері та надалі надаватимуть 

військову допомогу. 

*** 

Muijs, Jan. ‘Loze beloftes van Rutte’ [«Порожні обіцянки Рютте»] / J. Muijs // De 

Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 13.07. – Режим доступу : 

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/823005528/loze-beloftes-van-rutte. 

Прем’єр-міністр Нідерландів М. Рютте здійснив візит до України. За словами 

автора, як завжди, він пообіцяв Президенту України В. Зеленському знову поставити 

більше важкого озброєння та відновити Херсон після війни. Автор висловив сумнів 

щодо того, чи допоможе це Україні, та зазначив, що «надто не довіряв би Рютте». 

*** 

Köpöncei, Csilla. Ukrajnában tárgyalt a magyar agrárminiszter [Міністр сільського 

господарства Угорщини провів переговори в Україні] / С. Köpöncei // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 14.07. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/07/ukrajnaban-targyalt-a-magyar-agrarminiszter. 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/227990450/rutte-nederland-kan-oekraiense-havenstad-herbouwen
https://www.telegraaf.nl/nieuws/227990450/rutte-nederland-kan-oekraiense-havenstad-herbouwen
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0712/c31519-10122005.html
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/823005528/loze-beloftes-van-rutte
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/07/ukrajnaban-targyalt-a-magyar-agrarminiszter
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Міністр сільського господарства Угорщини І. Надь обговорив зі своїм 

українським колегою експортування українського зерна. У Львові він зустрівся з 

міністром аграрної політики та продовольства України М. Сольським. На зустрічі 

очільник міністерства заявив, що Угорщина готова тісно співпрацювати та 

допомагати, щоб негайно розширити експортні можливості України для вивезення 

зерна. І. Надь зазначив, що розвиток залізниць, перевантажувачів і складських 

потужностей є надзвичайно важливим, і за умови спільних дій та адекватної 

підтримки Європейський Союз також може підтримати ці інвестиції. 

*** 

Magyar Levente: Magyarország folytatja Ukrajna támogatását [Угорщина 

продовжує підтримувати Україну] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 18.07. – Режим 

доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/magyar-levente-magyarorszag-folytatja-

ukrajna-tamogatasat. 

Парламентський державний секретар Міністерства закордонних справ і 

торгівлі Угорщини М. Левенте заявив під час зустрічі з головою Закарпатської 

ОВЦА, що країна й надалі надаватиме гуманітарну, соціальну та економічну 

підтримку Україні та Закарпаттю. Сторони розглянули політику допомоги Угорщини 

на Закарпатті. Подякувавши за допомогу, голова ОВЦА В. Микита наголосив на 

постійній, добре організованій підтримці Угорської екуменічної служби допомоги, 

через яку лише на Закарпатті допомогли 250 установам, які приймають та опікуються 

внутрішньо переміщеними особами.  

*** 

Magyar Levente: Magyarország a rendelkezésére álló eszközökkel segíti Ukrajnát 

[Угорщина допомагає Україні тими засобами, які вона має] // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 19.07. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/magyar-levente-magyarorszag-a-rendelkezesere-

allo-eszkozokkel-segiti-ukrajnat-2. 

Під час зустрічі з мером Львова парламентський державний секретар 

Міністерства закордонних справ і торгівлі Угорщини М. Левенте заявив, що країна 

готова надати всіляку допомогу Україні наявними в її розпорядженні засобами. М. 

Левенте підкреслив, що Угорщина готова прийняти та опікуватися пораненими 

українськими дітьми та військовими у великій кількості. Угорщина також продовжує 

стипендіальну програму, за якою може прийняти тисячі українських студентів, які 

змушені були залишити батьківщину або перервати навчання. Він також зазначив, що 

Угорщина готова ще більше поширити програму гуманітарної допомоги на регіон 

Західної України, адже Угорська екуменічна служба допомоги вже має величезний 

офіс у Львові, через який уряд Угорщини проводить свою програму. Міський голова 

А. Садовий продемонстрував, що сталося в місті за останні місяці, і зазначив, що з 

початку війни через населений пункт проїхало понад 5 мільйонів біженців. 

*** 

A kisebbségi jogok is szóba kerültek Magyar Levente kijevi útján [Про права меншин 

йшлося під час поїздки Л. Мадьяра до Києва] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 21.07. 

– Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/a-kisebbsegi-jogok-is-szoba-

kerultek-magyar-levente-kijevi-utjan. 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/magyar-levente-magyarorszag-folytatja-ukrajna-tamogatasat
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/magyar-levente-magyarorszag-folytatja-ukrajna-tamogatasat
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/magyar-levente-magyarorszag-a-rendelkezesere-allo-eszkozokkel-segiti-ukrajnat-2
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/magyar-levente-magyarorszag-a-rendelkezesere-allo-eszkozokkel-segiti-ukrajnat-2
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/a-kisebbsegi-jogok-is-szoba-kerultek-magyar-levente-kijevi-utjan
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/a-kisebbsegi-jogok-is-szoba-kerultek-magyar-levente-kijevi-utjan
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У Києві парламентський державний секретар Міністерства закордонних справ і 

торгівлі Угорщини М. Левенте обговорив з керівництвом українського уряду теми 

освіти, транспорту та регіонального розвитку. Розмовляючи з громадськістю, М. 

Левенте сказав, що на кількох двосторонніх зустрічах з українськими партнерами 

були розглянуті найважливіші елементи системи угорсько-українських відносин, що 

стосуються освіти, транспорту, регіонального розвитку та інших сфер, де досі велася 

серйозна робота, але вона була перервана через війну.  

*** 

Leithäuser, Johannes. Wo sind die Kriegsflüchtlinge? [Де біженці від війни?] / J. 

Leithäuser // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 25.07. – Режим доступу 

: https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nancy-faeser-und-hubertus-heil-in-der-ukraine-

18197968.html. 

Федеральна міністерка внутрішніх справ Н. Фезер та федеральний міністр 

праці Г. Гайль, перебуваючи у Києві, зустрілися зі своїми колегами з відповідного 

відомства, щоб обговорити ситуацію українців, які прибули до Німеччини. 

Федеральна міністерка внутрішніх справ заявила, що Німеччина пропонує допомогу з 

підтримки України на шляху до ЄС, а саме «крок за кроком консультувати щодо 

прийняття європейського законодавства на ринку праці та соціальної політики». 

*** 

Посол США відвідала київську Митрополію // Гомін України. – Торонто, 2022. – 

26.07. – Режим доступу : http://www.homin.ca/news.php/news/25524/group/10. 

14 липня 2022 р. Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Б. Брінк 

у Митрополичому домі – резиденції предстоятеля ПЦУ зустрілася з Блаженнішим 

Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм. У зустрічі також взяли участь 

заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків архиєпископ Євстратій та 

співробітники посольства США. 

*** 

Галицький, Станіслав. Візит делегації Палати представників Конгресу США до 

України / С. Галицький // Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 29.07. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/swa/112050.html. 

23 липня 2022 р. Президент України В. Зеленський провів зустріч з делегацією 

Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки на чолі з головою 

Комітету з питань збройних сил А. Смітом. Глава Української держави відзначив 

важливість цього візиту, який є вагомим сигналом підтримки України, її суверенітету 

й територіальної цілісності. 

ВПЛИВ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ  

Kyiv asks Turkey seizes russian-flagged ship with Ukrainian grain [Київ просить 

Туреччину затримати судно з українським зерном під російським прапором] // Daily 

Sabah. – Istanbul, 2022. – 01.07. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/business/transportation/kyiv-asks-turkey-seizes-russian-flagged-

ship-with-ukrainian-grain. 

Україна звернулася до Туреччини з проханням затримати та арештувати 

вантажне судно «Жибек Жолі». Генпрокуратура України попросила провести огляд 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nancy-faeser-und-hubertus-heil-in-der-ukraine-18197968.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nancy-faeser-und-hubertus-heil-in-der-ukraine-18197968.html
http://www.homin.ca/news.php/news/25524/group/10
https://www.ukrslovo.net/swa/112050.html
https://www.dailysabah.com/business/transportation/kyiv-asks-turkey-seizes-russian-flagged-ship-with-ukrainian-grain
https://www.dailysabah.com/business/transportation/kyiv-asks-turkey-seizes-russian-flagged-ship-with-ukrainian-grain
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цього морського судна, вилучити зразки зерна для проведення судово-медичної 

експертизи. Також у документі зазначено, що Україна готова провести спільне 

розслідування з турецькою стороною. 

*** 

Lefterescu, Dragoș. De ce deține China atât de mult din Ucraina? Aproape 10 % din 

terenul arabil aparține Beijingului [Чому Китай володіє такою частиною України? Майже 

10 % орних земель належить Пекіну] / D. Lefterescu // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. 

– 01.07. – Режим доступу : https://evz.ro/de-ce-detine-china-atat-de-mult-din-ucraina-

aproape-10-din-terenul-arabil-apartine-beijingului.html. 

Експерт Американського інституту підприємництва Е. Броу вважає, що 

вторгнення росії в Україну викличе глобальний голод і прискорить зростання цін на 

продовольство, а майбутні збої в ланцюжку поставок ще більше це посилять. За його 

словами, багато країн тепер розуміють, що вони повинні виробляти більше їжі, але 

Україна продала більшість кращих земель Китаю. Кілька років тому Китай купив 

майже 10 % ріллі України. За словами автора, країнам слід почати перевіряти тих, хто 

купує їхні сільськогосподарські землі. Е. Броу наголошує, що доля України показує, 

наскільки небезпечно, коли «значна частина території контролюється іншою 

державою». 

*** 

Nakamura, Keita. Ukraine war puts spotlight on defense budget hike in election 

[Війна в Україні привернула увагу до збільшення оборонного бюджету під час виборів] 

/ K. Nakamura // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 01.07. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/focus-ukraine-war-puts-spotlight-on-defense-budget-

hike-in-japan-election. 

Декан факультету міжнародної та державної політики Університету Хітоцубасі 

Н. Акіяма зауважує, що після вторгнення росії в Україну японці стали реалістичніше 

сприймати загрози з боку Китаю та Північної Кореї. Н. Акіяма очікує, що якщо війна 

росії в Україні затягнеться, суспільний інтерес може ще більше зміститися з 

національної безпеки на економічні наслідки війни для Японії. За його словами, 

враховуючи таку різку інфляцію та нещодавнє знецінення ієни, люди, можливо, 

негативно ставитимуться до підвищення видатків на оборону. 

*** 

Leavitt, Kieran. A Canadian pipeline dream? Can this country’s LNG really help 

Europe amid russia’s war on Ukraine? [Канадська мрія про трубопровід? Чи може ЗПГ 

цієї країни справді допомогти Європі в умовах війни росії з Україною?] / K. Leavitt // 

The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 01.07. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/canada/2022/07/01/a-canadian-pipeline-dream-canada-this-

countrys-lng-really-help-europe-amid-russias-war-on-ukraine.html. 

Європейський Союз взяв на себе зобов’язання скоротити імпорт російського 

газу на дві третини до кінця 2022 р. За словами експертів у галузі енергетики, 

пропозиція Канади направити природний газ до Європи, щоб зменшити залежність 

від російського палива, технічно нездійсненна та несумісна із зобов’язаннями щодо 

скорочення викидів парникових газів. Економіст з енергетики та дослідник 

Колумбійського центру глобальної енергетичної політики К. Батай вважає, що 

https://evz.ro/de-ce-detine-china-atat-de-mult-din-ucraina-aproape-10-din-terenul-arabil-apartine-beijingului.html
https://evz.ro/de-ce-detine-china-atat-de-mult-din-ucraina-aproape-10-din-terenul-arabil-apartine-beijingului.html
https://japantoday.com/category/politics/focus-ukraine-war-puts-spotlight-on-defense-budget-hike-in-japan-election
https://japantoday.com/category/politics/focus-ukraine-war-puts-spotlight-on-defense-budget-hike-in-japan-election
https://www.thestar.com/news/canada/2022/07/01/a-canadian-pipeline-dream-canada-this-countrys-lng-really-help-europe-amid-russias-war-on-ukraine.html
https://www.thestar.com/news/canada/2022/07/01/a-canadian-pipeline-dream-canada-this-countrys-lng-really-help-europe-amid-russias-war-on-ukraine.html
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природний газ Канади слід використовувати тільки для опалення та промисловості в 

Європі доти, доки його не вдасться перетворити на відновлювану енергію. 

*** 

Sackmann, Christoph. Kohlestrom und Palmöl: Klimakiller feiern durch Ukraine-

Krieg trauriges Comeback [Вугільна енергія та пальмова олія: вбивці клімату святкують 

сумне повернення в результаті війни в Україні] / C. Sackmann // Focus. – Berlin, 2022. – 

02.07. – Режим доступу : https://www.focus.de/finanzen/news/umweltschuetzer-besorgt-

kohlestrom-und-palmoel-klimakiller-feiern-durch-ukraine-krieg-trauriges-

comeback_id_107979866.html. 

Більшість європейських виробників замінили суперечливу азійську пальмову 

олію на європейську соняшникову. Але більшість соняшникової олії надходило з 

росії та України і обидві країни різко скоротили свій експорт під час війни, рослинна 

олія стала дефіцитом у всьому світі. Крім того через дефіцит газу європейські країни 

також повертаються до вугільної енергії. Федеральний міністр економіки та захисту 

клімату Р. Габек оголосив, що вугільні електростанції в Німеччині мають бути 

відновлені до березня 2024 р. Це має бути лише тимчасово, запевняють політики, 

проте серед захисників клімату існує велика стурбованість тим, що зміни будуть не 

лише тимчасовими. 

*** 

Reilly, Patrick. Biden trolled by Chinese state media after urging gas companies to 

drop prices [Китайські державні ЗМІ потролили Д. Байдена після того, як він закликав 

газові компанії знизити ціни] / P. Reilly // New York Post. – New York, 2022. – 02.07. – 

Режим доступу : https://nypost.com/2022/07/02/biden-trolled-by-chinese-state-media-after-

urging-gas-companies-to-drop-prices/. 

Президент США Д. Байден закликав «компанії, які керують автозаправними 

станціями», «знизити» свої ціни після того, як головний радник Білого дому з 

економічних питань заявив, що американцям доведеться терпіти фінансові труднощі 

на заправках, щоб підтримувати «ліберальний світовий порядок». Адміністрація Д. 

Байдена звинувачує у зростанні цін на газ вторгнення президента росії путіна в 

Україну, яке триває вже четвертий місяць. Д. Байден заявив журналістам в Іспанії, що 

американським водіям доведеться терпіти високі ціни на бензин «стільки, скільки 

потрібно», поки «Україна не переможе росію». 

*** 

Russian ship carrying Ukrainian grain detained by Turkish customs: Envoy 

[російське судно з українським зерном затримане турецькою митницею] // Daily Sabah. 

– Istanbul, 2022. – 03.07. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/business/economy/russian-ship-carrying-ukrainian-grain-

detained-by-turkish-customs-envoy. 

Посол України в Туреччині В. Боднар заявив, що російське вантажне судно 

«Жибек Жолі», яке перевозило зерно, яке, за відомостями України, вкрадене, було 

затримане турецькими митними органами. Західні країни звинуватили росію, що вона 

створила ризик глобального голоду, не дозволивши Україні експортувати зерно через 

свої чорноморські порти. москва заперечує відповідальність за міжнародну 

продовольчу кризу, звинувачуючи у цьому західні санкції. 

https://www.focus.de/finanzen/news/umweltschuetzer-besorgt-kohlestrom-und-palmoel-klimakiller-feiern-durch-ukraine-krieg-trauriges-comeback_id_107979866.html
https://www.focus.de/finanzen/news/umweltschuetzer-besorgt-kohlestrom-und-palmoel-klimakiller-feiern-durch-ukraine-krieg-trauriges-comeback_id_107979866.html
https://www.focus.de/finanzen/news/umweltschuetzer-besorgt-kohlestrom-und-palmoel-klimakiller-feiern-durch-ukraine-krieg-trauriges-comeback_id_107979866.html
https://nypost.com/2022/07/02/biden-trolled-by-chinese-state-media-after-urging-gas-companies-to-drop-prices/
https://nypost.com/2022/07/02/biden-trolled-by-chinese-state-media-after-urging-gas-companies-to-drop-prices/
https://www.dailysabah.com/business/economy/russian-ship-carrying-ukrainian-grain-detained-by-turkish-customs-envoy
https://www.dailysabah.com/business/economy/russian-ship-carrying-ukrainian-grain-detained-by-turkish-customs-envoy
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*** 

Jolly, Jasper. Europe at risk of recession amid concerns Russia could cut gas supplies 

[Європі загрожує рецесія через побоювання, що росія може скоротити постачання газу] 

/ J. Jolly // The Guardian. – London, 2022. – 04.07. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/business/2022/jul/04/europe-recession-risk-russia-gas-supplies. 

Європа стикається зі зростаючим ризиком рецесії через зростання цін на нафту 

і газ. Ціни на енергоносії вже підскочили в другій половині 2021 р., але вторгнення 

росії в Україну посилило це. Економіка Європи постраждає від низки факторів, 

включаючи падіння попиту в США, триваючі наслідки вторгнення росії в Україну та 

пов’язане з цим підвищення цін на продовольство та енергоносії. Європа все ще 

сильно залежить від росії в постачанні енергоносіїв і путін відповів на санкції 

уповільненням поставок газу. 

*** 

Rak Šajn, Jolanda. Hoće li Hrvatska zabraniti izvoz namirnica? Domaće ulje prodaje 

se u Njemačkoj, a kod nas ga neki ne mogu pronaći [Хорватія заборонить експорт 

продуктів харчування? У Німеччині продається вітчизняна олія, але дехто не може 

знайти її тут] / J. Rak Šajn // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 04.07. – Режим доступу : 

https://www.vecernji.hr/vijesti/ovo-je-svjetska-kriza-ne-znamo-koliko-ce-hrane-ostati-za-

domace-potrebe-sjetite-se-2008-godine-kada-smo-ostali-bez-psenice-1591920. 

Через вторгнення росії в Україну понад 22 мільйони тонн української пшениці 

залишилися «ув’язненими» в портах Чорного моря через інфраструктурні проблеми 

та блокаду, включно з Маріуполем. З липня низка європейських країн розглядають 

можливість того, щоб відкрити свої кордони українцям. Хорватія пропонує для 

транспортування українського зерна власні порти, розташовані на узбережжі 

Адріатичного моря. Хорватія виробляє значно більше насіння олійних і зернових, ніж 

потрібно, але проблема в тому, що поки не відомо скільки з цих продуктів буде 

експортовано. 

*** 

Ukraine in talks with Turkey, UN on grain exports: Zelenskyy [Україна веде 

переговори з Туреччиною та ООН щодо експорту зерна: Зеленський] // Daily Sabah. – 

Istanbul, 2022. – 05.07. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/business/economy/ukraine-in-talks-with-turkey-un-on-grain-

exports-zelenskyy. 

Президент України В. Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністеркою 

Швеції М. Андерссон заявив, що Україна веде переговори з Туреччиною та ООН, щоб 

отримати гарантії на експорт зерна з українських портів. Туреччина докладає зусиль 

для створення можливого безпечного морського коридору в Чорному морі для 

експорту українського зерна. Анкара заявила, що будь-яка остаточна угода 

вимагатиме зустрічі всіх сторін у Стамбулі, де, за словами влади Туреччини, 

виконання плану контролюватиметься. 

*** 

Albert, Maria. ¿Qué es la economía de guerra y cómo afecta a los ciudadanos? [Що 

таке воєнна економіка і як вона впливає на громадян?] / M. Albert // ABC. – Madrid, 

https://www.theguardian.com/business/2022/jul/04/europe-recession-risk-russia-gas-supplies
https://www.vecernji.hr/vijesti/ovo-je-svjetska-kriza-ne-znamo-koliko-ce-hrane-ostati-za-domace-potrebe-sjetite-se-2008-godine-kada-smo-ostali-bez-psenice-1591920
https://www.vecernji.hr/vijesti/ovo-je-svjetska-kriza-ne-znamo-koliko-ce-hrane-ostati-za-domace-potrebe-sjetite-se-2008-godine-kada-smo-ostali-bez-psenice-1591920
https://www.dailysabah.com/business/economy/ukraine-in-talks-with-turkey-un-on-grain-exports-zelenskyy
https://www.dailysabah.com/business/economy/ukraine-in-talks-with-turkey-un-on-grain-exports-zelenskyy
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2022. – 06.07. – Режим доступу : https://www.abc.es/economia/economia-guerra-que-supone-

nsv-20220706144219-nt.html. 

Президент Франції Емманюель Макрон, який попередив про можливість 

входження Франції у «воєнну економіку» внаслідок українського конфлікту, вважає, 

що війна в Україні створює майже безпрецедентну ситуацію в Європі і багато країн 

уже постраждали від економічних наслідків російського вторгнення на континент. Е. 

Макрон виступив за можливість вдатися до закупівлі зброї та «переоцінити» Закон 

про військове програмування. Намір, за словами французького лідера, полягає в тому, 

щоб зорганізуватися перед обличчям можливого великого конфлікту, адаптуватися до 

глибоких трансформацій, які відбуваються, і дати військову відповідь на надзвичайну 

ситуацію в Україні. 

*** 

Ukraine asks Turkey to probe 3 more russian ships allegedly carrying stolen grain 

[Україна просить Туреччину перевірити ще 3 російські судна, які нібито перевозили 

крадене зерно] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 06.07. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/business/economy/ukraine-asks-turkey-to-probe-3-more-russian-

ships-allegedly-carrying-stolen-grain. 

Генеральна прокуратура України звернулася до Міністерства юстиції 

Туреччини з проханням провести розслідування та надати докази щодо трьох суден, 

які, як вона підозрює, були причетні до перевезення зерна, ймовірно вкраденого з 

нещодавно окупованих українських територій таких, як Херсон. 

*** 

Stock, Oliver. Vor Monaten sahen US-Experten unsere Gas-Krise voraus – nun 

machen sie einen Vorschlag [Місяці тому американські експерти передбачали нашу 

газову кризу – тепер вони роблять пропозицію] / O. Stock // Focus. – Berlin, 2022. – 06.07. 

– Режим доступу : https://www.focus.de/finanzen/news/so-kann-der-westen-den-

wirtschaftskrieg-noch-gewinnen_id_110679169.html. 

На думку автора, німецька економіка скочується в кризу через те, що не змогла 

вчасно зменшити свою залежність від російських енергоносіїв, країна може 

потрапити в халепу і поставити під сумнів санкції проти росії. Це не обов’язково, 

вважають американські економісти. У гарячо обговорюваному есе вони пропонують 

своєрідне «економічне НАТО», центральний інструмент якого американські автори 

вже назвали «Фонд свободи». Економісти вважають, що подібно військовому альянсу 

повинен існувати економічний альянс, у якому всі члени підтримують один одного, і 

це точно допоможе таким країнам як Німеччина, Італія та Австрія. 

*** 

Lee, Matthew. G20 meeting may lead to wider divisions over war in Ukraine [Зустріч 

G20 може призвести до ширших розбіжностей щодо війни в Україні] / M. Lee // Japan 

Тoday. – Tokyo, 2022. – 07.07. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/world/g-

20-meeting-may-lead-to-wider-divisions-over-war-in-ukraine. 

Міністри закордонних справ найбільших країн світу планують обговорити 

війну в Україні та її вплив на глобальну енергетичну та продовольчу безпеку на 

зустрічі в Індонезії. Однак замість єдності, можуть виникнути труднощі з 

досягненням консенсусу G20 щодо пом’якшення продовольчого та енергетичного 

https://www.abc.es/economia/economia-guerra-que-supone-nsv-20220706144219-nt.html
https://www.abc.es/economia/economia-guerra-que-supone-nsv-20220706144219-nt.html
https://www.dailysabah.com/business/economy/ukraine-asks-turkey-to-probe-3-more-russian-ships-allegedly-carrying-stolen-grain
https://www.dailysabah.com/business/economy/ukraine-asks-turkey-to-probe-3-more-russian-ships-allegedly-carrying-stolen-grain
https://www.focus.de/finanzen/news/so-kann-der-westen-den-wirtschaftskrieg-noch-gewinnen_id_110679169.html
https://www.focus.de/finanzen/news/so-kann-der-westen-den-wirtschaftskrieg-noch-gewinnen_id_110679169.html
https://japantoday.com/category/world/g-20-meeting-may-lead-to-wider-divisions-over-war-in-ukraine
https://japantoday.com/category/world/g-20-meeting-may-lead-to-wider-divisions-over-war-in-ukraine
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впливу українського конфлікту, особливо за участі Китаю та росії. За словами 

американських офіційних осіб, вони хочуть, щоб G20 підтримала ініціативу ООН з 

вивільнення близько 20 мільйонів тонн українського зерна для експорту в основному 

на Близький Схід, в Африку та Азію. 

*** 

Preussen, Wilhelmine. War in Ukraine amplifies ‘breathtaking’ rise in poverty, UN 

report says [Війна в Україні посилює «запаморочливе» зростання рівня бідності, йдеться 

у звіті ООН] / W. Preussen // POLITICO. – Brussels, 2022. – 07.07. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/war-ukraine-amplifies-rise-poverty-un/. 

Агентство розвитку ООН прогнозує різке зростання бідності у світі через 

порушення ринків енергії та продуктів харчування. Згідно з опублікованою 

доповіддю Програми розвитку ООН, до 71 мільйона людей із найбідніших країн світу 

зазнають гострої бідності внаслідок війни в Україні. У дослідженні йдеться, що до 

початку війни на росію та Україну припадала значна частина світового 

продовольчого та енергетичного ринку, і «від половини до двох третин 12-и 

місячного міжнародного зростання цін на енергоносії, соняшникову олію та 

кукурудзу відбулося після вторгнення росії в Україну». 

*** 

Türkiye’den dengeleri değiştiren diplomasi atağı! [Дипломатична атака Туреччини, 

яка змінила баланс!] // Star. – Istanbul, 2022. – 07.07. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/politika/turkiyeden-dengeleri-degistiren-diplomasi-atagi-haber-

1723185/. 

Президент Туречини Р. Т. Ердоган продовжує свої зусилля для 

транспортування завантажених зерном кораблів, які чекають в українських портах 

через російсько-українську війну, до країн, які цього потребують, через безпечний 

коридор, який буде відкрито в Чорному морі. У цьому контексті тривають переговори 

з українською та російською делегаціями за посередництва Туреччини. 

*** 

Министерството на финансите чака удобен прозорец да излезе на пазара на дълг 

[Мінфін чекає на зручне вікно для виходу на борговий ринок] // Дневник. – Sofia, 2022. – 

07.07. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/biznes/2022/07/07/4366804_ministerstvoto_na_finansite_chaka_udob

en_prozorec_da/. 

Віцепрем’єр, міністр фінансів Болгарії А. Васильєв пояснив членам 

Бюджетного комітету, що Мінфін Болгарії чекає на зручне «вікно» для виходу на 

зовнішні ринки, оскільки планується залучити валюту, яка буде використана для 

погашення старих боргів навесні наступного року. За його словами, банки обрані, 

проєкт підготовлений, але через війну в Україні вихід на ці ринки навесні було 

зупинено. 

*** 

Wintour, Patrick. UN warns of ‘looming hunger catastrophe’ due to Russian blockade 

[ООН попереджає про «загрозу голодної катастрофи» через блокаду росією] / Р. Wintour 

https://www.politico.eu/article/war-ukraine-amplifies-rise-poverty-un/
https://www.star.com.tr/politika/turkiyeden-dengeleri-degistiren-diplomasi-atagi-haber-1723185/
https://www.star.com.tr/politika/turkiyeden-dengeleri-degistiren-diplomasi-atagi-haber-1723185/
https://www.dnevnik.bg/biznes/2022/07/07/4366804_ministerstvoto_na_finansite_chaka_udoben_prozorec_da/
https://www.dnevnik.bg/biznes/2022/07/07/4366804_ministerstvoto_na_finansite_chaka_udoben_prozorec_da/
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// The Guardian. – London, 2022. – 08.07. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/07/un-hunger-crisis-ukraine-russia-blockade. 

Директор Всесвітньої продовольчої програми ООН П. Бізлі попередив, що світ, 

швидше за все, зіткнеться з «голодною катастрофою» протягом наступних двох років, 

оскільки російсько-українська війна затягнеться. Він зазначив, що зараз світ відчуває 

гостру нестачу продовольства через те, що росія заблокувала 25 тонн українського 

зерна, додавши, що поточна криза доступності продовольства стане ще більш 

серйозною в наступні роки, якщо не буде проведено коротко- та довгострокових 

реформ. 

*** 

Ал-Ахмед, Оля. Сергей Лавров: Готови сме да преговаряме с Киев и Анкара за 

украинското зърно [лавров: Ми готові вести переговори з Києвом і Анкарою щодо 

українського зерна] / О. Ал-Ахмед // Факти. – Sofia, 2022. – 08.07. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/world/694396-sergei-lavrov-gotovi-sme-da-pregovarame-s-kiev-i-ankara-za-

ukrainskoto-zarno. 

Міністр закордонних справ росії лавров заявив, що росія готова вести 

переговори з Києвом і Анкарою щодо українського зерна. Він зазначив, що Україна 

має розблокувати свої порти, розмінувати їх або забезпечити безпечний прохід через 

мінні поля, а вже за межами територіальних вод України росія та Туреччина готові 

гарантувати безпеку відповідних суден та супроводжувати їх. лавров зазначив, що тут 

головна роль належить військовим, оскільки весь процес пов’язаний із застосуванням 

сил ВМС. 

*** 

Costa diz que Governo gastou 1 682 milhões de euros para conter inflação [А. Кошта 

каже, що уряд витратив 1682 млн євро на стримування інфляції] // Correio da Manhã. – 

Lisboa, 2022. – 09.07. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/costa-diz-

que-governo-gastou-1-682-milhoes-de-euros-para-conter-inflacao?ref=Pesquisa_Destaques. 

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта оголосив, що в першій половині 

2022 р. уряд витратив 1682 млн євро на заходи зі стримування інфляції через війну в 

Україні. Він наголосив, що серед фіскальних заходів для контролю зростання цін, 

заходів підтримки та фіскальних заходів для стримування виробничих витрат, заходів 

для підтримки найбільш уразливих сімей та найбільш енергозалежних видів 

економічної діяльності, з січня до цього часу, держава вже мобілізувала 1,682 млн 

євро. 

*** 

Kaplan, Hilal. From the NATO summit to the grain corridor [Від саміту НАТО до 

зернового коридору] / H. Kaplan // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 09.07. – Режим доступу 

: https://www.dailysabah.com/opinion/columns/from-the-nato-summit-to-the-grain-corridor. 

В Україні тисячі тонн зернових продуктів застрягли на кораблях із початку 

російсько-української війни. Туреччина здійснює човникову дипломатію з ООН, 

росією та Україною для відкриття безпечного коридору через Чорне море. Згідно з 

планом, турецькі збройні сили будуть задіяні в розмінуванні порту, а росія 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/07/un-hunger-crisis-ukraine-russia-blockade
https://fakti.bg/world/694396-sergei-lavrov-gotovi-sme-da-pregovarame-s-kiev-i-ankara-za-ukrainskoto-zarno
https://fakti.bg/world/694396-sergei-lavrov-gotovi-sme-da-pregovarame-s-kiev-i-ankara-za-ukrainskoto-zarno
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/costa-diz-que-governo-gastou-1-682-milhoes-de-euros-para-conter-inflacao?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/costa-diz-que-governo-gastou-1-682-milhoes-de-euros-para-conter-inflacao?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/from-the-nato-summit-to-the-grain-corridor
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забезпечить безпеку кораблів у Чорному морі. На порядку денному стоїть створення 

контактного пункту в Стамбулі для координації плану. 

*** 

Schuller, Konrad. Dreht Russland uns das Gas ab? [росія відключає нам газ?] / K. 

Schuller // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 09.07. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nordstream-dreht-russland-uns-das-gas-ab-

18159772.html. 

Газопровід «Північний потік-1» зупинено на ремонт, що відбувається кожного 

року. Міністр економіки та захисту кламату Р. Габек вважає, що поставок газу може 

більше і не бути. Подібної думки дотримуються і партнери по коаліції. Заступник 

голови фракції «Вільної демократичної партії» у Бундестазі А. Ламбсдорф нагадаав, 

що припинення енергопостачання є одним із стандартних інструментів тортур путіна. 

Соціал-демократична партія Німеччини налаштована не набагато оптимістичніше. 

*** 

Maltez, João. Cabaz alimentar aumentou 12,6 % em quatro meses [Продуктовий 

кошик за чотири місяці зріс на 12,6 %] / J. Maltez // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 

10.07. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/cabaz-alimentar-

aumenta-126-em-quatro-meses?ref=Pesquisa_Destaques. 

Згідно з дослідженням, проведеним Deco, з початку війни в Україні звичайний 

продовольчий кошик уже подорожчав приблизно на 23 євро, або на 12,6 %. Чотири 

місяці тому португальські сім’ї витратили близько 184 євро на покупку набору 

продуктів першої необхідності, наразі їм цей набір обходиться в приблизно 207 євро. 

*** 

Lawson, Alex. How to keep the lights on – UK gears up for worst-case energy scenarios 

[Як не вмикати світло – Великобританія готується до найгірших енергетичних 

сценаріїв] / А. Lawson // The Guardian. – London, 2022. – 10.07. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/business/2022/jul/10/how-to-keep-the-lights-on-uk-gears-up-

for-worst-case-energy-scenarios. 

Економіка Великобританії переживає важкі часи, а вторгнення росії в Україну є 

найгіршою війною на Європейському континенті за 80 років. 11.07 росія закриває 

«Північний потік-1», свій магістральний газопровід до Німеччини. Зупинка була 

представлена як запланований 10-и денний період технічного обслуговування, але є 

побоювання, що трубопровід не відкриється знову. Хоча Великобританія не залежить 

від російського газу, якщо постачання впаде, ціни зростуть ще більше. 

*** 

González Navarro, Javier. La subida del gas en un 113 % en un mes, anticipo de un 

otoño complicado [Подорожчання газу на 113 % за місяць, очікування складної осені] / J. 

González Navarro // ABC. – Madrid, 2022. – 11.07. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/economia/subida-anticipo-otono-complicado-20220711190919-nt.html. 

Міжнародні ринки газу знову переживають дні великої напруженості та різкого 

зростання цін. В іспанському Mibgas ціна на газ зросла на 113,4 % за останній місяць, 

за цей період вона піднялася з 71,73 євро за МВт-год до поточних 153 євро. Це 

найвища ціна з 9 березня (192,86 євро), хоча максимум цього року був зафіксований 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nordstream-dreht-russland-uns-das-gas-ab-18159772.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nordstream-dreht-russland-uns-das-gas-ab-18159772.html
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/cabaz-alimentar-aumenta-126-em-quatro-meses?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/cabaz-alimentar-aumenta-126-em-quatro-meses?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.theguardian.com/business/2022/jul/10/how-to-keep-the-lights-on-uk-gears-up-for-worst-case-energy-scenarios
https://www.theguardian.com/business/2022/jul/10/how-to-keep-the-lights-on-uk-gears-up-for-worst-case-energy-scenarios
https://www.abc.es/economia/subida-anticipo-otono-complicado-20220711190919-nt.html
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днем раніше, 224,08 євро за МВт-год. Березневе підвищення стало наслідком 

вторгнення росії в Україну та побоюванням того, що росія може припинити 

постачання газу до Європи. Тепер, через кілька місяців, ціни знову різко зросли. Таке 

підвищення призведе до зростання цін на електроенергію, незважаючи на 

запроваджений урядом механізм.  

*** 

OMV erhält heute rund 70 Prozent weniger Gas als bestellt [Сьогодні OMV отримує 

приблизно на 70 % менше газу, ніж замовлено] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 11.07. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6163931/omv-erhaelt-heute-rund-70-prozent-

weniger-gas-als-bestellt?from=rss. 

Війна в Україні серйозно вплинула на економічні відносини між Заходом і 

росією і спричинила сильну турбулентність на ринках. На додаток до таких товарів, 

як зерно, природний газ став дорожчим і дефіцитнішим. Наслідки війни не тільки 

спровокували дискусію про безпеку поставок в Австрії, але й залежність від росії та 

можливі альтернативи увійшли в публічний дискурс. Так, австрійська компанія OMV 

отримала приблизно на 70 % менше газу, ніж було домовлено Зовсім недавно, з 

середини червня 2022 р., «Газпром» поставив близько половини замовленої кількості. 

За словами речника компанії, можливість продовження заповнення резервуарів газом, 

незважаючи на скорочення поставок, також залежить від відповідного щоденного 

споживання та додаткових закупівель на спотовому ринку. Фактично доставлені 

обсяги та скільки їх було збережено, стане відомо лише через день-два. 

*** 

Leithäuser, Johannes. Baerbock: Chinas Auftreten ist „globale Herausforderung“ 

[Бербок: наявність Китаю – це «глобальний виклик»] / J. Leithäuser // Frankfurter 

Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 11.07. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/annalena-baerbock-chinas-auftreten-ist-globale-

herausforderung-18164255.html. 

Міністерка закордонних справ Німеччини А. Бербок обговорила з міністром 

закордонних справ Японії Й. Хаясі війну в Україні, глобальний дефіцит 

продовольства та виклик, який створює Китай у Східній Азії. Вона повідомила, що 

Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, несе особливу відповідальність за 

дотримання заснованих правил світового порядку. Одним із завдань Китаю є 

зміцнення ООН, у тому числі з огляду на їх пропозицію допомогти із заблокованими 

росією постачаннями зерна з України. А. Бербок сказала також, що стратегія 

національної безпеки Німеччини, яка зараз розробляється під егідою Федерального 

міністерства закордонних справ, також включатиме «стратегію Китаю». Й. Хаясі 

говорив про рішучу позицію проти росії і, що необхідно продовжувати 

дипломатичний вплив на Китай. 

*** 

La cosecha de cereal de Castilla y León se estima en cinco millones de toneladas, un 

34 % menos que el año pasado [Урожай зернових в Кастилії і Леоні оцінюється в 5 млн 

тонн, що на 34 % менше, ніж минулого року] // ABC. – Madrid, 2022. – 13.07. – Режим 

доступу : https://www.abc.es/espana/castilla-leon/cosecha-cereal-castilla-leon-estima-cinco-

millones-20220713180526-nt.html. 

https://www.diepresse.com/6163931/omv-erhaelt-heute-rund-70-prozent-weniger-gas-als-bestellt?from=rss
https://www.diepresse.com/6163931/omv-erhaelt-heute-rund-70-prozent-weniger-gas-als-bestellt?from=rss
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/annalena-baerbock-chinas-auftreten-ist-globale-herausforderung-18164255.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/annalena-baerbock-chinas-auftreten-ist-globale-herausforderung-18164255.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/cosecha-cereal-castilla-leon-estima-cinco-millones-20220713180526-nt.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/cosecha-cereal-castilla-leon-estima-cinco-millones-20220713180526-nt.html
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Міністр сільського господарства, тваринництва та сільського розвитку Іспанії 

заявив, що оцінка зимового врожаю Кастілії і Леона становить близько 5 млн тонн, 

що на 20 % менше, ніж середній показник за останні 5 років, і на 34 % менше, ніж 

минулого року. Крім того, він підкреслив, що ця кампанія починається з вищих цін, 

ніж на початку минулої, на що впливає висока вартість основних ресурсів: добрив, 

дизельного палива, енергії, а також висока нестабільність, викликана російським 

вторгненням в Україну. 

*** 

Ramos, Ricardo. Acordo entre Ucrânia e Rússia para exportar cereais pode ser 

assinado já na próxima semana [Угода між Україною та росією про експорт зернових 

може бути підписана вже наступного тижня] / R. Ramos // Correio da Manhã. – Lisboa, 

2022. – 14.07. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-

ucrania/detalhe/acordo-entre-ucrania-e-russia-para-exportar-cereais-pode-ser-assinado-ja-

na-proxima-semana. 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оголосив, що було вжито 

«важливих і суттєвих кроків» для зняття російської блокади експорту українських 

зернових і офіційна угода може бути підписана вже наступного тижня, що дозволить 

відправити тисячі тонн пшениці та інші зернові культури, необхідні для запобігання 

голоду в багатьох країнах світу. На перемовинах були присутні російські та 

українські військові експерти, які забралися у Стамбулі за посередництва Туреччини 

та ООН. 

*** 

Progrès dans les discussions Russie-Ukraine sur l’exportation des céréales [Прогрес у 

російсько-українських переговорах щодо експорту зерна] // L’Obs. – Paris, 2022. – 14.07. 

– Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/topnews/20220713.AFP2503/progres-dans-les-

discussions-russie-ukraine-sur-l-exportation-des-cereales.html. 

Генеральний секретар ООН А. Гутерреш заявив, що росія та Україна досягли 

прогресу під час зустрічі військових експертів у Стамбулі щодо гострого питання 

блокування експорту зерна в українських портах. А. Гутерреш сподівається, що 

«офіційна угода» буде укладена найближчим часом. Угода, про яку А. Гутерреш 

домовився більше двох місяців, має на меті не лише вивезти через Чорне море 

близько 20 мільйонів тонн зернових, заблокованих в Одесі, але й полегшити 

російський експорт зерна та добрив. 

*** 

Turkey announces deal with Ukraine, Russia and UN aimed at resuming grain exports 

[Туреччина оголосила про угоду з Україною, росією та ООН щодо відновлення 

експорту зерна] // The Guardian. – London, 2022. – 14.07. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/14/turkey-announces-deal-with-ukraine-russia-

and-un-aimed-at-resuming-grain-exports. 

Туреччина оголосила про угоду з Україною, росією та ООН спрямовану на 

відновлення експорту українського зерна, заблокованого росією. Міністр оборони 

Туреччини заявив, що угода буде підписана, коли сторони знову зустрінуться 

наступного тижня, і включатиме спільний контроль для перевірки зерна в портах, а 

Туреччина гарантуватиме безпеку чорноморських експортних маршрутів для 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/acordo-entre-ucrania-e-russia-para-exportar-cereais-pode-ser-assinado-ja-na-proxima-semana
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/acordo-entre-ucrania-e-russia-para-exportar-cereais-pode-ser-assinado-ja-na-proxima-semana
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/acordo-entre-ucrania-e-russia-para-exportar-cereais-pode-ser-assinado-ja-na-proxima-semana
https://www.nouvelobs.com/topnews/20220713.AFP2503/progres-dans-les-discussions-russie-ukraine-sur-l-exportation-des-cereales.html
https://www.nouvelobs.com/topnews/20220713.AFP2503/progres-dans-les-discussions-russie-ukraine-sur-l-exportation-des-cereales.html
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/14/turkey-announces-deal-with-ukraine-russia-and-un-aimed-at-resuming-grain-exports
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/14/turkey-announces-deal-with-ukraine-russia-and-un-aimed-at-resuming-grain-exports
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українського зерна. Туреччина також створить координаційний центр з Україною, 

росією та ООН з питань експорту зерна. Переговори в Стамбулі між представниками 

України, росії, Туреччини та ООН проходили за закритими дверима. 

*** 

Krizi Türkiye çözdü! Kalender Kasrı mutabakatının detayları ortaya çıktı 

[Туреччина вирішила кризу! З’явилися подробиці угоди в Kalender Kasrı] // Star. – 

Istanbul, 2022. – 15.07. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/politika/krizi-turkiye-

cozdu-kalender-kasri-mutabakatinin-detaylari-ortaya-cikti-haber-1724639/. 

В палаці Kalender Kasrı у Стамбулі досягнуто домовленості про «зерновий 

коридор», яким повезуть українське зерно у світ. У портах будуть представники 

Туреччини, росії та України. Україна розмінує та визначить маршрути кораблів. 

Коридор відкриють наступного тижня після підписання угоди. 

*** 

Kanzler Scholz wendet sich an Bundesbürger und macht ihnen Mut [Канцлер Шольц 

звертається до німецьких громадян і підбадьорює їх] // Focus. – Berlin, 2022. – 17.07. – 

Режим доступу : https://www.focus.de/politik/deutschland/ukraine-krieg-und-klimakrise-

kanzler-scholz-wendet-sich-an-bundesbuerger-und-macht-ihnen-mut_id_117565749.html. 

Канцлер Німеччини О. Шольц підкреслив цілі країни щодо захисту клімату, 

незважаючи на енергетичну кризу, спричинену війною в Україні. Канцлер наголосив, 

що «зараз ми змушені тимчасово використовувати деякі електростанції, які ми вже 

зупинили через жорстокий напад росії на Україну». Канцлер підкреслив, що це «лише 

на дуже короткий час». 

*** 

Palma Cané, Luis. La criminal invasión de Rusia a Ucrania precipita una crisis 

alimentaria global [Злочинне вторгнення росії в Україну прискорює світову продовольчу 

кризу] / L. Palma Cané // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 17.07. – Режим доступу : 

https://www.lanacion.com.ar/economia/la-criminal-invasion-de-rusia-a-ucrania-precipita-

una-crisis-alimentaria-global-nid17072022/. 

Війна в Європі та санкції проти уряду путіна впливають на всю світову 

економіку та особливо на найбідніші країни. У лютому після початку російсько-

українського конфлікту, країни-члени НАТО вирішили підтримати країну, яка 

вторглася, постачанням зброї та, одночасно, впровадженням економічних санкцій. 

Мета полягала в тому, щоб економічно втопити росію, ізолювавши її від світової 

фінансової системи та заблокувавши її експорт, окрім, частково, енергетичних. Без 

сумніву, санкції, про які йдеться, завдали шкоди економіці країни-окупанта. Однак 

вони викликали ряд негативних побічних ефектів. Найбільш серйозною є можливість 

породження драматичної ситуації глобальної продовольчої кризи. Насправді значна 

частина світового експорту зерна та добрив надходить з росії та України: для 

прикладу достатньо згадати, що обидві країни виробляють приблизно 35 % світового 

обсягу пшениці та кукурудзи, 75 % соняшникової олії та 40 % калію (основний 

інгредієнт сільськогосподарських добрив). 

*** 

https://www.star.com.tr/politika/krizi-turkiye-cozdu-kalender-kasri-mutabakatinin-detaylari-ortaya-cikti-haber-1724639/
https://www.star.com.tr/politika/krizi-turkiye-cozdu-kalender-kasri-mutabakatinin-detaylari-ortaya-cikti-haber-1724639/
https://www.focus.de/politik/deutschland/ukraine-krieg-und-klimakrise-kanzler-scholz-wendet-sich-an-bundesbuerger-und-macht-ihnen-mut_id_117565749.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/ukraine-krieg-und-klimakrise-kanzler-scholz-wendet-sich-an-bundesbuerger-und-macht-ihnen-mut_id_117565749.html
https://www.lanacion.com.ar/economia/la-criminal-invasion-de-rusia-a-ucrania-precipita-una-crisis-alimentaria-global-nid17072022/
https://www.lanacion.com.ar/economia/la-criminal-invasion-de-rusia-a-ucrania-precipita-una-crisis-alimentaria-global-nid17072022/
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Коприщенова, Симона. Някои земеделски производители са притеснени, че 

цената на слънчогледа пада [Деякі аграрії стурбовані тим, що ціни на соняшник 

падають] / С. Коприщенова // Факти. – Sofia, 2022. – 17.07. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/bulgaria/696980-nakoi-zemedelski-proizvoditeli-sa-pritesneni-che-cenata-na-

slanchogleda-pada. 

Деякі аграрії Болгарії стурбовані тим, що падає ціна на соняшник, що веде до 

здешевлення нафти. Щоб допомогти Україні у війні з росією, український соняшник 

імпортують до Євросоюзу та Болгарії за угодою про безмитний імпорт. В Інтернет 

соняшник з України продають приблизно по 1000 левів за тонну. 

*** 

Sánchez Vicente, Teresa. Funcas advierte de una fuerte desaceleración después del 

verano y recorta su previsión de PIB al 2 % para 2023 [Funcas попереджає про сильне 

уповільнення економіки після літа та знижує прогноз ВВП на 2 % на 2023 рік] / T. 

Sánchez Vicente // ABC. – Madrid, 2022. – 18.07. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/economia/funcas-advierte-fuerte-desaceleracion-2023-20220718112708-

nt.html. 

Економіка Іспанії перебуває в останньому кварталі зростання, перш ніж 

інфляція зможе стримати споживання та зростання, з прогнозом прогресу в плані 

ВВП на осінь. Економісти Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) попередили про 

«прискорене уповільнення економіки». Геополітична напруженість через напад росії 

на Україну, енергетична криза та дефіцит сировини, а також зміна напряму 

монетарної політики для подолання структурної інфляції та перешкоджають 

перспективам економічного зростання в Іспанії. Рівень інфляції в Іспанії наприкінці 

року складе 8,8 % і залишиться високим у 2023 р. на середньому рівні 5 %. Як 

зазначили генеральний директор Funcas і директор Coyuntura de Funcas, ці цифри 

залежать від сценарію, позначеного великою невизначеністю та зумовленого такими 

факторами, як довго триватиме війна в Україні або зміни цін на енергію. 

*** 

Economics of war: Pain for Europe now, later for Russia [Економіка війни: біль для 

Європи зараз, потім для росії] // The Independent. – London, 2022. – 18.07. – Режим 

доступу : https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-ap-europe-economics-

pain-b2125395.html. 

По всій Європі ознак нестабільності стає все більше, оскільки війна росії в 

Україні затягується. Німецькі чиновники вимикають кондиціонери, оскільки вони 

готують плани нормування природного газу та відновлення роботи вугільних 

електростанцій. кремль поступово перекриває природний газ, який тримає 

промисловість у безвихідному стані – спровокував енергетичну кризу в Європі. 

Економісти кажуть, що росія, уникаючи повного колапсу, заплатить високу ціну за 

війну в Україні, поглиблення економічної стагнації через втрату інвестицій і 

зниження доходів для її населення. 

*** 

Villamediana, Miriam. El incremento de las importaciones de gas a consecuencia de la 

guerra de Ucrania impulsa al puerto de Bilbao [Збільшення імпорту газу внаслідок 

української війни розконсервувало порт Більбао] / M. Villamediana // ABC. – Madrid, 

https://fakti.bg/bulgaria/696980-nakoi-zemedelski-proizvoditeli-sa-pritesneni-che-cenata-na-slanchogleda-pada
https://fakti.bg/bulgaria/696980-nakoi-zemedelski-proizvoditeli-sa-pritesneni-che-cenata-na-slanchogleda-pada
https://www.abc.es/economia/funcas-advierte-fuerte-desaceleracion-2023-20220718112708-nt.html
https://www.abc.es/economia/funcas-advierte-fuerte-desaceleracion-2023-20220718112708-nt.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-ap-europe-economics-pain-b2125395.html
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2022. – 20.07. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/pais-vasco/incremento-

importaciones-consecuencia-guerra-ucrania-impulsa-puerto-20220720122415-nt.html. 

У першому півріччі року порт Більбао перевіз загалом 16 мільйонів тонн газу, 

що на 4,4 % більше від обсягу товарів, зареєстрованих минулого року. Значна частина 

цього збільшення пояснюється різким збільшенням імпорту газу та вуглеводнів після 

вторгнення росії в Україну. Порт Більбао належить до одного з шести 

регазифікаційних портів, які існують в Іспанії, і отримує вигоду від імпорту 

природного газу, який здійснюється в Іспанії, щоб уникнути дефіциту взимку. Крім 

того, поступово зменшується залежність від російського газу, якого імпортовано на 

1,5 млн тонн менше порівняно з 2021 р., а надходження зі США зросли на 1,6 млн 

тонн. 

*** 

Die Inflation, ein temporäres Phänomen? Leider nein! [Інфляція, явище тимчасове? 

На жаль, ні!] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 21.07. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6167843/die-inflation-ein-temporaeres-phaenomen-leider-

nein?from=rss. 

Австрійські експерти пишуть, що висока інфляція разом із потрясіннями 

внаслідок війни в Україні «уповільнюють процес наздоганяння вітчизняної економіки 

після коронакризи». IHS очікує середньорічне зростання валового внутрішнього 

продукту в Австрії на рівні 1,8 % в період з 2022 по 2026 рр. після 0,8 % за останні 5 

років. Це також включало пов’язаний з короною спад у 2020 р. 

*** 

El campo, los “especuladores” y la invasión a Ucrania: los apuntados por Alberto 

Fernández en medio de la suba del dólar blue [Сільська місцевість, «спекулянти» та 

вторгнення в Україну: на що звернув увагу Альберто Фернандес на тлі зростання 

долара] // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 22.07. – Режим доступу : 

https://www.lanacion.com.ar/politica/el-campo-los-especuladores-y-la-invasion-a-ucrania-los-

apuntados-por-alberto-fernandez-en-medio-de-nid22072022/. 

Президент Аргентини Альберто Фернандес на тлі стрімкого зростання курсу 

долара під час виступу в своїй резиденції знову націлився на спекулянтів, війну в 

Європі та пандемію коронавірусу. З одного боку, він наголосив на «виклику, який 

постає перед тими, хто спекулює доларом, і тими, хто зберігає 20 млрд дол. не 

ліквідує їх, сподіваючись на кращий прибуток». Крім того, в огляді років свого 

перебування на посаді президент згадав про вторгнення росії в Україну, яка, за його 

словами, «все перевернула».  

*** 

G. Landsbergis: susitarimas dėl Ukrainos grūdų eksporto būtų neįmanomas be JAV 

ginklų [Ґ. Ландсберґіс: домовитися про експорт українського зерна було б неможливо 

без зброї США] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 23.07. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/07/23/news/g-landsbergis-susitarimas-del-

ukrainos-grudu-eksporto-butu-neimanomas-be-jav-ginklu-24051274. 

У Стамбулі підписали угоду про відкриття українських портів для експорту 

зерна. Міністр закордонних справ Литви Ґ. Ландсберґіс упевнений, що постачання 

Україні зброї американського виробництва призвело до того, що з росією було 

https://www.abc.es/espana/pais-vasco/incremento-importaciones-consecuencia-guerra-ucrania-impulsa-puerto-20220720122415-nt.html
https://www.abc.es/espana/pais-vasco/incremento-importaciones-consecuencia-guerra-ucrania-impulsa-puerto-20220720122415-nt.html
https://www.diepresse.com/6167843/die-inflation-ein-temporaeres-phaenomen-leider-nein?from=rss
https://www.diepresse.com/6167843/die-inflation-ein-temporaeres-phaenomen-leider-nein?from=rss
https://www.lanacion.com.ar/politica/el-campo-los-especuladores-y-la-invasion-a-ucrania-los-apuntados-por-alberto-fernandez-en-medio-de-nid22072022/
https://www.lanacion.com.ar/politica/el-campo-los-especuladores-y-la-invasion-a-ucrania-los-apuntados-por-alberto-fernandez-en-medio-de-nid22072022/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/07/23/news/g-landsbergis-susitarimas-del-ukrainos-grudu-eksporto-butu-neimanomas-be-jav-ginklu-24051274
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/07/23/news/g-landsbergis-susitarimas-del-ukrainos-grudu-eksporto-butu-neimanomas-be-jav-ginklu-24051274
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досягнуто домовленості про експорт українського зерна через Чорне море. За його 

словами, зараз очевидно, що війна закінчилася б раніше, якби «ми швидше озброїли 

Україну». 

*** 

Miller, Christopher. Russian missile strikes on Odesa raise doubts over Ukraine grain 

deal [російські ракетні удари по Одесі ставлять під питання зернову угоду з Україною] / 

C. Miller // POLITICO. – Brussels, 2022. – 23.07. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/russia-missiles-odesa-ukraine-grain-deal/. 

росія випустила кілька ракет по Одеському порту, піднявши питання про те, чи 

буде москва дотримуватися важливої угоди щодо розблокування українських 

морських портів, щоб дозволити транспортувати мільйони тон зерна, необхідного для 

країн Африки і Близького Сходу. Київ обіцяє працювати над відкриттям портів і 

відновленням вантажів сільськогосподарської продукції. На момент ракетного 

обстрілу в порту зберігалося зерно, яке очікує на експорт.  

*** 

Maltez, João. Cabaz alimentar subiu 22 euros desde o início da guerra na Ucrânia 

[Продуктовий кошик з початку війни в Україні подорожчав на 22 євро] / J. Maltez // 

Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 24.07. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/cabaz-alimentar-subiu-22-euros-desde-o-inicio-da-

guerra-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques. 

Асоціація захисту споживачів Deco повідомляє, що португальські сім’ї 

сьогодні платять додатково 22 євро за споживчий кошик продуктів у порівнянні з 

цінами, які діяли до початку війни в Україні. У лютому сім’ї, які витратили близько 

184 євро на купівлю набору з 63 продуктів, що вважалися першочерговими, тепер 

повинні заплатити більше 205 євро. 

*** 

Aarup, Sarah Anne. First Black Sea grain ships likely ‘this week,’ Ukraine says 

[Перші чорноморські зернові судна вийдуть, ймовірно, «цього тижня», кажуть в 

Україні] / S. A. Aarup // POLITICO. – Brussels, 2022. – 25.07. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/ukraine-russia-first-grain-ship-sail-black-sea/. 

Українські офіційні особи очікують, що перші вантажні судна із зерном 

покинуть порти країни протягом кількох днів на основі угоди, спрямованої на захист 

суден від російського нападу. За посередництва ООН і Туреччини москва і Київ 

досягли угоди про відновлення морських портів України та гарантування безпечного 

проходу для суден, що перевозять зерно Чорним морем. Закриття українських портів 

викликало побоювання щодо глобальної продовольчої кризи, оскільки ціни на такі 

ключові товари, як пшениця, різко зросли. 

*** 

Narigão Reis, Paulo. Exportação de cereais da Ucrânia pode avançar já esta semana 

[Цього тижня український експорт зерна може відновитися] / P. Narigão Reis // Público. 

– Lisboa, 2022. – 25.07. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/07/25/mundo/noticia/exportacao-cereais-ucrania-avancar-ja-

semana-2014981. 

https://www.politico.eu/article/russia-missiles-odesa-ukraine-grain-deal/
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/cabaz-alimentar-subiu-22-euros-desde-o-inicio-da-guerra-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/cabaz-alimentar-subiu-22-euros-desde-o-inicio-da-guerra-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.politico.eu/article/ukraine-russia-first-grain-ship-sail-black-sea/
https://www.publico.pt/2022/07/25/mundo/noticia/exportacao-cereais-ucrania-avancar-ja-semana-2014981
https://www.publico.pt/2022/07/25/mundo/noticia/exportacao-cereais-ucrania-avancar-ja-semana-2014981
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Російський напад на Одеський порт 23 липня, що був більше ніж провокацією з 

боку москви, здавалося, був приречений відмінити підписану за кілька годин до цього 

в Стамбулі угоду про розблокування експорту зернових з України. Але 25 липня в 

Україні запевнили, що перші кораблі зможуть вийти з українських чорноморських 

портів цього тижня, новину підтвердила Організація Об’єднаних Націй, яка разом з 

Туреччиною була посередником у домовленості між росією та Україною. Міністр 

інфраструктури України Олександр Кубраков запевнив, що вже розпочато підготовку 

до запуску операції з перевезення зерна та продовольства через Чорне море до 

протоки Босфор, де буде працювати спільний координаційний центр, до якого 

увійдуть представники ООН, України, росії та Туреччини. 

*** 

Malinowski, Przemysław. Macron: Rosja rozpoczęła nowy rodzaj hybrydowej wojny 

światowej [Е. Макрон: росія почала новий вид гібридної світової війни] / P. Malinowski // 

Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 27.07. – Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-

zbrojne/art36771161-macron-rosja-rozpoczela-nowy-rodzaj-hybrydowej-wojny-swiatowej. 

Президент Франції Емманюель Макрон готовий збільшити підтримку 

африканських країн, які стикаються з проблемами продовольства та безпеки, щоб 

стримати зростання впливу росії в регіоні. Е. Макрон відвідає Камерун, Бенін і 

Гвінею-Бісау. У той же час міністр закордонних справ росії лавров відвідує інші 

країни континенту, оскільки росія намагається зміцнити свої відносини в Африці 

після вторгнення в Україну. Е. Макрон заявив на спільній пресконференції з 

президентом Беніну Патрісом Талоном, що «росія одна з останніх імперських 

колоніальних держав і вона почала новий вид гібридної світової війни». У столиці 

Камеруну Е. Макрон заявив, що блокада росією українських портів і атаки на зернові 

склади призвели до перебоїв у світових поставках продовольства та спричинили 

дефіцит в Африці. 

*** 

Mustafa, Khalid. IMF scales down global GDP forecast to 3.2 percent in 2022 and 2.9 

percent in 2023 [МВФ знизив прогноз глобального ВВП до 3,2 відсотка у 2022 р. та 2,9 

відсотка у 2023 р.] / К. Mustafa // The News. – Islamabad, 2022. – 27.07. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/977226-imf-terms-world-s-economic-outlook-gloomy-

more-uncertain. 

МВФ назвав світову економічну перспективу «похмурою, більш 

невизначеною». Державний банк Пакистану (SBP) заявив, що прогноз зростання ВВП 

Пакистану також було скорочено до 3-4 % проти 5 %, які чинний уряд прогнозував у 

бюджетному документі на 2022-23 фінансовий рік. Це сталося через російське 

вторгнення в Україну, що спричинило серйозний спад. Наслідки російської війни в 

Україні дуже великі й вони вплинуть на світову економіку. 

ГУМАНІТАРНА ТА МЕДИЧНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ  

Medialdea, Sara. José Andrés, el chef que da 1,3 millones de comidas al día en 

Ucrania, recibe la Medalla de Oro de Madrid [Хосе Андрес, шеф-кухар, який забезпечує 

1,3 мільйона страв в Україні на день, отримав Золоту медаль Мадрида] / S. Medialdea // 

ABC. – Madrid, 2022. – 01.07. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/madrid/abci-

jose-andres-chef-13-comidas-ucrania-recibe-medalla-madrid-202207011427_noticia.html. 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36771161-macron-rosja-rozpoczela-nowy-rodzaj-hybrydowej-wojny-swiatowej
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36771161-macron-rosja-rozpoczela-nowy-rodzaj-hybrydowej-wojny-swiatowej
https://www.thenews.com.pk/print/977226-imf-terms-world-s-economic-outlook-gloomy-more-uncertain
https://www.thenews.com.pk/print/977226-imf-terms-world-s-economic-outlook-gloomy-more-uncertain
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-jose-andres-chef-13-comidas-ucrania-recibe-medalla-madrid-202207011427_noticia.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-jose-andres-chef-13-comidas-ucrania-recibe-medalla-madrid-202207011427_noticia.html
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Іспанський шеф-кухар Хосе Андрес, відомий у всьому світі своєю роботою та 

великою солідарністю, яка змушує його допомагати там, де є гуманітарна криза, не 

зміг отримати медаль Мадрида 2 травня разом з рештою переможців, оскільки був на 

війні в Україні. Але він взяв участь як кухар у саміті НАТО в Мадриді, де йому і 

змогли вручити нагороду. На війні в Україні шеф-кухар разом із 500 іншими 

кухарями готує 1,3 мільйона обідів на день, в деяких випадках «лише за кілометр від 

фронту». 

*** 

Pri obnove Ukrajiny podá pomocnú ruku aj Slovensko: Toto bude naša hlavná úloha 

[Словаччина також простягне руку допомоги у відновленні України: Це буде наше 

головне завдання] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 07.07. – Режим доступу : 

https://www.cas.sk/clanok/2696371/pri-obnove-ukrajiny-poda-pomocnu-ruku-aj-slovensko-

toto-bude-nasa-hlavna-uloha/. 

На круглому столі, організованому прем’єр-міністром Словацької Республіки 

Е. Геґером щодо участі Словаччини у відбудові України, державна секретарка 

Міністерства закордонних та європейських справ Словаччини І. Брокова сказала, що 

Словаччина готова відіграти в цьому значну роль, оскільки економічне процвітання 

України також може стати поштовхом для економічного розвитку її країни. Водночас 

вона високо оцінила час проведення круглого столу, який відбувся відразу після 

міжнародної конференції з питань відновлення України в Швейцарії, де були 

прийняті принципи процесу відновлення України, до яких Словацька Республіка 

також підписана. 

*** 

I. Šimonytė: mūsų pagalba Ukrainai tęsis, kol šalis laimės karą [І. Шимоніте: наша 

допомога Україні триватиме, доки країна не виграє війну] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 

2022. – 12.07. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/07/12/news/i-simonyte-musu-pagalba-

ukrainai-tesis-kol-salis-laimes-kara-23938812. 

Прем’єр-міністерка Литви І. Шимоніте на конференції щодо планів 

відновлення України, організованій Міністерством економіки та інновацій сказала, 

що допомога Литви Україні триватиме, доки країна не виграє війну з росією. 

Конференція стосувалася не лише відновлення будівель та інфраструктури, а й 

модернізації інституцій та економічного відновлення. Створюється нова платформа та 

новий фінансовий інструмент «Rebuilt Ukraine facility», який має консолідувати всю 

підтримку, включно з міжнародними інституціями та країнами-членами ЄС. 

Підтримка України Литвою, включаючи прийом біженців від війни, вже перевищує 

половину 0,5 млрд євро. 

*** 

Ján Budaj ponúkol Ukrajine mimoriadnu pomoc od Slovenska: Kyjevu má uľahčiť 

viaceré procesy [Ян Будай запропонував Україні надзвичайну допомогу Словаччини: 

Київ має сприяти кільком процесам] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 13.07. – Режим 

доступу : https://www.cas.sk/clanok/2698301/jan-budaj-ponukol-ukrajine-mimoriadnu-

pomoc-od-slovenska-kyjevu-ma-ulahcit-viacere-procesy/. 

https://www.cas.sk/clanok/2696371/pri-obnove-ukrajiny-poda-pomocnu-ruku-aj-slovensko-toto-bude-nasa-hlavna-uloha/
https://www.cas.sk/clanok/2696371/pri-obnove-ukrajiny-poda-pomocnu-ruku-aj-slovensko-toto-bude-nasa-hlavna-uloha/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/07/12/news/i-simonyte-musu-pagalba-ukrainai-tesis-kol-salis-laimes-kara-23938812
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/07/12/news/i-simonyte-musu-pagalba-ukrainai-tesis-kol-salis-laimes-kara-23938812
https://www.cas.sk/clanok/2698301/jan-budaj-ponukol-ukrajine-mimoriadnu-pomoc-od-slovenska-kyjevu-ma-ulahcit-viacere-procesy/
https://www.cas.sk/clanok/2698301/jan-budaj-ponukol-ukrajine-mimoriadnu-pomoc-od-slovenska-kyjevu-ma-ulahcit-viacere-procesy/
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На зустрічі керівників екологічних відомств країн-членів ЄС у Празі міністр 

навколишнього середовища Словаччини Я. Будай сказав, що росія вчиняє в Україні 

військові злочини також у сфері навколишнього середовища. Він запропонував 

Україні словацьких експертів у сфері оцінки впливу на довкілля. За його словами, він 

впевнений, що ці злочини не залишаться без справедливого судового розгляду і що 

ми досягнемо успіху спільними зусиллями та рішучістю зробити внесок у 

відновлення та забезпечення зеленого та мирного майбутнього для України. 

*** 

Domján, Anikó. „Nem mehet el mindenki Kárpátaljáról” [«Не кожен може виїхати із 

Закарпаття»] / А. Domján // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 21.07. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/nem-mehet-el-mindenki-karpataljarol. 

Навіть війна не може завадити закарпатській благодійній організації Szent 

Márton Karitász, яка діє понад двадцять років, здійснювати свою соціальну роботу. Ще 

до початку збройного конфлікту фонд підтримав майже дві тисячі людей, а зараз 

підтримує і сім’ї, які втікають від війни.  

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ  

Mūrniece: Latvija ir gatava piedalīties Ukrainas atjaunošanā [Мурнієце: Латвія 

готова брати участь у відбудові України] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 05.07. – 

Режим доступу : https://nra.lv/pasaule/385521-murniece-latvija-ir-gatava-piedalities-

ukrainas-atjaunosana.htm. 

Спікер Сейму Латвії І. Мурнієце у швейцарському місті Лугано, звертаючись 

до учасників конференції, присвяченої відбудові України, сказала, що Латвія готова 

брати участь у відбудові України. Голова Сейму зазначила, що підтримка України 

повинна бути пов’язана з реформами, наближаючи її до Європейського Союзу. 

*** 

Nehammer empfängt Montenegros Premier: EU und Ukraine-Krieg im Fokus [К. 

Негаммер прийняв прем’єр-міністра Чорногорії: у центрі уваги війна в Україні] // Die 

Рresse. – Vienna, 2022. – 07.07. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6162569/nehammer-empfaengt-montenegros-premier-eu-und-

ukraine-krieg-im-fokus?from=rss. 

Федеральний канцлер Австрії К. Негаммер прийняв свого чорногорського 

колегу Д. Абазовича у Відні. Чорногорія підтримує санкції ЄС проти росії-агресора у 

війні в Україні. В центрі розмови – зближення з ЄС та війна в Україні. У дискусії про 

статус кандидата на вступ України до ЄС К. Негаммер виступав за подальше 

зближення з державами Західних Балкан. Якщо на останньому саміті ЄС Україна 

отримала статус кандидата на вступ, то у випадку Західних Балкан це було лише 

питанням декларацій про наміри. 

*** 

Roman Mikulec na rokovaní ministrov vnútra: Ukrajina má našu plnú podporu 

[Роман Мікулець на зустрічі міністрів внутрішніх справ: Україна має нашу повну 

підтримку] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 11.07. – Режим доступу : 

https://www.cas.sk/clanok/2697421/roman-mikulec-na-rokovani-ministrov-vnutra-ukrajina-

ma-nasu-plnu-podporu/. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/nem-mehet-el-mindenki-karpataljarol
https://nra.lv/pasaule/385521-murniece-latvija-ir-gatava-piedalities-ukrainas-atjaunosana.htm
https://nra.lv/pasaule/385521-murniece-latvija-ir-gatava-piedalities-ukrainas-atjaunosana.htm
https://www.diepresse.com/6162569/nehammer-empfaengt-montenegros-premier-eu-und-ukraine-krieg-im-fokus?from=rss
https://www.diepresse.com/6162569/nehammer-empfaengt-montenegros-premier-eu-und-ukraine-krieg-im-fokus?from=rss
https://www.cas.sk/clanok/2697421/roman-mikulec-na-rokovani-ministrov-vnutra-ukrajina-ma-nasu-plnu-podporu/
https://www.cas.sk/clanok/2697421/roman-mikulec-na-rokovani-ministrov-vnutra-ukrajina-ma-nasu-plnu-podporu/
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Міністр внутрішніх справ Словаччини Р. Мікулець на зустрічі міністрів 

внутрішніх справ країн ЄС у Празі заявив, що Україна має нашу повну підтримку, і 

тому я повністю підтримую її вступ до ЄС, включно з Молдовою. У своєму виступі 

він також представив кроки Словаччини та її допомогу перед загрозами, які 

виникають через російську агресію в Україні. 

*** 

Austrija nikada neće pristati na kandidatski status Ukrajine na uštrb zemalja 

zapadnog Balkana’ [«Австрія ніколи не погодиться на статус кандидата України за 

рахунок країн Західних Балкан»] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 11.07. – Режим доступу 

: https://www.vecernji.hr/vijesti/austrija-nikada-nece-pristati-na-kandidatski-status-ukrajine-

na-ustrb-zemalja-zapadnog-balkana-1593946. 

Спікер австрійського парламенту В. Соботка заявив, що Австрія ніколи не 

погодиться на членство України в ЄС за рахунок країн Західних Балкан. За його 

словами, канцлер Австрії К. Негаммер «однозначно» дав зрозуміти, що прискореного 

процесу наближення України до ЄС не буде. 

*** 

Zaharova poslala upozorenje EU: Ne razmišljaju o negativnim posljedicama takvog 

koraka... [Захарова направила попередження ЄС: Вони не думають про негативні 

наслідки такого кроку...] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 24.07. – Режим доступу : 

https://www.vecernji.hr/vijesti/zaharova-poslala-upozorenje-eu-ne-razmisljaju-o-negativnim-

posljedicama-takvog-koraka-1597158. 

Прессекретар МЗС росії захарова заявила, що ЄС жертвує своїми 

демократичними ідеалами заради «необмеженого розширення та політичного та 

економічного поневолення своїх сусідів», зокрема України та Молдови. Вона 

наголосила, заявила, що рішення лідерів ЄС надати Україні та Молдові статусу 

членів-кандидатів ЄС матиме «негативні наслідки». 

*** 

Sümeghi, Lóránt. Az ukrán diplomácia nem üti meg az európai mértéket [Українська 

дипломатія не відповідає європейським стандартам] / L. Sümeghi // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 26.07. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/velemeny/2022/07/az-

ukran-diplomacia-nem-uti-meg-az-europai-merteket. 

Після того, як нещодавно Україна офіційно отримала статус кандидата, 

необхідного для вступу до ЄС, багато хто вважав, що посли, яких стрімко відправив 

додому Президент України В. Зеленський, передвіщали консолідацію української 

дипломатії. Проте з поновлених погрозливих заяв української посолки Л. Непоп, яка 

залишила Будапешт, можна зробити висновок, що Україні важко наздогнати західний 

протокол. Що стосується європейської громадської думки, то, мабуть, багатьох 

здивувало швидке рішення Європейської Ради, згідно з яким Україна, яка нині веде 

війну та перебуває в економічній кризі, отримала статус кандидата на вступ у ЄС 

разом із Молдовою. Але після раннього колапсу багато експертів і політичних 

оглядачів звернули увагу на те, що цей жест Брюсселя може бути навіть плідним з 

точки зору міжнародної дипломатії, оскільки може мати заспокійливий вплив на 

жорстку риторику Президента В. Зеленського, а також на на тих послів, призначених 

у країни-члени ЄС, які так само неодноразово порушували встановлений протокол. 

https://www.vecernji.hr/vijesti/austrija-nikada-nece-pristati-na-kandidatski-status-ukrajine-na-ustrb-zemalja-zapadnog-balkana-1593946
https://www.vecernji.hr/vijesti/austrija-nikada-nece-pristati-na-kandidatski-status-ukrajine-na-ustrb-zemalja-zapadnog-balkana-1593946
https://www.vecernji.hr/vijesti/zaharova-poslala-upozorenje-eu-ne-razmisljaju-o-negativnim-posljedicama-takvog-koraka-1597158
https://www.vecernji.hr/vijesti/zaharova-poslala-upozorenje-eu-ne-razmisljaju-o-negativnim-posljedicama-takvog-koraka-1597158
https://magyarnemzet.hu/velemeny/2022/07/az-ukran-diplomacia-nem-uti-meg-az-europai-merteket
https://magyarnemzet.hu/velemeny/2022/07/az-ukran-diplomacia-nem-uti-meg-az-europai-merteket
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ЗАСУДЖЕННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ РОСІЯН В УКРАЇНІ  

Ottaviani, Marta. «Ecco dove sono stati portati i bambini ucraini deportati in russia» 

[«Сюди звозили депортованих до росії українських дітей»] / M. Ottaviani // Avvenire. – 

Milano, 2022. – 07.07. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-

individuati-i-centri-dei-bambini-deportati-in-russia. 

росія продовжує заперечувати звинувачення у насильницькій депортації 

українських дітей. російському незалежному інформаційному сайту «Верстка» 

вдалося встановити місцезнаходження сотень неповнолітніх, які чекають на 

призначення сімей. Основні центри розташовані в Ростові-на-Дону, Курську, 

Нижньому Новгороді. Діти здебільшого з Маріуполя та Донбасу. Під час російської 

окупації вони або перебували у лікарнях чи лікувальних центрах, або просто 

загубилися. Основна установа для прийому українських дітей називається «Ромашка» 

і лише в ній проживає близько 400 неповнолітніх. 

*** 

Soica, Mihai. Procurorii români vor ancheta crimele comise de soldații ruși în Ucraina. 

Printre victime sunt și cetățeni români [Румунська прокуратура розслідуватиме злочини, 

вчинені російськими військовими в Україні. Серед постраждалих є громадяни Румунії] 

/ M. Soica // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 11.07. – Режим доступу : 

https://evz.ro/procurorii-romani-vor-ancheta-crimele-comise-de-soldatii-rusi-in-ucraina-

printre-victime-sunt-si-cetateni-romani.html. 

Прокуратура Румунії при Вищому касаційному суді повідомила, що почала 

розслідування кримінальної справи, яка стосується війни росії проти України. 

Прокурори стверджують, що мають юрисдикцію застосовувати Кримінальний кодекс 

Румунії за межами країни, оскільки є інформація, що серед потерпілих є громадяни 

Румунії. 

*** 

PJ e Instituto Medicina Legal apoiam investigação de crimes de guerra na invasão da 

Rússia à Ucrânia [PJ та Instituto Medicine Legal супроводживатимуть розслідування 

військових злочинів під час вторгнення росії в Україну] // Correio da Manhã. – Lisboa, 

2022. – 14.07. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-

ucrania/detalhe/pj-e-instituto-medicina-legal-apoiam-investigacao-de-crimes-de-guerra-na-

invasao-da-russia-a-ucrania. 

На міжнародній конференції в Гаазі, присвяченій військовим злочинам в 

Україні, міністр закордонних справ Португалії оголосив про готовність двох 

португальських команд для роботи на місцях: з Інституту юридичної медицини 

(Instituto Medicine Legal) та Судової поліції (PJ). Він зазначив це наприкінці 

конференції щодо відповідальності за військові злочини, скоєні росією в Україні. 

Міністр додав, що дві команди, одна з шести чоловік, а інша з п’яти, вже «готові для 

роботи з українською владою», і тепер йдеться про просту організацію [їхнього 

виїзду], тому що все це має здійснювати за погодженням з Міжнародним 

кримінальним судом (МКС) та Генеральною прокуратурою України. 

*** 

Veser, Reinhard. Putins staatlicher Terrorrismus [путінський державний тероризм] 

/ R. Veser // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 14.07. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-individuati-i-centri-dei-bambini-deportati-in-russia
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-individuati-i-centri-dei-bambini-deportati-in-russia
https://evz.ro/procurorii-romani-vor-ancheta-crimele-comise-de-soldatii-rusi-in-ucraina-printre-victime-sunt-si-cetateni-romani.html
https://evz.ro/procurorii-romani-vor-ancheta-crimele-comise-de-soldatii-rusi-in-ucraina-printre-victime-sunt-si-cetateni-romani.html
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/pj-e-instituto-medicina-legal-apoiam-investigacao-de-crimes-de-guerra-na-invasao-da-russia-a-ucrania
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/pj-e-instituto-medicina-legal-apoiam-investigacao-de-crimes-de-guerra-na-invasao-da-russia-a-ucrania
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/pj-e-instituto-medicina-legal-apoiam-investigacao-de-crimes-de-guerra-na-invasao-da-russia-a-ucrania


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

67 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-krieg-angriff-auf-winnyzja-ist-terrorismus-von-

putin-18173112.html. 

За словами автора, коли щонайменше 20 людей гинуть і десятки важко 

поранені в результаті навмисно створених потужних вибухів посеред мирного міста, 

це називають терактом. Один із таких нападів був здійснений у Вінниці російською 

армією, яка обстріляла ракетами офісну будівлю та медичний заклад у центрі міста. 

Автор вважає, що, те, що Україна та кілька країн Східної та Центральної Європи зараз 

офіційно називають росію «терористичною державою», каже автор, не просто 

риторика, а констатація факту. 

*** 

Nations discuss coordinating Ukraine war crimes probes [Країни обговорюють 

координацію розслідувань військових злочинів в Україні] // New York Post. – New York, 

2022. – 14.07. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/07/14/nations-discuss-coordinating-

ukraine-war-crimes-probes/. 

В Нідерландах головний прокурор Міжнародного кримінального суду закликав 

до «всеохоплюючої стратегії» притягнення до відповідальності винних у військових 

злочинах в Україні, а представники десятків країн пообіцяли співпрацювати в їхніх 

розслідуваннях. Оскільки президент росії путін дав наказ про вторгнення в Україну, 

його військових звинувачують у зловживаннях, починаючи від убивств у передмісті 

Києва Бучі й закінчуючи смертоносними нападами на цивільні об’єкти, включаючи 

вибух 16 березня в драмтеатрі Маріуполя, який забрав життя близько 600 людей. 

*** 

Russian strikes kill 23 as Zelensky urges ‘special tribunal’ for Moscow [російські 

ракетні удари вбили 23 людини, тому В. Зеленський закликав застосувати 

«спеціальний трибунал» для москви] // The News. – Islamabad, 2022. – 15.07. – Режим 

доступу : https://www.thenews.com.pk/print/973757-russian-strikes-kill-23-as-zelensky-

urges-special-tribunal-for-moscow. 

російські ракети завдали удару в центральній частині України, а саме по місту 

Вінниці. Було вбито щонайменше 23 людини, у тому числі троє дітей. Це відбулось, 

коли представники ЄС зібралися в Гаазі, щоб обговорити військові злочини в Україні. 

Президент Україні В. Зеленський під час виступу в Гаазі назвав це «відкритим 

терористичним актом» та зазначив, що Міжнародний кримінальний суд неминуче 

притягне до відповідальності винних у злочинах. 

*** 

Levine, Jon. Ukrainian teen captured by Russians had to clean rooms where fellow 

prisoners were brutally tortured [Захопленому росіянами українському підлітку довелося 

прибирати кімнати, де по-звірячому катували українців] / J. Levine // New York Post. – 

New York, 2022. – 16.07. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/07/16/ukraine-teenager-

captured-by-russians-recalls-prison/. 

Український підліток, захоплений росіянами, стверджує, що йому довелося 

прибирати кімнати, де катували українців. 16-річний В. Буряк був захоплений 

росіянами, коли намагався втекти з рідного міста Мелітополь. Він опинився в 

одиночній камері десь в окупованій росією Україні, де, за його словами, став свідком 

невимовних сцен жорстокості. росія тривалий час заперечувала, що вона коли-небудь 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-krieg-angriff-auf-winnyzja-ist-terrorismus-von-putin-18173112.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine-krieg-angriff-auf-winnyzja-ist-terrorismus-von-putin-18173112.html
https://nypost.com/2022/07/14/nations-discuss-coordinating-ukraine-war-crimes-probes/
https://nypost.com/2022/07/14/nations-discuss-coordinating-ukraine-war-crimes-probes/
https://www.thenews.com.pk/print/973757-russian-strikes-kill-23-as-zelensky-urges-special-tribunal-for-moscow
https://www.thenews.com.pk/print/973757-russian-strikes-kill-23-as-zelensky-urges-special-tribunal-for-moscow
https://nypost.com/2022/07/16/ukraine-teenager-captured-by-russians-recalls-prison/
https://nypost.com/2022/07/16/ukraine-teenager-captured-by-russians-recalls-prison/
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застосовувала тортури чи інші військові злочини. Представники США заявили, що 

росія викрала тисячі українців під час конфлікту і що тортури є звичайним явищем 

для росіян. 

*** 

Haque, Sarah. British man in Ukraine believed held by Russians appeals to Boris 

Johnson [Британець в Україні, якого утримували росіяни, звернувся до Б. Джонсона] / 

S. Haque // The Guardian. – London, 2022. – 17.07. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/17/british-man-john-harding-in-ukraine-

believed-captured-by-russians-appeals-to-boris-johnson. 

Британець, який був захоплений російськими військами в Україні, звернувся по 

допомогу до Б. Джонсона після того, як йому сказали, що йому можуть винести 

смертний вирок. Він потрапив у полон під час боїв у складі полку «Азов» у складі 

Національної гвардії України, допомагаючи захищати місто Маріуполь у травні.  

*** 

Zadic setzt Schritt zur Ahndung von Kriegsverbrechen [А. Задіч вживає заходів для 

покарання військових злочинців] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 22.07. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6168430/zadic-setzt-schritt-zur-ahndung-von-

kriegsverbrechen?from=rss. 

Міністерка юстиції Австрії А. Задіч зробила ще один крок до покарання 

військових злочинів під час російської війни проти України: своїм указом вона дає 

прокуратурі чіткі вказівки щодо початку таких розслідувань. Як тільки в Австрії буде 

відкрито провадження, прокуратура може брати участь у міжнародних 

розслідуваннях Спільної слідчої групи. З березня 2022 р. європейські держави 

координують свої розслідування військових злочинів в Україні в цій Спільній слідчій 

групі, яку координує Євроюст. Зараз у цій спільній слідчій групі беруть участь такі 

країни, як Польща, Литва та Словаччина. Своїм указом А. Задіч тепер створює умови 

для участі Австрії. 

*** 

Latvija vēlas kā trešā puse iesaistīties lietā «Ukraina pret Krievijas Federāciju» 

[Латвія хоче бути залученою як третя сторона у справі «Україна проти рф»] // 

Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 22.07. – Режим доступу : https://nra.lv/latvija/387169-

latvija-velas-ka-tresa-puse-iesaistities-lieta-ukraina-pret-krievijas-federaciju.htm. 

У МЗС повідомили, що Латвія скористалася своїм правом, яке міститься в 

статті 63 Статуту Міжнародного суду ООН, та подала заяву до Міжнародного суду 

ООН в Гаазі з проханням дозволу брати участь як третя сторона у справі «Україна 

проти російської федерації». Такою заявою Латвія висловлює готовність надати 

тлумачення ряду норм Конвенції ООН про неприпустимість і покарання за геноцид 

1949 р., на які Україна посилалася у своїй заяві проти росії від 26 лютого 2022 р. 

Служба державної безпеки Латвії також розслідує кримінальний процес щодо 

злочинів, скоєних росією в Україні. 

ЗБРОЙНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ  

Lithuania gets Turkish drone after crowdfunding campaign for Ukraine [Литва 

отримала турецький дрон після краудфандингової кампанії для України] // Daily Sabah. 

https://www.theguardian.com/world/2022/jul/17/british-man-john-harding-in-ukraine-believed-captured-by-russians-appeals-to-boris-johnson
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/17/british-man-john-harding-in-ukraine-believed-captured-by-russians-appeals-to-boris-johnson
https://www.diepresse.com/6168430/zadic-setzt-schritt-zur-ahndung-von-kriegsverbrechen?from=rss
https://www.diepresse.com/6168430/zadic-setzt-schritt-zur-ahndung-von-kriegsverbrechen?from=rss
https://nra.lv/latvija/387169-latvija-velas-ka-tresa-puse-iesaistities-lieta-ukraina-pret-krievijas-federaciju.htm
https://nra.lv/latvija/387169-latvija-velas-ka-tresa-puse-iesaistities-lieta-ukraina-pret-krievijas-federaciju.htm
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– Istanbul, 2022. – 04.07. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/business/defense/lithuania-gets-turkish-drone-after-

crowdfunding-campaign-for-ukraine. 

Турецька авіабудівна компанія Baykar Makina, заснована підприємцем О. 

Байрактаром заявила, що пожертвує безпілотний бойовий літальний апарат (БПЛА) 

Україні безкоштовно, а уряд Литви зобов’язується витратити 1,5 млн євро із зібраних 

коштів на озброєння, а інші майже 6 млн євро – на гуманітарну допомогу Україні. 

*** 

Maiden, Samantha. Jodi Haydon’s emotional goodbye to Prime Minister Anthony 

Albanese before Ukraine trip [Емоційне прощання Д. Гейдон з прем’єр-міністром Е. 

Албанізом перед поїздкою в Україну] / S. Maiden // Herald Sun. – Melbourne, 2022. – 

04.07. – Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/world/prime-minister-

anthony-albanese-visits-warravaged-towns-in-ukraine/news-

story/7bf9e3a30e25c7883e63a3cda3d4d914. 

Прем’єр-міністр Австралії Е. Албаніз пообіцяв посилити австралійську 

військову допомогу Україні після огляду місць руйнувань, які, за його словами, 

демонструють явні докази військових злочинів. Відвідавши звільнені райони, де 

розбомбили житлові будинки, прем’єр-міністр Австралії заявив, що готовий 

підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно, пообіцявши надати 

Україні ще 14 бронетранспортерів, 20 машин Bushmaster та безпілотники. Ця 

додаткова допомога на 100 млн дол. збільшується до 285 млн дол. військової 

допомоги, яка включає 40 Bushmasters і 60 млн доларів гуманітарної допомоги, про 

які раніше оголосив уряд С. Моррісона. 

*** 

Kazimierczuk, Agnieszka. Kolejne HIMARS-y od USA dla Ukrainy [Чергові 

HIMARS із США для України] / A. Kazimierczuk // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 

08.07. – Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36672881-kolejne-himars-y-

od-usa-dla-ukrainy. 

У рамках останнього пакету допомоги адміністрація президента США Джо 

Байдена надасть Україні ще чотири високомобільні ракетні комплекси (HIMARS). 

Останній пакет оцінюється в 400 млн дол. і надходить виключно з коштів 

Президентського управління скорочення, тобто Сполучені Штати постачають зброю 

безпосередньо зі складів США. Крім HIMARS і додаткових боєприпасів, в пакет 

також входять три тактичні машини для «відновлення техніки, підтримки ремонтних 

робіт, поповнення запасів під час бою», 1000 артилерійських високоточних 

боєприпасів калібру 155 мм, запасні частини та інше обладнання. 

*** 

Šta znači nova Putinova prijetnja: «Toliko je zapeo da ide do kraja» [Що означає 

нова загроза путіна: «Він так застряг, що йде до кінця»] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. 

– 09.07. – Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/756369/sta-znaci-nova-putinova-

prijetnja-toliko-je-zapeo-da-ide-do-kraja. 

Нові загрозливі заяви президента росії путіна про те, що «росія ще не почала 

діяти в Україні», змусили багатьох задуматися про те, чи достатньо робить Захід, щоб 

допомогти Україні. Колишній міністр закордонних справ та оборони Литовської 

https://www.dailysabah.com/business/defense/lithuania-gets-turkish-drone-after-crowdfunding-campaign-for-ukraine
https://www.dailysabah.com/business/defense/lithuania-gets-turkish-drone-after-crowdfunding-campaign-for-ukraine
https://www.heraldsun.com.au/news/world/prime-minister-anthony-albanese-visits-warravaged-towns-in-ukraine/news-story/7bf9e3a30e25c7883e63a3cda3d4d914
https://www.heraldsun.com.au/news/world/prime-minister-anthony-albanese-visits-warravaged-towns-in-ukraine/news-story/7bf9e3a30e25c7883e63a3cda3d4d914
https://www.heraldsun.com.au/news/world/prime-minister-anthony-albanese-visits-warravaged-towns-in-ukraine/news-story/7bf9e3a30e25c7883e63a3cda3d4d914
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36672881-kolejne-himars-y-od-usa-dla-ukrainy
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36672881-kolejne-himars-y-od-usa-dla-ukrainy
https://avaz.ba/globus/svijet/756369/sta-znaci-nova-putinova-prijetnja-toliko-je-zapeo-da-ide-do-kraja
https://avaz.ba/globus/svijet/756369/sta-znaci-nova-putinova-prijetnja-toliko-je-zapeo-da-ide-do-kraja
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Республіки Л. Лінкявічюс заявив, що заява путіна означає, що він піде до кінця, 

незважаючи на ресурси, які є в його розпорядженні. На думку Л. Лінкявічюса темпи 

західної військової допомоги Україні мають бути подвоєні чи навіть потроєні. 

*** 

Kirka, Danica. Ukrainian soldiers train in UK as war with russia rages on [Українські 

солдати тренуються у Великій Британії, поки вирує війна з росією] / D. Kirka // The 

Toronto Star. – Toronto, 2022. – 10.07. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/07/10/ukrainian-soldiers-train-in-uk-as-

war-with-russia-rages-on.html. 

Міністерство оборони Великобританії повідомило, що перші кілька сотень 

українських новобранців проходять інструктаж на об’єктах по всій Великій Британії в 

рамках першої фази програми, метою якої є навчання до 10 тис. українських солдатів 

поводженню зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою та тактиці 

патрулювання. У рамках програми Великобританія закупила автомати типу АК, щоб 

українці могли тренуватися зі зброєю, яку вони використовуватимуть на передовій. 

Великобританія також надасть солдатам засоби індивідуального захисту, у тому числі 

шоломи, бронежилети, засоби захисту, індивідуальні аптечки, а також польове 

обмундирування та черевики. 

*** 

Novák, Martin. Raketomety HIMARS mění válku. Ukrajinci nemilosrdně pálí hluboko 

do ruského týlu [Ракетні установки «HIMARS» змінюють методи ведення війни. 

Українці нещадно ведуть вогонь в глибині російського тилу] / M. Novák // Aktaualne.cz. 

– Praha, 2022. – 12.07. – Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/raketomety-

himars-meni-valku-ukrajinci-nemilosrdne-pali-h/r~9be762ce00fc11eda873ac1f6b220ee8/. 

Військовий аналітик Л. Вісінгр розповів про зміну ситуації на полі бою на 

Донбасі завдяки американським системам залпового вогню HIMARS. За його 

словами, українські військові не піддалися спокусі розгорнути HIMARS 

безпосередньо проти російських військ у польових умовах і, натомість, планомірно 

ліквідовують російський тил. За його словами, у росіян є велика проблема, яку вони 

поки не можуть вирішити. 

*** 

Psujek, Grzegorz. Pociski balistyczne ATACMS dla Ukrainy? [Балістичні ракети 

ATACMS для України?] / G. Psujek // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 12.07. – Режим 

доступу : https://radar.rp.pl/rosja/art36684521-pociski-balistyczne-atacms-dla-ukrainy. 

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки анонсувала черговий 

пакет військової допомоги для Збройних сил України. Він включає, серед інших 

постачання ракет для пускових установок M142 HIMARS з «більшою дальністю, ніж 

раніше». Новий пакет допомоги становить 400 млн дол. До нього увійдуть, серед 

іншого чотири пускові установки M142 HIMARS. На даний момент США поставили 

вісім пускових установок цього типу. За повідомленнями ЗМІ, вони працюють 

надзвичайно добре для такої скромної кількості і невеликого запасу боєприпасів. В 

американських ЗМІ анонімний американський чиновник припустив, що Україна може 

отримати балістичні ракети малої дальності MGM-140 (M57) ATACMS (дальність до 

300 км). 

https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/07/10/ukrainian-soldiers-train-in-uk-as-war-with-russia-rages-on.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/07/10/ukrainian-soldiers-train-in-uk-as-war-with-russia-rages-on.html
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/raketomety-himars-meni-valku-ukrajinci-nemilosrdne-pali-h/r~9be762ce00fc11eda873ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/raketomety-himars-meni-valku-ukrajinci-nemilosrdne-pali-h/r~9be762ce00fc11eda873ac1f6b220ee8/
https://radar.rp.pl/rosja/art36684521-pociski-balistyczne-atacms-dla-ukrainy
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*** 

Israel to send new batch of defensive equipment to Ukraine [Ізраїль відправить 

Україні нову партію оборонної техніки] // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 12.07. – 

Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/israel-to-send-new-batch-of-defensive-

equipment-to-ukraine/. 

Міністр оборони Ізраїлю Б. Ганц схвалив пакет допомоги, куди входять 

шоломи, захисні жилети тощо, продовжуючи політику відмови від постачання 

Україні наступальної зброї на тлі вторгнення росії. За словами автора, хоча Єрусалим 

дещо змінив свій тон, щоб більше приєднатися до західних держав, він поки що 

рішуче відмовляється сприяти українським військовим зусиллям. 

*** 

Carstens, Peter. Union wirft Scholz Untätigkeit bei Waffenlieferungen an Ukraine vor 

[Союз звинувачує Шольца в бездіяльності щодо поставок зброї в Україну] / P. Carstens 

// Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 19.07. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/union-zu-wenig-waffen-fuer-kiew-18184636.html. 

Опозиційна партія «Християянсько-демократиичний союз» (ХДС) 

незадоволений станом поставок зброї в Україну та погрожує канцлеру Німеччини О. 

Шольцу скликати парламентарів на засідання. Нинішній список поставок включає 

лише 7 самохідних гаубиць. За даними Кільського інституту світової економіки, 

жодна країна не має більшого розриву між зобов’язаннями та поставками, ніж 

Німеччина. 

*** 

Portugal já enviou 315 toneladas de material militar à Ucrânia, revela Ministra da 

Defesa [Португалія вже відправила в Україну 315 тонн військової техніки, повідомила 

міністерка оборони] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 20.07. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-ja-enviou-

315-toneladas-de-material-militar-a-ucrania-revela-ministra-da-

defesa?ref=Pesquisa_Destaques. 

Міністерка національної оборони Португалії Гелена Каррейрас заявила, що 

Португалія вже відправила в Україну 315 тонн військової техніки, а саме «дронів», 

зброї та боєприпасів, і підтвердила, що Київ уже отримав 14 бронеавтомобілів MC-

113. Вона наголосила про це, виступаючи на слуханнях Парламентської комісії 

національної оборони щодо імплементації Закону про військове програмування, на 

якому також був присутній державний секретар з питань національної оборони Марко 

Капітау Феррейра. 

*** 

У форматі Рамштайну зроблено черговий крок для зміцнення оборони України // 

Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 21.07. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/swa/111979.html. 

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що за домовленістю з 

колегами, триматиме інтригу щодо левової частки діючих та нових пакетів допомоги, 

які включають постачання озброєнь, амуніції, тренування воїнів та багато іншого. 

Позитивним сигналом зустрічі є нові зобов’язання партнерів, які стосуються і суші, і 

https://www.timesofisrael.com/israel-to-send-new-batch-of-defensive-equipment-to-ukraine/
https://www.timesofisrael.com/israel-to-send-new-batch-of-defensive-equipment-to-ukraine/
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/union-zu-wenig-waffen-fuer-kiew-18184636.html
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-ja-enviou-315-toneladas-de-material-militar-a-ucrania-revela-ministra-da-defesa?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-ja-enviou-315-toneladas-de-material-militar-a-ucrania-revela-ministra-da-defesa?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-ja-enviou-315-toneladas-de-material-militar-a-ucrania-revela-ministra-da-defesa?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.ukrslovo.net/swa/111979.html
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моря, і неба. Олексій Резніков подякував Секретарю з питань оборони США Ллойду 

Остіну за всебічну підтримку. 

*** 

US releases $270m in military aid to Ukraine [США виділять Україні 270 мільйонів 

доларів військової допомоги] // The News. – Islamabad, 2022. – 23.07. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/976001-us-releases-270m-in-military-aid-to-ukraine. 

США підписали ще одну військову допомогу Україні на суму 270 млн дол., 

включаючи чотири нові високоточні ракетні системи HIMARS. Нова допомога 

збільшить кількість високомобільних артилерійських ракетних систем M142, 

надісланих в Україну, до 20. Президент США чітко дав зрозуміти, що буде 

продовжувати підтримувати уряд України та український народ стільки, скільки буде 

потрібно. 

*** 

První záběry českého vrtulníku na Ukrajině. Na videu odpaluje rakety [Перші кадри 

чеського вертольота в Україні. На відео він запускає ракети] // Aktaualne.cz. – Praha, 

2022. – 25.07. – Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/cesky-vrtulnik-

pomaha-na-ukrajine-prvni-zabery-bojoveho-stro/r~6c2d319c0bfd11edbc030cc47ab5f122/. 

ВПС України подякували Чехії за безоплатну бойову машину, показавши 

застосування чеських бойових гелікоптерів в опублікованому фото двох чеських 

бойових машин Мі-24. За словами міністерки оборони Чехії Я. Чернохової, до кінця 

травня уряд Чехії надав Україні військову техніку на понад 3,5 млрд крон, з 

подальшими поставками від 600 до 700 млн крон. 

*** 

Leithäuser, Johannes. Berlin erlaubt Bau von 100 Panzerhaubitzen für die Ukraine 

[Берлін дозволив виробництво 100 самохідних гаубиць для України] / J. Leithäuser // 

Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 27.07. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ukraine-krieg-berlin-erlaubt-bau-von-100-

panzerhaubitzen-fuer-die-ukraine-18202854.html. 

Україна замовила в Німеччині 100 систем озброєння «Panzerhaubitze 2000». 

Обсяг замовлення становить 1,7 млрд євро. Мета – зміцнення української армії в 

довгостроковій перспективі. Федеральне міністерство економіки Німеччини дало 

необхідний дозвіл на виробництво цих систем. Підготовку перших українських 

військових на гаубицях «Panzerhaubitze 2000» взяв на себе Бундесвер. 

*** 

Von der Burchard, Hans. Germany authorizes production of 100 howitzers for 

Ukraine [Німеччина дозволила виробництво 100 гаубиць для України] / H. Von der 

Burchard // POLITICO. – Brussels, 2022. – 27.07. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/germany-authorizes-production-of-100-howitzers-for-ukraine/. 

Уряд Німеччини схвалив запит оборонної компанії Krauss-Maffei Wegmann на 

виробництво 100 гаубиць «Panzerhaubitze 2000» для української армії, хоча, ймовірно, 

пройде багато місяців, перш ніж перші артилерійські одиниці прибудуть до охопленої 

війною України. Готовність Берліна продати таку велику кількість гаубиць означає 

значне збільшення військової підтримки України. Німеччина вже поставила в країну 9 

https://www.thenews.com.pk/print/976001-us-releases-270m-in-military-aid-to-ukraine
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/cesky-vrtulnik-pomaha-na-ukrajine-prvni-zabery-bojoveho-stro/r~6c2d319c0bfd11edbc030cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/cesky-vrtulnik-pomaha-na-ukrajine-prvni-zabery-bojoveho-stro/r~6c2d319c0bfd11edbc030cc47ab5f122/
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ukraine-krieg-berlin-erlaubt-bau-von-100-panzerhaubitzen-fuer-die-ukraine-18202854.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ukraine-krieg-berlin-erlaubt-bau-von-100-panzerhaubitzen-fuer-die-ukraine-18202854.html
https://www.politico.eu/article/germany-authorizes-production-of-100-howitzers-for-ukraine/
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«Panzerhaubitze 2000» зі своїх армійських запасів, і українські офіційні особи заявили, 

що ця найсучасніша зброя вже зробила цінний внесок у боротьбу проти російського 

вторгнення. Речник Krauss-Maffei Wegmann підтвердив, що Київ замовив у компанії 

100 «Panzerhaubitze 2000» загальною ціною 1,7 млрд євро. 

*** 

Підвели підсумки четвертого «Рамштайну» // Міст. – Торонто, 2022. – 27.07. – 

Режим доступу : https://meest-online.com/world/europe/pidvely-pidsumky-chevertoho-

ramshtajnu/. 

Захід продовжує військову підтримку України. Відбулася вже четверта зустріч 

у форматі «Рамштайн» представників оборонних відомств країн, які підтримують 

Україну у війні проти рф. Попередня зустріч відбулася 15 червня у Брюсселі. Цього 

разу зустріч Контактної групи з питань оборони України (UDCG) була віртуальною. 

*** 

Міністри оборони України та США обговорили результати зустрічі «Рамштайн-

4» // Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 29.07. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/swa/112064.html. 

Міністр оборони США Ллойд Остін у розмові з міністром оборони України 

Олексієм Резніковим запевнив, що США намагаються якомога швидше передати 

Україні озброєння, зокрема системи HIMARS, з останнього пакета оборонної 

допомоги. Глави оборонних відомств обговорили результати недавньої зустрічі 

Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн-4» і поточну допомогу 

Україні у сфері безпеки, включаючи нещодавнє зобов’язання США надати системи 

HIMARS. 

МІТИНГИ ТА АКЦІЇ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ 

Some russians won’t halt war protests, despite arrest fears [Деякі росіяни не 

зупиняють протести проти війни, незважаючи на побоювання арешту] // The Toronto 

Star. – Toronto, 2022. – 06.07. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/world/2022/07/06/some-russians-wont-halt-war-protests-

despite-arrest-fears.html. 

Незважаючи на масові придушення урядом протестів проти вторгнення до 

України, деякі росіяни продовжують виходити на протесні акції. У перші дні 

лютневого вторгнення влада швидко придушила демонстрації, заарештувавши людей, 

які тримали плакати чи інші опосередковані посилання на війну. Критично 

налаштовані ЗМІ в росії закриті, оскільки уряд прагнув контролювати поширення 

інформації. 

ПЕРЕГОВОРНИЙ ПРОЦЕС 

Богданова, Милена. Песков: Западът все още залага на продължаването на 

войната [пєсков: Захід все ще робить ставку на продовження війни] / М. Богданова // 

Факти. – Sofia, 2022. – 04.07. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/692950-peskov-

zapadat-vse-oshte-zalaga-na-prodaljavaneto-na-voinata. 

Прессекретар президента рф пєсков заявив, що «Захід робить ставку на 

продовження війни». Проте в кремлі переконані, що переговори з Україною будуть 

https://meest-online.com/world/europe/pidvely-pidsumky-chevertoho-ramshtajnu/
https://meest-online.com/world/europe/pidvely-pidsumky-chevertoho-ramshtajnu/
https://www.ukrslovo.net/swa/112064.html
https://www.thestar.com/news/world/2022/07/06/some-russians-wont-halt-war-protests-despite-arrest-fears.html
https://www.thestar.com/news/world/2022/07/06/some-russians-wont-halt-war-protests-despite-arrest-fears.html
https://fakti.bg/world/692950-peskov-zapadat-vse-oshte-zalaga-na-prodaljavaneto-na-voinata
https://fakti.bg/world/692950-peskov-zapadat-vse-oshte-zalaga-na-prodaljavaneto-na-voinata
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відновлені. Речник кремля також зазначив, що перед відновленням переговорного 

процесу «українцям доведеться ще раз зрозуміти всі» умови росії. 

*** 

A háború az egész világon érezteti negatív hatását [Війна має негативний вплив на 

весь світ] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 17.07. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/az-egesz-vilagon-is-erezteti-negativ-hatasat. 

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини П. Сіярто провів чергову 

телефонну розмову зі своїм китайським колегою, міністром закордонних справ Ван 

Цзі. П. Сіярто на своїй сторінці у соцмережі написав, що переговори були необхідні, 

оскільки війна в Україні має негативний вплив не лише на Європу, а й на весь світ: 

стійке воєнне інфляційне середовище, стрімке зростання цін на енергоносії, криза 

постачання продовольства. а нещодавні хвилі міграції загрожують стабільності в 

усьому світі. За словами міністра, на зустрічі було розглянуто економічні відносини 

між двома країнами. 

ПІДТРИМКА РОСІЇ 

Gyöngyösi Márton listázta volna a zsidókat és asszisztált Putyin első ukrajnai 

agressziójához [М. Дьондьоші перерахував би євреїв і сприяв першій агресії путіна в 

Україні] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 02.07. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/listazta-volna-a-zsidokat-es-asszisztalt-putyin-elso-

ukrajnai-agressziojahoz-portre-gyongyosi-martonrol-a-jobbik-uj-elnokerol. 

Новим головою угорської націоналістичної праворадикальної партіії «Jobbik 

Magyarországért Mozgalom» став М. Дьондьоші, який брав участь у моніторингу 

«виборів» у невизнаних Євросоюзом ДНР і ЛНР у 2014 р., за що політику заборонили 

в’їзд в Україну. Пізніше М. Дьондьоші також позитивно відгукнувся про референдум 

щодо приєднання Кримського півострова до росії. 

*** 

Toosi, Nahal. CIA director: Putin ‘too healthy’ [Директор ЦРУ: путін «занадто 

здоровий»] / N. Toosi // POLITICO. – Brussels, 2022. – 20.07. – Режим доступу : 

https://www.politico.com/news/2022/07/20/cia-putin-health-00047046. 

Директор ЦРУ Вільям Бернс спростував чутки про те, що російський 

президент, ведучи війну проти України, хворіє, заявивши, що путін «занадто 

здоровий». В. Бернс, виступаючи на Аспенському форумі безпеки, зазначив, що його 

заява «не була формальним судженням розвідки». Тим не менш, враховуючи його 

позицію, коментар В. Бернса послаблює надії противників путіна на його близьку 

смерть. В. Бернс заявив це наступного дня після візиту путіна до Ірану, де він 

зустрівся з президентом Ірану Ібрагімом Райсі та верховним лідером аятолою Алі 

Хаменеї. Іран і росія, схоже, активізують свою співпрацю, оскільки обидва зазнають 

значного глобального остракізму. Офіційні особи США кажуть, що Іран планує 

передати росії сотні безпілотників, щоб допомогти їй у її війні з Україною. 

*** 

Kiev diz que Lula promove propaganda russa [Київ каже, що Л. І. Лула да Сілва 

сприяє російській пропаганді] // Público. – Lisboa, 2022. – 26.07. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/az-egesz-vilagon-is-erezteti-negativ-hatasat
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/listazta-volna-a-zsidokat-es-asszisztalt-putyin-elso-ukrajnai-agressziojahoz-portre-gyongyosi-martonrol-a-jobbik-uj-elnokerol
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/listazta-volna-a-zsidokat-es-asszisztalt-putyin-elso-ukrajnai-agressziojahoz-portre-gyongyosi-martonrol-a-jobbik-uj-elnokerol
https://www.politico.com/news/2022/07/20/cia-putin-health-00047046
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https://www.publico.pt/2022/07/26/mundo/noticia/kiev-lula-promove-propaganda-russa-

2015150. 

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України 

вніс експрезидента Бразилії Луїза Інасіо Лулу да Сілву до списку осіб, яких 

українська влада звинувачує в сприянні російській пропаганді. За даними 

бразильської преси, яка посилається на документ, колишній президент Бразилії та 

кандидат на жовтневих президентських виборах є єдиним бразильцем у цьому списку 

із 78 осіб, яких Київ вважає практикуючими дезінформацію та фальшиві новини на 

користь росії. Київ звинувачує колишнього президента в поширенні фейкових новин 

від імені росії, заявивляючи, наприклад, що росія «має очолити новий світовий 

порядок». Але, за даними бразильської преси, Л. І. Лула да Сілва «ніколи не робив 

подібних заяв». 

*** 

Valóban tálcán kínálta-e fel Putyin Kárpátalját Orbán Viktornak? [Чи дійсно путін 

запропонував В. Орбану Закарпаття?] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 28.07. – 

Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/valoban-talcan-kinalta-e-fel-

putyin-karpataljat-orban-viktornak. 

В статті аналізується можливість анексії Угорщиною Закарпаття після 

«можливого» поділу України за результатами поточної війни з росією. 

ПОЛІТИКА ЩОДО БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ  

Sonenshine, Tara. Europe’s Refugee Crisis Is Going to Get Worse [Криза з 

біженцями в Європі загострюватиметься] / T. Sonenshine // Time. – New York, 2022. – 

02.07. – Режим доступу : https://time.com/6192422/europe-ukrainian-refugees/. 

За даними Організації Об’єднаних Націй, з початку війни не менше 12 

мільйонів українців залишили свої будинки, з них понад 5 мільйонів виїхали до інших 

країн. Професор громадської дипломатії у Школі Флетчера Університету Тафтса Т. 

Соненшайн в статті на шпальтах «Time» пише, що це залишається приголомшливою 

кризою біженців на європейському континенті, гіршою за останні десятиліття, 

результат якої може визначити майбутнє Європи та демократії. 

*** 

Echazarreta, Beatriz L. Cariño, la aldea gallega que renace con el éxodo ucraniano 

[Каріньйо, галісійське село, яке відроджується разом з українськими біженцями] / B. L. 

Echazarreta // ABC. – Madrid, 2022. – 03.07. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/sociedad/abci-carino-aldea-gallega-refugiados-ucranianos-enf-

202207030204_noticia.html. 

Майже 90 біженців висадилися в рибальському селі Каріньйо на півночі від Ла-

Коруньї, яке десятиліттями занепадало. У селі, перетвореному на маленьку Одесу, 

співіснують корінні та прибулі мешканці, які вже наважуються називати себе 

галичанами. Каріньйо знаходиться на півночі півострова так далеко, що воно, 

здається, може зникнути з карти, але наразі там багато українців. 

*** 

Naša hranica s Ukrajinou je stále vyťažená: Odchádzajúcich Ukrajincov je každým 

dňom viac [Наш кордон з Україною досі завантажений: українців з кожним днем стає 

https://www.publico.pt/2022/07/26/mundo/noticia/kiev-lula-promove-propaganda-russa-2015150
https://www.publico.pt/2022/07/26/mundo/noticia/kiev-lula-promove-propaganda-russa-2015150
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/valoban-talcan-kinalta-e-fel-putyin-karpataljat-orban-viktornak
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/valoban-talcan-kinalta-e-fel-putyin-karpataljat-orban-viktornak
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все більше] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 03.07. – Режим доступу : 

https://www.cas.sk/clanok/2695113/nasa-hranica-s-ukrajinou-je-stale-vytazena-

odchadzajucich-ukrajincov-je-kazdym-dnom-viac/. 

Згідно з повідомленням речниці Міністерства внутрішніх справ Словацької 

Республіки З. Еліашовою, загальна кількість людей, які в’їхали на територію 

Словацької Республіки з початку війни в Україні (24 лютого), становить 572 112 осіб. 

Загальна кількість тимчасових притулків, наданих з 1 березня, становить 83 986. З 

початку війни зі Словаччини в Україну виїхало 322 175 осіб. 

*** 

High Court nixes Israel’s quota for entry of Ukrainian refugees [Верховний суд 

скасував квоту Ізраїлю на в’їзд українських біженців] // The Times of Israel. – Jerusalem, 

2022. – 03.07. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/high-court-nixes-israels-

quota-for-entry-of-ukrainian-refugees/. 

Вищий суд справедливості Ізраїлю скасував рішення міністерки внутрішніх 

справ А. Шакед про позбавлення українських громадян права на безвізовий в’їзд до 

країни. Рішення суду передбачає, що українці зможуть в’їжджати до Ізраїлю на три 

місяці без необхідності подавати для цього особливе прохання. Таку практику було 

введено рішенням глави МВС після початку повномасштабної війни в Україні. 

Президент України В. Зеленський привітав рішення суду. 

*** 

Diaspora Affairs Minister Shai welcomes court ruling on Ukraine refugees [Міністр у 

справах діаспори Шай вітає рішення суду щодо українських біженців] // The Times of 

Israel. – Jerusalem, 2022. – 03.07. – Режим доступу : 

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/diaspora-affairs-minister-shai-welcomes-court-

ruling-on-ukraine-refugees/. 

Міністр у справах діаспори Ізраїля Н. Шай привітав рішення Високого суду 

скасувати обмеження на в’їзд українських біженців до Ізраїлю без бюрократичних 

бар’єрів, підкреслюючи ідеологічні розбіжності в уряді. Його точка зору різко 

відрізняється від точки зору міністерки внутрішніх справ А. Шакед, яка тепер 

відхилена судом. 

*** 

Alberta expands its support for Ukrainians fleeing war and settling in the province 

[Альберта додає нових заходів підтримки для українських біженців] // The Toronto Star. 

– Toronto, 2022. – 04.07. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/canada/2022/07/04/alberta-expands-its-support-for-ukrainians-

fleeing-war-and-settling-in-the-province.html. 

Прем’єр-міністр провінції Альберта в Канаді Д. Кеннінову оголосив розширену 

соціальну підтримку українців, які шукають в Канаді притулку, пропонуючи доступ 

до охорони здоров’я, догляду за дітьми, освіти, фінансування та рекомендацій щодо 

отримання офіційних документів та пошуку роботи. 

*** 

Szentkirályi Alexandra: A béke az egyetlen megoldás [А. Сенткіралі: Мир є єдиним 

рішенням] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 05.07. – Режим доступу : 

https://www.cas.sk/clanok/2695113/nasa-hranica-s-ukrajinou-je-stale-vytazena-odchadzajucich-ukrajincov-je-kazdym-dnom-viac/
https://www.cas.sk/clanok/2695113/nasa-hranica-s-ukrajinou-je-stale-vytazena-odchadzajucich-ukrajincov-je-kazdym-dnom-viac/
https://www.timesofisrael.com/high-court-nixes-israels-quota-for-entry-of-ukrainian-refugees/
https://www.timesofisrael.com/high-court-nixes-israels-quota-for-entry-of-ukrainian-refugees/
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/diaspora-affairs-minister-shai-welcomes-court-ruling-on-ukraine-refugees/
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/diaspora-affairs-minister-shai-welcomes-court-ruling-on-ukraine-refugees/
https://www.thestar.com/news/canada/2022/07/04/alberta-expands-its-support-for-ukrainians-fleeing-war-and-settling-in-the-province.html
https://www.thestar.com/news/canada/2022/07/04/alberta-expands-its-support-for-ukrainians-fleeing-war-and-settling-in-the-province.html
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https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/szentkiralyi-alexandra-a-beke-az-egyetlen-

megoldas. 

Речниця уряду Угорщини А. Сенткіралі написала у Facebook, що через початок 

російсько-української війни мільйони осіб були змушені покинути свої країни та 

домівки. Багато сотень тисяч сімей були роз’єднані: батьки пішли на фронт воювати, 

а їхні дружини, діти, літні домочадці виїхали шукати спасіння за кордон. Серед 

іншого Угорщина прийняла понад 800 тис. біженців з України. 

*** 

30,000th immigrant fleeing Ukraine war arrives in Israel [До Ізраїлю прибув 30-и 

тисячний іммігрант, який тікає від війни з України] // The Times of Israel. – Jerusalem, 

2022. – 06.07. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/30000th-

immigrant-fleeing-ukraine-war-arrives-in-israel/. 

Ізраїль приймає свого 30 000-го іммігранта, який тікає від війни в Україні і ще 

очікується прибуття тисяч інших. За даними міністерства імміграції, майже всі 

новоприбулі знайшли рішення про житло і лише 421 все ще перебувають в готелях. 

Майже половина прибулих – особи працездатного віку і міністерство допомагає 

просувати професійну підготовку та працевлаштування. 

*** 

Ukraina lipp olgu Narvas nähtaval [Нехай у Нарві буде видно український прапор] 

// Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 07.07. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120032614/juhtkiri-ukraina-lipp-olgu-narvas-nahtaval. 

За інформацією видання, у естонському місті Нарва ситуація, пов’язана з 

прийомом українських біженців, не дуже покращилася, а також не покращилася 

співпраця між залученими сторонами. Міська влада очікує, що Департамент 

державного соціального страхування (SKA) візьме на себе провідну роль, особливо в 

питаннях витрат, однак SKA не зацікавлений у тому, щоб бути помітним у Нарві чи 

співпрацювати з волонтерами чи містом, воліючи працювати самостійно на 

прикордонному переході та в центрі для біженців, хоча така допомога недостатньо 

доступна для біженців. 

*** 

Rīgā jaunus Ukrainas kara bēgļus vairs neuzņem [Нових біженців з української 

війни в Ризі більше не приймають] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 07.07. – Режим 

доступу : https://nra.lv/latvija/riga/385830-riga-jaunus-ukrainas-kara-beglus-vairs-

neuznem.htm. 

Нових біженців з України в Ризі вже не приймають, бо фізично не вистачає 

місць для розміщення. Рига звертається з проханням до громадян про надання 

власних будинків для прийому біженців, пропонуючи державну компенсацію за 

надану допомогу, однак відгук є низьким. За даними Ризької міської ради з 1 по 6 

липня до Єдиного центру підтримки цивільного населення України звернулося 200 

людей, які потребували житла. Але поки що у Ризі надано лише чотири квартири. 

Тому деякі українські біженці знайшли місце проживання за межами столиці. 

*** 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/szentkiralyi-alexandra-a-beke-az-egyetlen-megoldas
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/szentkiralyi-alexandra-a-beke-az-egyetlen-megoldas
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/30000th-immigrant-fleeing-ukraine-war-arrives-in-israel/
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/30000th-immigrant-fleeing-ukraine-war-arrives-in-israel/
https://epl.delfi.ee/artikkel/120032614/juhtkiri-ukraina-lipp-olgu-narvas-nahtaval
https://nra.lv/latvija/riga/385830-riga-jaunus-ukrainas-kara-beglus-vairs-neuznem.htm
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Aus der Ukraine Geflüchtete bekommen Familienbeihilfe [Біженці з України 

отримають сімейні виплати] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 08.07. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6162833/aus-der-ukraine-gefluechtete-bekommen-

familienbeihilfe?from=rss. 

Біженці з України тепер також повинні мати право на сімейні виплати та 

відповідні соціальні виплати в Австрії. Після місяців переговорів австрійська 

парламентська коаліція знайшла рішення. Лазівку в законі буде закрито, що дасть 

усім переселенцям з України повний доступ до сімейних виплат. 

*** 

ONG Rescate y Aladina, algunos de las «ángeles» de los refugiados ucranianos en 

España [Фонди Rescate та Aladina, одні з «янголів» українських біженців в Іспанії] // 

ABC. – Madrid, 2022. – 09.07. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/rescate-aladina-

angeles-refugiados-ucranianos-espana-20220709175706-vi.html. 

Чотири місяці тому Світлана приїхала до Іспанії разом із сином Максимом, 

хворим на рак, рятуючись від бомб в Україні. Сьогодні, завдяки таким фондам, як 

Aladina, вона живе в квартирі в Мадриді, неподалік від лікарні Niño Jesús, де 

маленький хлопчик отримує необхідне лікування. Крістіна та Анастасія прибули до 

Іспанії на сьомому місяці вагітності. Сім і п’ятнадцять днів тому тут народилися їхні 

доньки, вони живуть разом з іншими українськими сім’ями в резиденції Громадської 

організації Rescate в Альмогері (Гвадалахара). З початку російського вторгнення до 

124 тис. українських біженців, переважно жінок і дітей, прийняли в Фонді Aladina, 

який, наприклад, надає повну підтримку 25 онкохворим українським дітям та їхнім 

родичам. Громадська організація Rescate відповідає за те, щоб забезпечити нове 

життя в Іспанії для 80 сімей. Хоча офіційних даних немає, за оцінками, лише 10 % 

біженців, які прибули, вже залишили Іспанію.  

*** 

D. V.Un verano «en paz y lejos de la guerra» para 42 niños ucranianos en Valencia 

[«Мирне і далеке від війни» літо для 42 українських дітей у Валенсії] / D. V. // ABC. – 

Madrid, 2022. – 09.07. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/comunidad-

valenciana/verano-lejos-guerra-ninos-ucranianos-valencia-20220709161502-nt.html. 

Громадська організація «Разом до життя» організувала евакуацію та переїзд 42 

українських дітей із зони Донбасу до організованого табору в Сан-Антоніо-де-

Бенахебер (Валенсія). Спостерігачі, волонтери та всі люди, які піклуватимуться про 

те, щоб неповнолітні провели гарно це літо, зустрічали дітей, які після кількох днів 

подорожі приїхали на автобусі з України. Це діти віком від 6 до 12 років із сіл і 

містечок Донбасу, одного з найбільш спустошених російським вторгненням в 

Україну. Ці неповнолітні є внутрішньо переміщеними особами у своїй країні через 

війну і в Іспанію вони приїхали з Харкова, Дніпра, Маріуполя та Чорнобиля. До 15 

серпня діти перебуватимуть у таборі, який громадська організація організувала за 

співпраці та пожертвуваннями окремих осіб, компаній, а також зі зборами у різних 

заходах. Місцем для табору обрано школу Сан-Вісенте-Феррер у Сан-Антоніо-де-

Бенахебер, де будуть проводити навчальні заходи, екскурсії, майстер-класи та 

зустрічі з іншими групами неповнолітніх. 

*** 
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https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/verano-lejos-guerra-ninos-ucranianos-valencia-20220709161502-nt.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/verano-lejos-guerra-ninos-ucranianos-valencia-20220709161502-nt.html
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Ibrus, Kadri. „Meil ei ole, millest lastele süüa teha“. Raskustesse sattunud 

põgenikupered vajavad Eestis toiduabi [«Нам нема що приготувати для дітей». Сім’ї 

біженців, які опинилися в скруті, потребують харчової допомоги в Естонії] / K. Ibrus // 

Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 09.07. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120028858/meil-ei-ole-millest-lastele-suua-teha-raskustesse-

sattunud-pogenikupered-vajavad-eestis-toiduabi. 

Продовольча допомога від держави та муніципалітетів не доходить до всіх 

українських біженців або її недостатньо. Закінчуються пожертвовані продукти для 

розподілу через подвоїну кількість людей, які її потребують. Щоб організувати 

продовольчу допомогу, естонські волонтери створили новий проєкт. 

*** 

L’Hénoret, Solène. Exilés ukrainiens et russes en France: «J’ai du mal à me remettre 

du choc d’avoir vu Kiev dans cet état» [Українські та російські емігранти у Франції: 

«Мені важко оговтатися від шоку після побаченого Києва в такому стані»] / S. 

L’Hénoret // Le Monde. – Paris, 2022. – 09.07. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/07/09/exiles-ukrainiens-et-russes-en-france-j-ai-

du-mal-a-me-remettre-du-choc-d-avoir-vu-kiev-dans-cet-etat_6134114_3224.html. 

Префект Жозеф Зіме, який очолює міжвідомчий кризовий підрозділ із прийому 

людей, які тікають від війни в Україні, заявив, що понад 100 тис. українців-

переселенців прийняли у Франції. Дванадцять українських родин погодилися 

розповісти журналістам Le Monde про своє повсякденне життя та поділитися 

новинами протягом тижнів. 

*** 

Alhmidi, Maan. ‘It’s difficult’: Ukrainian newcomers struggle to make ends meet in 

Canada [«Це складно»: українці важко зводять кінці з кінцями в Канаді] / M. Alhmidi // 

The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 10.07. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/politics/2022/07/10/its-difficult-ukrainian-newcomers-struggle-to-

make-ends-meet-in-canada.html. 

На думку виконавчого директора Українсько-канадського конгресу І. 

Міхальчишина, вартість житла виявляється однією з головних проблем для 

українських іммігрантів, які прибувають у рамках оголошеної спеціальної 

федеральної програми, яка дозволяє їм працювати чи навчатися у Канаді протягом 

трьох років. За даними федерального уряду, в період з 17 березня по 28 червня він 

отримав 343 283 заявки за новою програмою для українців, і 146 461 було схвалено. 

Виконавчий директор Канадської ради у справах біженців Д. Денч заявляє, що 

спеціальна програма для українців має ту перевагу, що вона відкрита для 

необмеженої кількості людей, але не має тієї підтримки, яку зазвичай отримують 

біженці, які спонсорують держава. 

*** 

Portugal já atribuiu quase 47 mil proteções temporárias a pessoas que fugiram da 

guerra [Португалія вже надала майже 47 тис. тимчасових прихистків людям, які втекли 

від війни] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 11.07. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-ja-atribuiu-

https://epl.delfi.ee/artikkel/120028858/meil-ei-ole-millest-lastele-suua-teha-raskustesse-sattunud-pogenikupered-vajavad-eestis-toiduabi
https://epl.delfi.ee/artikkel/120028858/meil-ei-ole-millest-lastele-suua-teha-raskustesse-sattunud-pogenikupered-vajavad-eestis-toiduabi
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/07/09/exiles-ukrainiens-et-russes-en-france-j-ai-du-mal-a-me-remettre-du-choc-d-avoir-vu-kiev-dans-cet-etat_6134114_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/07/09/exiles-ukrainiens-et-russes-en-france-j-ai-du-mal-a-me-remettre-du-choc-d-avoir-vu-kiev-dans-cet-etat_6134114_3224.html
https://www.thestar.com/politics/2022/07/10/its-difficult-ukrainian-newcomers-struggle-to-make-ends-meet-in-canada.html
https://www.thestar.com/politics/2022/07/10/its-difficult-ukrainian-newcomers-struggle-to-make-ends-meet-in-canada.html
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-ja-atribuiu-quase-47-mil-protecoes-temporarias-a-pessoas-que-fugiram-da-guerra?ref=Pesquisa_Destaques
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quase-47-mil-protecoes-temporarias-a-pessoas-que-fugiram-da-

guerra?ref=Pesquisa_Destaques. 

Служба у справах іноземців та прикордонної служби (SEF) повідомила, що 

Португалія надала майже 47 тис. людей, які втекли від війни в Україні, тимчасовий 

прихисток, 28 % з яких були надані неповнолітнім. Згідно з останніми даними SEF, 

громадянам України та іноземцям, які проживають у цій країні, надано 46 850 

тимчасових прихистків, 28 563 – жінкам і 18 287 – чоловікам. Муніципалітетами з 

найбільшою кількістю наданих тимчасових прихистків залишаються Лісабон (9518), 

за ним йдуть Кашкайш (2762), Порту (2084), Сінтра (1589) і Албуфейра (1206). 

*** 

Nehammer beklagt defektes EU-Asylsystem [К. Негаммер скаржиться на 

несправність системи надання притулку в ЄС] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 11.07. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6163949/nehammer-beklagt-defektes-eu-

asylsystem?from=rss. 

Федеральний канцлер Австрії К. Негаммер розкритикував систему надання 

притулку в ЄС. Австрія стикається зі зростаючим міграційним тиском. До кінця 

червня 2022 р. було зареєстровано близько 31 тис. заяв про надання притулку. Це на 

185 % більше, ніж за відповідний період минулого року. У порівнянні з ЄС Австрія 

несе другий за величиною тягар на душу населення після Кіпру та випереджає 

Мальту, Грецію та Німеччину. Близько 80 % шукачів притулку їдуть до Європи через 

контрабандистів. Війна в Україні ще більше підігріла цей бізнес. Наразі Австрія 

прийняла близько 80 тис. переселенців з України. 

*** 

Wien organisiert ab 22. Juli Matura für 800 Geflüchtete [З 22 липня 2022 р. у Відні 

організовують матуру для 800 біженців] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 12.07. – Режим 

доступу : https://www.diepresse.com/6164420/wien-organisiert-ab-22-juli-matura-fuer-800-

gefluechtete?from=rss. 

Відень дає змогу 800 українцям-біженцям з усієї Австрії скласти українську 

онлайн-матуру (екзамен). Перший тур іспиту проходить з 22 липня по 4 серпня 2022 

р. Про це повідомляє канцелярія міського радника Відня з питань освіти К. Відеркера. 

Віденський університет надає комп’ютерні кімнати для іспиту. Матуру організовує 

Український освітній центр у Відні, якому також офіційно довірило проведення 

Міністерство освіти України. Центр було відкрито містом на початку квітня у 

співпраці з Райффайзенбанком та ін. Зовсім недавно там 14 учителів готували молодь 

до української матури. Основна увага приділялася екзаменаційним предметам 

українській мові, математиці та історії, а також німецькій мові. 

*** 

Az ország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtjuk végre [Ми 

проводимо найбільшу гуманітарну операцію в історії країни] // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 14.07. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/az-

orszag-tortenetenek-legnagyobb-humanitarius-akciojat-hajtjuk-vegre. 

Речниця угорського уряду А. Сенткіралі на своїй офіційній сторінці у Facebook 

заявила, що через російсько-українську війну кількість людей, які тікають через 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-ja-atribuiu-quase-47-mil-protecoes-temporarias-a-pessoas-que-fugiram-da-guerra?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/portugal-ja-atribuiu-quase-47-mil-protecoes-temporarias-a-pessoas-que-fugiram-da-guerra?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.diepresse.com/6163949/nehammer-beklagt-defektes-eu-asylsystem?from=rss
https://www.diepresse.com/6163949/nehammer-beklagt-defektes-eu-asylsystem?from=rss
https://www.diepresse.com/6164420/wien-organisiert-ab-22-juli-matura-fuer-800-gefluechtete?from=rss
https://www.diepresse.com/6164420/wien-organisiert-ab-22-juli-matura-fuer-800-gefluechtete?from=rss
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/az-orszag-tortenetenek-legnagyobb-humanitarius-akciojat-hajtjuk-vegre
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/az-orszag-tortenetenek-legnagyobb-humanitarius-akciojat-hajtjuk-vegre
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Угорщину, вже перевищує 800 тис. осіб, серед яких, звісно, багато дітей. На кінець 

навчального року в угорських школах навчалося 484 українських дитсадківця та 1642 

школяра. Загалом вони навчалися у понад 880 закладах, більшість з них – у 

державних чи місцевих установах, менша частина – у церковних чи приватних 

закладах. 

*** 

Verdú López, Daniel. «De las 37 millones de personas refugiadas que hay en el mundo, 

14 millones tienen una discapacidad» [«З 37 мільйонів біженців у світі 14 мільйонів мають 

інвалідність»] / D. Verdú López // ABC. – Madrid, 2022. – 15.07. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/sociedad/cermi-presenta-guia-ayudar-mujeres-refugiadas-discapacidad-

20220713162735-nt.html. 

Іспанський Комітет представників людей з обмеженими можливостями (Cermi) 

за підтримки Міністерства соціальних прав і програми Agenda 2030 організував 

дискусію про становище жінок-біженок з обмеженими можливостями. Cermi з 

першого моменту війни в Україні приймав біженців і дбав про їхні потреби. Cermi 

відправила більше 500 тонн продуктів і матеріалів таких, як туалети, душові кабіни 

для допомоги інвалідам в табори Польщі, Румунії та Молдові, де перебувають 

українські біженці. 

*** 

Rode Kruis stapt uit Humanitair Servicepunt Amsterdam [Червоний Хрест виходить 

з пункту гуманітарного обслуговування в Амстердамі] // De Telegraaf. – Amsterdam, 

2022. – 15.07. – Режим доступу : https://www.telegraaf.nl/nieuws/1216030703/rode-kruis-

stapt-uit-humanitair-servicepunt-amsterdam. 

Пункт гуманітарної служби в Амстердамі відправляє біженців з України, які не 

мають українського паспорта, назад до Служби імміграції та натуралізації (IND). 

Потім вони повинні повернутися до центрального реєстраційного центру в Тер-

Апель. Червоний Хрест вважає, що всі біженці повинні отримати однакову 

привітність і гуманний прийом, незалежно від їхнього паспорта. Організація не може 

погодитися з більш жорсткою політикою муніципалітету та припиняє співпрацю з 

Пунктом гуманітарного обслуговування для українських біженців в Амстердамі. 

*** 

Ukrainians included in IOM housing program [Українці включені до житлової 

програми МОМ] // eKathimerini. – Athens, 2022. – 16.07. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/news/1189252/ukrainians-included-in-iom-housing-program/. 

Українські біженці, які втекли до Греції, будуть включені в інтеграційну 

програму Helios, яка передбачає житлову допомогу та курси грецької мови, а також 

послуги з професійної орієнтації для шукачів притулку. Програма, запущена в серпні 

2019 р. для біженців з інших країн, нещодавно була розширена, щоб включити і 

українців. Кількість українців, які прибули до Греції, за останні кілька місяців зросла 

з 7750 у квітні та 8700 у травні до 15135 у червні тоді, як 9830 українців прибули до 

країни за перші два тижні липня. Загалом 57 550 українців перетнули грецький 

кордон з початку війни, але деякі біженці скористалися Грецією як проміжною 

зупинкою перед тим, як вирушити до іншої європейської країни. 

https://www.abc.es/sociedad/cermi-presenta-guia-ayudar-mujeres-refugiadas-discapacidad-20220713162735-nt.html
https://www.abc.es/sociedad/cermi-presenta-guia-ayudar-mujeres-refugiadas-discapacidad-20220713162735-nt.html
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1216030703/rode-kruis-stapt-uit-humanitair-servicepunt-amsterdam
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1216030703/rode-kruis-stapt-uit-humanitair-servicepunt-amsterdam
https://www.ekathimerini.com/news/1189252/ukrainians-included-in-iom-housing-program/
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*** 

Portugal atribuiu mais de 47 mil proteções temporárias a pessoas que fugiram da 

guerra na Ucrânia [Португалія надала понад 47 тис. людям, які втекли від війни в 

Україні, тимчасовий прихисток] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 18.07. – Режим 

доступу : https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/portugal-atribuiu-mais-de-47-mil-

protecoes-temporarias-a-pessoas-que-fugiram-da-guerra-na-

ucrania?ref=Pesquisa_Destaques. 

Служба у справах іноземців та прикордонної служби (SEF) повідомила, що 

Португалія надала понад 47 тис. тимчасових прихистків людям, які втекли від війни в 

Україні, 28 % з яких були надані неповнолітнім. SEF також вказує, що видано 40 682 

довідки про надання посвідки на проживання в режимі тимчасового захисту. Ця 

довідка, видана після присвоєння відповідних номерів Національною службою 

охорони здоров’я, Соціальним захистом і Податковою службою, необхідна для того, 

щоб біженці почали працювати та отримати підтримку. SEF також повідомляє, що 

запити про тимчасовий прихисток були схвалені для 13 233 неповнолітніх, що 

становить близько 28 % від загальної кількості, і повідомили Міністерству 

громадськості про ситуацію з 723 неповнолітніми українцями, які прибули до 

Португалії без батьків або законних представників. У таких ситуаціях справа 

передається до депутата для призначення законного представника та можливого 

сприяння процесу захисту неповнолітнього. 

*** 

Szijjártó a Fox News-nak: Hivatalos javaslatot vár a kormány az EB-től [Уряд чекає 

офіційної пропозиції від ЄК] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 21.07. – Режим доступу 

: https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/szijjarto-a-fox-news-nak-hivatalos-javaslatot-var-

a-kormany-az-eb-tol. 

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини П. Сіярто щодо війни в Україні 

сказав, що оскільки це сусідня держава, то кожна хвилина війни становить для 

Угорщини ризик для безпеки як фізичний, так і економічний, а також з точки зору 

енергопостачання. Тому угорці, як сусідня країна особливо зацікавлені в мирі, Він 

пояснив, що під проблемами має на увазі дуже високу інфляцію та «захмарні» ціни на 

енергоносії та сировину, але також вважає можливим початок чергової хвилі 

нелегальної міграції внаслідок продовольчої кризи. Він підкреслив, що уряд 

Угорщини провів найбільшу в своїй історії гуманітарну акцію для допомоги Україні: 

наразі вони прийняли 840 тис. біженців, про яких піклуються, забезпечують, а тим, 

хто залишився надовго, пропонують роботу. Щодня прибуває від 13 тис. до 16 тис. 

біженців. 

*** 

El Ayuntamiento de Madrid destina 2,4 millones de euros a cinco ONG de ayuda 

humanitaria en Ucrania [Мерія Мадриду пожертвує 2,4 млн євро п’яти громадським 

організаціям для надання гуманітарної допомоги Україні] // ABC. – Madrid, 2022. – 

22.07. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/madrid/ayuntamiento-madrid-destina-

millones-euros-cinco-ayuda-20220722173652-nt.html. 

Віцемерка Мадрида Бегонья Вільясіс під час презентації п’яти проєктів-

переможців, яким передадуть 2,4 млн євро для надання допомоги українським 

https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/portugal-atribuiu-mais-de-47-mil-protecoes-temporarias-a-pessoas-que-fugiram-da-guerra-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/portugal-atribuiu-mais-de-47-mil-protecoes-temporarias-a-pessoas-que-fugiram-da-guerra-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/portugal-atribuiu-mais-de-47-mil-protecoes-temporarias-a-pessoas-que-fugiram-da-guerra-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/szijjarto-a-fox-news-nak-hivatalos-javaslatot-var-a-kormany-az-eb-tol
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/szijjarto-a-fox-news-nak-hivatalos-javaslatot-var-a-kormany-az-eb-tol
https://www.abc.es/espana/madrid/ayuntamiento-madrid-destina-millones-euros-cinco-ayuda-20220722173652-nt.html
https://www.abc.es/espana/madrid/ayuntamiento-madrid-destina-millones-euros-cinco-ayuda-20220722173652-nt.html
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біженцям, оголосида, що Мадрид «продовжить допомагати українському народу, 

беручи активну участь у відбудові країни, тому що українці захищають такі ідеали, як 

солідарність і демократія, які представляють усіх нас». На заході були присутні посол 

України в Іспанії Сергій Погорельцев, президент Іспанського агентства міжнародного 

співробітництва з метою розвитку Пілар Кансела та представники неурядових 

організацій. 

*** 

Roces, Pablo R.. El plan de ayuda humanitaria para Ucrania: 2,4 millones para ayuda 

psicológica, alimentos y pago del alquiler [План гуманітарної допомоги Україні: 2,4 млн 

євро на психологічну допомогу, харчування та оплату квартири] / P. R. Roces // El 

Mundo. – Madrid, 2022. – 23.07. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/madrid/2022/07/23/62dad100fc6c83755a8b45b6.html. 

Міська рада Мадрида розробила свій план допомоги громадянам, які 

постраждали від російського вторгнення в Україні. 2,4 млн євро буде виділено 

місцевою адміністрацією для співпраці з різними неурядовими організаціями – Acnur, 

Uincef, Cesal, World Pharmacists та International Rescue – на місцях, щоб допомогти 

полегшити становище жертв конфлікту з України. Цей план буде розроблено за 

допомогою різних грантів, зокрема Acnur та Uincef отримають найбільшу суму по 500 

тис. євро кожна. У першому випадку його дії будуть зосереджені на забезпеченні 

захисту та екстреної допомоги біженцям шляхом доставки 200 євро 2500 сім’ям, які 

перебувають у вразливій ситуації. А пожертва Uincef буде спрямована на вирішення 

гуманітарних проблем, з якими стикаються сім’ї з неповнолітніми, які постраждали 

від війни. 

*** 

Schrittwieser, Eva. Österreichs Bevölkerung wächst allein durch Zuwanderung 

[Населення Австрії зростає виключно за рахунок імміграції] / Е. Schrittwieser // Die 

Рresse. – Vienna, 2022. – 25.07. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6169527/oesterreichs-bevoelkerung-waechst-allein-durch-

zuwanderung?from=rss. 

У квітні 2022 р. Австрія подолала позначку в 9 мільйонів за кількістю жителів. 

Такий приріст населення в основному пов’язаний зі збільшенням міграції. Тому 

частка людей із міграційним походженням також зросла і зараз він становить 25,4 %. 

Це відповідає збільшенню на 4,8 % пункту порівняно з 2021 р. З одного боку, це 

можна пояснити російсько-загарбницькою війною та пов’язаною з нею іміграцією з 

України. З іншого боку, 2022 р. значно зросла кількість прохань про надання 

притулку з інших країн. 

РЕАКЦІЯ СВІТОВИХ ПОЛІТИКІВ, ДІЯЧІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ  

Forsberg, Emil. Linde: Intresset för Ukraina sviktar [Лінде: Інтерес до України 

згасає] / E. Forsberg // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 01.07. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=916104. 

Міністерка закордонних справ Швеції А. Лінде побоюється, що світ починає 

«відвертатися» від України. Після завершенням саміту НАТО в Мадриді вона заявила, 

що так, як інтерес знижується, і це впливає на громадськість, а громадськість впливає 

https://www.elmundo.es/madrid/2022/07/23/62dad100fc6c83755a8b45b6.html
https://www.diepresse.com/6169527/oesterreichs-bevoelkerung-waechst-allein-durch-zuwanderung?from=rss
https://www.diepresse.com/6169527/oesterreichs-bevoelkerung-waechst-allein-durch-zuwanderung?from=rss
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=916104
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на політиків, тому потрібно тримати на порядку денному «Україну і те, що робить 

росія». 

*** 

Aleksandr Levčenko: Ko je rusiji kreirao put za krvavi rat? [Олександр Левченко: 

Хто створив шлях росії до кровопролитної війни?] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 

01.07. – Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/755131/aleksandr-levcenko-ko-je-

rusiji-kreirao-put-za-krvavi-rat. 

Колишній генеральний секретар НАТО О. Расмусен визнав, що відсутність 

підтримки України в її євроатлантичних устремліннях у 2008 р. під час саміту НАТО 

в Бухаресті була великою помилкою. Сам О. Расмусен згадує, що особисто 

підтримував ідею майбутнього членства України в НАТО, але були сили, які були 

проти – це зробили канцлер Німеччини А. Меркель та президент Франції Н. Саркозі 

на прохання президента росії путіна. Колишній посол України в Хорватії, Сербії та 

Боснії і Герцеговині О. Левченко заявляє, що Китай жодного разу не засудив 

російське вторгнення в Україну та згадує його як конфлікт нібито між двома 

сторонами, між якими існують непорозуміння. 

*** 

Offener Brief: Expertin erklärt das fatale Missverständnis der „naiven“ Autoren 

[Відкритий лист: експерт пояснює фатальне непорозуміння «наївних» авторів] // Focus. 

– Berlin, 2022. – 01.07. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/expertin-

erklaert-waffenstillstand-jetzt-das-kern-missverstaendnis-hinter-dem-offenem-

brief_id_108203243.html. 

Черговий відкритий лист німецьких активістів про війну в Україні викликав 

обурення. У ньому відомі німці знову висувають вимоги до західних політиків, 

закликаючи до переговорів. Політолог і дослідниця миру У. Шредер різко 

розкритикувала лист, а також застерігає від «наївного» підходу авторів до цієї теми. 

За її словами, основна помилка в листі в тому, що «війна та переговори розглядаються 

як альтернатива, однак бойові дії є частиною можливого майбутнього переговорного 

процесу, а не альтернативою йому». 

*** 

Jastreblansky, Maia. Alberto Fernández dialogó por teléfono con Volodimir Zelensky 

sobre la guerra de Ucrania y volvió a instar al “diálogo” [Альберто Фернандес поговорив 

по телефону з Володимиром Зеленським про війну в Україні та знову закликав до 

«діалогу»] / M. Jastreblansky // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 01.07. – Режим доступу : 

https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-fernandez-dialoga-por-telefono-con-volodimir-

zelensky-sobre-la-guerra-de-ucrania-nid01072022/. 

Охоплений внутрішніми проблемами як політичними, так і економічними, 

президент Аргентини Альберто Фернандес знову звернувся до свого міжнародного 

порядку денного під час телефонної розмови зі своїм українським колегою 

Володимиром Зеленським через понад чотири місяці після початку російського 

вторгнення. Під час розмови, яка тривала 35 хв., український президент, дуже 

зацікавлений у зближенні з латиноамериканськими країнами, які мають тасні 

відносини з кремлем, подякував Аргентині за її гуманітарну допомогу та схвалення 

країною призупинення діяльності росії в Раді ООН з прав людини. Глава Аргентини, 

https://avaz.ba/globus/svijet/755131/aleksandr-levcenko-ko-je-rusiji-kreirao-put-za-krvavi-rat
https://avaz.ba/globus/svijet/755131/aleksandr-levcenko-ko-je-rusiji-kreirao-put-za-krvavi-rat
https://www.focus.de/politik/ausland/expertin-erklaert-waffenstillstand-jetzt-das-kern-missverstaendnis-hinter-dem-offenem-brief_id_108203243.html
https://www.focus.de/politik/ausland/expertin-erklaert-waffenstillstand-jetzt-das-kern-missverstaendnis-hinter-dem-offenem-brief_id_108203243.html
https://www.focus.de/politik/ausland/expertin-erklaert-waffenstillstand-jetzt-das-kern-missverstaendnis-hinter-dem-offenem-brief_id_108203243.html
https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-fernandez-dialoga-por-telefono-con-volodimir-zelensky-sobre-la-guerra-de-ucrania-nid01072022/
https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-fernandez-dialoga-por-telefono-con-volodimir-zelensky-sobre-la-guerra-de-ucrania-nid01072022/
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зі свого боку, відповів новим закликом до «діалогу» між сторонами для вирішення 

військового конфлікту. А. Фернандес заявив, що він підтримуватиме всі переговори, 

які можуть бути розпочаті для припинення бойових дій, одночасно сприяючи 

«пошуку діалогу», який «терміново веде до миру». Згідно з офіційною заявою уряду, 

президент підкреслив, що «Латинська Америка є континентом миру, який відкидає 

застосування сили та сприяє діалогу для вирішення конфліктів». 

*** 

Máté, Patrik. Orbán Viktor: Nem tárgyalunk a gázszankciókról! [В. Орбан: Ми не 

обговорюємо газові санкції!] / Р. Máté // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 01.07. – 

Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/orban-viktor-gazszankciok-nato-

csucs. 

Прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан в інтерв’ю Radio Kossuth заявив, що всі, 

звісно, на боці українців, оскільки, згідно з громадською думкою, яку поділяє й 

Угорщина, у росіян не було підстав розпочинати відкриту війну. Але оскільки це 

війна, в якій гинуть десятки тисяч, Угорщина не хоче в неї вплутуватися. За словами 

В. Орбана, Угорщина хоче надати допомогу Україні і хоча вона ніколи не була 

політичним прихильниками санкцій, не завжди хоче накладати вето заради єдності 

ЄС. 

*** 

Всички от ЕС без България и Унгария поискаха изхвърляне на Русия от 

световния спорт [Весь ЄС, крім Болгарії та Угорщини, вимагає виключити росію зі 

світового спорту] // Дневник. – Sofia, 2022. – 01.07. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/07/01/4364815_vsichki_ot_es_bez_bulg

ariia_i_ungariia_poiskaha/. 

Міністерства спорту понад 30 європейських і неєвропейських країн ухвалили 

спільний заклик до повного вилучення росії та Білорусі з міжнародного спорту. 

Болгарія та Угорщина не входять до числа цих країн ЄС, а Швейцарія не приєдналася 

до Європейської економічної зони. Польський міністр К. Бортнічук представив 

спільну позицію, в якій йдеться про наполягання на призупиненні членства 

російських і білоруських спортивних союзів у міжнародних федераціях, усуненні 

представників цих країн із керівних органів міжнародних федерацій і призупиненні 

трансляція міжнародних спортивних подій в росії. 

*** 

Markwort, Helmut. Für die antisemitischen Motive auf der Documenta will niemand 

verantwortlich sein [Ніхто не хоче відповідати за антисемітські мотиви в «Документі»] / 

H. Markwort // Focus. – Berlin, 2022. – 02.07. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/deutschland/helmut-markworts-tagebuch-fuer-die-

antisemitischen-motive-auf-der-documenta-will-niemand-verantwortlich-

sein_id_111289257.html. 

Член Вільної демократичної партії (FDP) у парламенті землі Баварія Г. 

Маркворт вважає, що Президент України В. Зеленський може бути задоволений 

щільністю дискусій на саміті G7, де домінуючою темою була Україна. За словами Г. 

Макворта, Україна потребує швидкої підтримки і квиток до ЄС нічого не вартий, 

якщо не існує демократичної держави Україна. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/orban-viktor-gazszankciok-nato-csucs
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/orban-viktor-gazszankciok-nato-csucs
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/07/01/4364815_vsichki_ot_es_bez_bulgariia_i_ungariia_poiskaha/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/07/01/4364815_vsichki_ot_es_bez_bulgariia_i_ungariia_poiskaha/
https://www.focus.de/politik/deutschland/helmut-markworts-tagebuch-fuer-die-antisemitischen-motive-auf-der-documenta-will-niemand-verantwortlich-sein_id_111289257.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/helmut-markworts-tagebuch-fuer-die-antisemitischen-motive-auf-der-documenta-will-niemand-verantwortlich-sein_id_111289257.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/helmut-markworts-tagebuch-fuer-die-antisemitischen-motive-auf-der-documenta-will-niemand-verantwortlich-sein_id_111289257.html


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

86 

*** 

Nožička, Josef. Ne vždy je na místě tančit tak, jak Ukrajina píská [Не завжди доречно 

танцювати під дудку України] / J. Nožička // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 03.07. – Режим 

доступу : https://blog.aktualne.cz/blogy/josef-nozicka.php?itemid=42997. 

За словами автора, навіть якщо, особливо в Чехії, наразі не «в моді» 

критикувати Україну за будь-що, попри все захоплення, на яке заслуговує 

український народ, недоречно бачити все лише чорно-білим і автоматично 

погоджуватися з усім, що деякі українські представники, особливо Президент 

України В. Зеленський, вимагають від інших країн. На думку автора, випадок на 

міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах показує, що подібне може призвести 

до «повного абсурду». Президент кінофестивалю отримав відкритого листа від посла 

України в Чехії, в якому він протестує проти включення російського фільму «Капитан 

Волкогонов бежал» до конкурсу, однак керівництво фестивалю відхилило прохання 

українського посла. 

*** 

Schallenberg in Kairo: «EU-Sanktionen nicht an Nahrungskrise schuld» [А. 

Шалленберг у Каїрі: «У продовольчій кризі не винні санкції ЄС»] // Die Рresse. – Vienna, 

2022. – 03.07. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6160759/schallenberg-in-kairo-

eu-sanktionen-nicht-an-nahrungskrise-schuld?from=rss. 

Під час свого візиту до Єгипту міністр закордонних справ Австрії А. 

Шалленберг наполягав, що саме російська агресивна війна в Україні спричиняє 

економічні проблеми та продовольчу кризу в регіоні. На пресконференції зі своїм 

єгипетським колегою С. Шукрі міністр закордонних справ підкреслив свою тезу про 

те, що в Єгипті та Північній Африці панує «російський наратив» і винні в цьому не 

санкції ЄС проти росії. 

*** 

Raun, Miikael. Eksperdid plahvatustest Belgorodis: Venemaa on sõjas käitunud 

niivõrd jõhkralt, et tal ei ole enam millegagi „kätte maksta“ [Експерти про вибухи в 

Бєлгороді: росія настільки жорстоко повела себе у війні, що їй уже нема чим 

«мститися»] / M. Raun // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 03.07. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120030154/eksperdid-plahvatustest-belgorodis-venemaa-on-sojas-

kaitunud-niivord-johkralt-et-tal-ei-ole-enam-millegagi-katte-maksta. 

Експерти вважають, що не варто боятися помсти російських політиків за те, що 

Україна (нібито) вночі напала на російську територію, тому що росія майже не має в 

своєму арсеналі того, чого б вона вже не використала проти України. На думку 

експертів, Україна має законне право в цілях самооборони атакувати військові 

об’єкти та інфраструктуру на території росії, які та використовує для агресії проти 

України. 

*** 

Szijjártó Péter: Magyarországnak a béke az érdeke [П. Сіярто: Мир в інтересах 

Угорщини] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 03.07. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/szijjarto-magyarorszag-egyszerre-all-nyomas-alatt-

keletrol-es-delrol. 

https://blog.aktualne.cz/blogy/josef-nozicka.php?itemid=42997
https://www.diepresse.com/6160759/schallenberg-in-kairo-eu-sanktionen-nicht-an-nahrungskrise-schuld?from=rss
https://www.diepresse.com/6160759/schallenberg-in-kairo-eu-sanktionen-nicht-an-nahrungskrise-schuld?from=rss
https://epl.delfi.ee/artikkel/120030154/eksperdid-plahvatustest-belgorodis-venemaa-on-sojas-kaitunud-niivord-johkralt-et-tal-ei-ole-enam-millegagi-katte-maksta
https://epl.delfi.ee/artikkel/120030154/eksperdid-plahvatustest-belgorodis-venemaa-on-sojas-kaitunud-niivord-johkralt-et-tal-ei-ole-enam-millegagi-katte-maksta
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/szijjarto-magyarorszag-egyszerre-all-nyomas-alatt-keletrol-es-delrol
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/szijjarto-magyarorszag-egyszerre-all-nyomas-alatt-keletrol-es-delrol
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Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини П. Сіярто вважає, що 

Угорщина зазнає тиску з боку мігрантів одночасно зі сходу і півдня. П. Сіярто назвав 

важливим для НАТО звернути увагу на виклики як на півдні, так і на сході, де загроза 

тероризму стає дедалі серйознішою проблемою, а внаслідок передбачуваного голоду 

через брак зерна в Україні, можна очікувати безпрецедентне зростання міграції. 

Міністр підтвердив, що мир в інтересах Угорщини з усіх можливих точок зору, але 

водночас кожна хвилина, проведена у війні, становить ризик для безпеки, тому силу 

угорської армії необхідно розвивати, щоб наступного року витрати на оборону 

становили 2 % ВВП. 

*** 

Тагарев., Тодор. Тагарев: Експулсирането на дипломати може да има 

оздравителен ефект върху отношенията ни с Русия [Тагарєв: Видворення дипломатів 

може оздоровити наші відносини з росією] / Т. Тагарев. // Дневник. – Sofia, 2022. – 03.07. 

– Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/07/03/4364990_tagarev_ekspulsiraneto_na_diplomati_

moje_da_ima/. 

В інтерв’ю виданню колишній в.о. міністра оборони та військовий експерт Т. 

Тагарєв заявив, що політичний клас у Болгарії досі розділений щодо практичних 

рішень щодо військової допомоги Україні. Він нагадав, що після того, як прем’єр-

міністр у відставці К. Петков оголосив про видворення 70 російських дипломатів і 

співробітників посольства, «деякі політики кинулися захищати російські інтереси». 

*** 

Sorman, Guy. Nunca pactes con el diablo [Ніколи не укладай угоди з дияволом] / G. 

Sorman // ABC. – Madrid, 2022. – 04.07. – Режим доступу : https://www.abc.es/opinion/abci-

sorman-nunca-pactes-diablo-202207040120_noticia.html. 

Колумніст ABC вважає, що війна проти України буде довгою. Він зазначає, що 

путін затягуватиме її якомога довше в надії виснажити західників і створити розбрат 

між Європою та Сполученими Штатами. За його словами, тоді НАТО може 

розвалитися, і ніщо не завадить російській армії захопити, крім України, країни Балтії 

та Молдову. Автор наголошує, що саме зараз необхідно протистояти цьому і 

підтримувати героїчну боротьбу українців за порятунок своєї цивілізації та 

демократії, що є обов’язком і в інтересах усіх західних демократій. 

*** 

Calero, Angie. La Princesa Leonor: «La guerra de Ucrania ha arrebatado las ilusiones 

de muchos jóvenes de mi edad» [Принцеса Леонор: «Війна в Україні вкрала надії 

багатьох молодих людей мого віку»] / A. Calero // ABC. – Madrid, 2022. – 04.07. – Режим 

доступу : https://www.abc.es/espana/abci-princesa-leonor-entrega-premios-fundacion-

princesa-girona-202207041856_noticia.html. 

Принцеса Леонор виголосила промову в Каталонії з нагоди церемонії вручення 

нагород Фонду принцеси Жиронської, під час якої не оминула і ситуацію в Україні, 

наголосивши про «жахливі події війни в Україні, яка продовжує породжувати 

руйнування та невизначеність». 

*** 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/07/03/4364990_tagarev_ekspulsiraneto_na_diplomati_moje_da_ima/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/07/03/4364990_tagarev_ekspulsiraneto_na_diplomati_moje_da_ima/
https://www.abc.es/opinion/abci-sorman-nunca-pactes-diablo-202207040120_noticia.html
https://www.abc.es/opinion/abci-sorman-nunca-pactes-diablo-202207040120_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-princesa-leonor-entrega-premios-fundacion-princesa-girona-202207041856_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-princesa-leonor-entrega-premios-fundacion-princesa-girona-202207041856_noticia.html
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Muniz, Luanna. Pope hoping to visit Moscow, Kyiv to ‘serve the cause of peace’ [Папа 

сподівається відвідати москву та Київ, щоб «послужити справі миру»] / L. Muniz // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 04.07. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/pope-hope-go-moscow-kyiv/. 

Папа Римський Франциск хоче поїхати до москви та Києва, щоб спробувати 

припинити війну росії проти України. Перш за все, він хоче поїхати в росію, але хотів 

би поїхати в обидві столиці. Франциск неодноразово критикував російське 

вторгнення в Україну, але також зробив кілька суперечливих зауважень і відмовився 

назвати путіна по імені. Крім того, він сказав, що війну в Україні «можливо, якось 

спровокували, або їй не запобігли». Раніше він також заявляв, що через війну в 

Україні зацікавлений у поїздці до росії, а не до України. 

*** 

Portugal vai reconstruir escolas em Jitomir [Португалія відновить школи в 

Житомирі] // Público. – Lisboa, 2022. – 04.07. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/07/04/mundo/noticia/guerra-ucrania-portugal-vai-reconstruir-

escolas-jitomir-2012435. 

Міністр освіти Португалії Ж. Кошта заявив, що Португалія допоможе у 

реконструкції шкіл в Житомирській області, приблизно за 150 кілометрів від Києва. 

За оцінками українського уряду, з початку російського вторгнення в Україну 24 

лютого війною було зруйновано 1200 навчальних закладів. У Житомирській області 

внаслідок нападів було зруйновано 70 шкіл, які, за словами міністра освіти, мають 

різний ступінь руйнування. На думку Ж. Кошти, підготовчий проєкт для 

реконструкції шкіл «вже розпочато». 

*** 

Срби желе да балансирају, али не да се одрекну себе [Серби хочуть балансувати, 

але не відмовлятися від себе] // Политика. – Belgrad, 2022. – 04.07. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/511060/Srbi-zele-da-balansiraju-ali-ne-da-se-odreknu-sebe. 

Сербський політолог Д. Анделкович вважає, що останнім часом стало помітно, 

що більшість громадян Сербії скептично ставляться до ЄС і що більшість проти 

приєднання до ЄС та за збереження військового нейтралітету. Політолог зазначає, що 

«Захід дуже нахабно вимагає підтримати цілісність України, потоптавши нашу, 

відмовитися від підтримки росії в обороні Косово, щоб підтримати політику Заходу 

щодо України». Він підкреслив, що Сербія залежить від росії в енергетиці, а від ЄС – 

у багатьох сферах економіки. 

*** 

Hamarosan már Donyeckért folyhat az öldöklő küzdelem [Незабаром може відбутися 

смертельна сутичка за Донецьк] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 05.07. – Режим доступу : 

https://nepszava.hu/3162332_ukrajna-orosz-megszallas-luhanszk-donyeck. 

Співробітник британського аналітичного інституту The Royal United Services 

Institute (RUSI) М. Мелвін вважає, що хоч москва і здобула тактичну перемогу, але 

заплатила за неї величезну ціну. Він порівняв бойові дії з Першою світовою війною, 

коли відбувалися спустошливі битви з невеликими територіальними придбаннями. За 

https://www.politico.eu/article/pope-hope-go-moscow-kyiv/
https://www.publico.pt/2022/07/04/mundo/noticia/guerra-ucrania-portugal-vai-reconstruir-escolas-jitomir-2012435
https://www.publico.pt/2022/07/04/mundo/noticia/guerra-ucrania-portugal-vai-reconstruir-escolas-jitomir-2012435
https://www.politika.rs/scc/clanak/511060/Srbi-zele-da-balansiraju-ali-ne-da-se-odreknu-sebe
https://nepszava.hu/3162332_ukrajna-orosz-megszallas-luhanszk-donyeck
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словами Н. Мелвіна, битва, яка вирішить долю України, відбудеться не на сході, а на 

півдні, де ЗСУ розпочали контратаку. 

*** 

Šta su sve pusi dosad osvojili u Ukrajini i šta je sljedeća faza invazije [Що росіяни вже 

завоювали в Україні і який наступний етап вторгнення] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. 

– 05.07. – Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/755680/sta-su-sve-rusi-dosad-osvojili-

u-ukrajini-i-sta-je-sljedeca-faza-invazije. 

Колишній директор Королівського Об’єднаного інституту оборонних 

досліджень М. Кларк заявив, що періоди запеклих боїв в Україні можуть стати 

спорадичними в найближчі десятиліття, бо це боротьба поколінь за незалежність 

України, тому що росія за нинішнього режиму вважає, що Україна не має права на 

існування. За його словами, у війні на виснаження західна військова допомога може 

мати вирішальне значення для України. 

*** 

Reitz, Ulrich. „Friedensfreunde“ wollen Verhandlungen mit Putin und hängen 

gefährlichem Mythos nach [«Друзі миру» хочуть переговорів з путіним і потурають 

небезпечним міфам] / U. Reitz // Focus. – Berlin, 2022. – 05.07. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/kommentar-von-ulrich-reitz-unfrieden-

ohne-krieg-warum-verhandlungen-mit-putin-keine-loesung-sind_id_110271364.html. 

Через війну в Україні відомі німці у черговому відкритому листі знову 

вимагають миру будь-якою ціною, який можливий лише за умови припинення 

поставок зброї, та закликають до переговорів. Проте, ні росіяни, ні українці, ні Захід 

не зацікавлені в переговорах. За словами автора, по-перше, війни зазвичай не 

закінчуються переговорами, а по-друге, переговори не обов’язково приведуть до 

миру. За словами автора, де є історичний ревізіоніст чи імперіаліст путін, прагнення 

миру без зброї є досить наївною обіцянкою, якщо не сказати небезпечною. 

*** 

Caulcutt, Clea. Inside Emmanuel Macron’s failed one-man diplomacy mission on 

Ukraine [Всередині невдалої одноосібної дипломатичної місії Емманюеля Макрона щодо 

України] / C. Caulcutt // POLITICO. – Brussels, 2022. – 05.07. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-ukraine-war-vladimir-putin-russia-

diplomacy-france-documentary/. 

Документальний фільм «Президент, Європа і війна» («A President, Europe and 

War») про дипломатичні зусилля президента Франції Емманюеля Макрона зупинити 

війну в Україні викриває дипломатичні невдачі та його гіперперсоналізований підхід 

до зовнішньої політики. Напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну 

Е. Макрон та його команда радників вважали, що вони переконали путіна погодитися 

на зустріч із президентом США Джо Байденом у Женеві, але зустріч не відбулася. 

Наступного дня після розмови з Е. Макроном путін офіційно визнав дві 

сепаратистські провінції на сході України а 24 лютого розпочав повномасштабне 

вторгнення росії в Україну. 

*** 

https://avaz.ba/globus/svijet/755680/sta-su-sve-rusi-dosad-osvojili-u-ukrajini-i-sta-je-sljedeca-faza-invazije
https://avaz.ba/globus/svijet/755680/sta-su-sve-rusi-dosad-osvojili-u-ukrajini-i-sta-je-sljedeca-faza-invazije
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/kommentar-von-ulrich-reitz-unfrieden-ohne-krieg-warum-verhandlungen-mit-putin-keine-loesung-sind_id_110271364.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/kommentar-von-ulrich-reitz-unfrieden-ohne-krieg-warum-verhandlungen-mit-putin-keine-loesung-sind_id_110271364.html
https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-ukraine-war-vladimir-putin-russia-diplomacy-france-documentary/
https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-ukraine-war-vladimir-putin-russia-diplomacy-france-documentary/
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Ministro da Educação: apoio de Portugal à Ucrânia é “reconhecimento do absurdo da 

guerra” [Міністр освіти: підтримка України Португалією – це «визнання абсурдності 

війни»] // Público. – Lisboa, 2022. – 05.07. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/07/05/politica/noticia/ministro-joao-costa-assume-apoio-

portugal-ucrania-reconhecimento-aburdo-guerra-2012502. 

Міністр освіти Португалії Ж. Кошта заявив, що підтримка Португалією 

відновлення України «є не чистим актом солідарності та співпраці», а скоріше 

«визнанням абсурдності цієї війни, жорстокості нападів». Під час конференції в 

Лугано в Швейцарії, метою якої є розробка плану для відбудови України, міністр 

освіти Португалії заявив, що школи є найкращим місцем для розбудови миру, 

забезпечення цивілізованості та демократії, а руйнування шкіл – це підлі дії проти 

дітей, проти їхніх мрій. Він зазначив, що жодну дитину не можна примушувати 

прокидатися від шуму бомбардувань, жодна дитина не повинна відчувати страх не 

знати, чи буде її батько живий до кінця дня. Португалія разом з іншими країнами 

відповідатиме за відбудову дитячих садків на середніх шкіл в Житомирській області, 

а конкретна кількість закладів, за які буде відповідати Португалія, ще вивчається. 

*** 

Десетки държави (без България) подписаха Декларация с принципи за 

възстановяване на Украйна [Десятки країн (крім Болгарії) підписали Декларацію засад 

відновлення України] // Дневник. – Sofia, 2022. – 05.07. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/07/05/4365867_desetki_durjavi_bez_b

ulgariia_podpisaha_deklaraciia_s/. 

Міжнародна конференція на підтримку України після закінчення руйнівного 

російського вторгнення намітила низку принципів та пріоритетів для відновлення 

країни і засудила дії москви. Представники понад 40 країн та міжнародних 

організацій таких, як Європейський інвестиційний банк, Організація економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) підписали Луганську декларацію на дводенній 

конференції у Швейцарії. Болгарія не входить до числа цих країн. 

*** 

Rusko spouští světovou krizi, musíme být jednotní. Fiala představil v EU své plány 

[росія провокує світову кризу, ми повинні бути єдиними. Фіала представив свої плани в 

ЄС] // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 06.07. – Режим доступу : 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/hlavnim-ukolem-pro-eu-je-mirnit-dopady-krizi-na-

obcany-rekl/r~b27b7fb8fd0311ec8d680cc47ab5f122/. 

Прем’єр-міністр Чехії П. Фіала під час виступу в Європарламенті заявив, що 

головування Чехії в Раді ЄС має попереду ряд завдань, головна з яких – знайти 

консенсус між країнами-членами щодо пом’якшення наслідків нинішньої кризи. 

Окрім енергетичної безпеки, пріоритетами чеського головування є підтримка України 

та подолання хвилі біженців, зміцнення обороноздатності ЄС та кібербезпеки, 

підтримка «стратегічної стійкості» в контексті технологій чи продовольства та 

стійкість демократичних інститутів. П. Фіала сказав, що ЄС має відігравати життєво 

важливу роль в очікуваній післявоєнній відбудові України. 

*** 

https://www.publico.pt/2022/07/05/politica/noticia/ministro-joao-costa-assume-apoio-portugal-ucrania-reconhecimento-aburdo-guerra-2012502
https://www.publico.pt/2022/07/05/politica/noticia/ministro-joao-costa-assume-apoio-portugal-ucrania-reconhecimento-aburdo-guerra-2012502
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/07/05/4365867_desetki_durjavi_bez_bulgariia_podpisaha_deklaraciia_s/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/07/05/4365867_desetki_durjavi_bez_bulgariia_podpisaha_deklaraciia_s/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/hlavnim-ukolem-pro-eu-je-mirnit-dopady-krizi-na-obcany-rekl/r~b27b7fb8fd0311ec8d680cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/hlavnim-ukolem-pro-eu-je-mirnit-dopady-krizi-na-obcany-rekl/r~b27b7fb8fd0311ec8d680cc47ab5f122/
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Dragi i Erdoan: Italija i Turska su jedinstveni u osudi ruske invazije na Ukrajinu i u 

podršci Kijevu [Драґі та Ердоган: Італія та Туреччина єдині в засудженні російського 

вторгнення в Україну та підтримці Києва] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 06.07. – 

Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/755791/dragi-i-erdoan-italija-i-turska-su-

jedinstveni-u-osudi-ruske-invazije-na-ukrajinu-i-u-podrsci-kijevu. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган та прем’єр-міністр Італії М. Драґі провели 

зустріч у Анкарі. На спільній пресконференції М. Драґі заявив, що Італія та 

Туреччина єдині в засудженні російського вторгнення до України та підтримки Києва 

і роблять свій внесок у пошук рішення шляхом переговорів та припинення війни між 

росією та Україною. М. Драґі також подякував Туреччині за роль посередника у 

розблокуванні експорту зерна з України. 

*** 

CDU-Mann warnt: „Wenn wir jetzt einen Waffenstillstand machen, wird sich 

Russland freuen“ [Член ХДС попереджає: «Якщо ми зараз припинимо вогонь, росія буде 

щаслива»] // Focus. – Berlin, 2022. – 06.07. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/landraub-zur-legitimen-sache-waffenstillstand-wird-gefordert-

kiesewetter-erklaert-warum-das-der-ukraine-schaden-wuerde_id_111279507.html. 

Через війну в Україні відомі німці у черговому відкритому листі знову 

вимагають миру будь-якою ціною, який можливий лише за умови припинення 

поставок зброї. Політик партії «Христоянсько-демократичний союз» (ХДС) Р. 

Кізеветтер висловився за подальші поставки зброї Україні і впевнений, що 

припинення вогню принесе Україні більше шкоди, ніж користі. За його словами, 

путін не відмовиться від своїх цілей. 

*** 

Lohse, Eckart. Und was macht der Krieg mit uns? [А що з нами робить війна?] / E. 

Lohse // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 06.07. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/olaf-scholz-im-bundestag-fragen-zum-ukraine-

krieg-18154389.html. 

Питання до канцлера О. Шольца депутатів Бундестагу стосувалися 

економічних і соціальних наслідків війни в Україні. За словами автора, О. Шольц 

уникав запитань про поставки зброї, залишаючись вірним собі, перерахувавши, які 

поставки зброї ухвалені, і які вже відбулися. За словами автора, ще більш примітним, 

ніж незвичайне ухилення О. Шольца від конкретних питань, був той факт, що дебати 

про постачання німецької зброї в Україну, які донедавна все ще домінували в дебатах, 

відбулися лише наприкінці одногодинного допиту канцлера і це стає все більш 

поширеним явищем. 

*** 

Berman, Lazar. Lapid: Europe and the US feel there will be no return to Iran deal 

[Лапід: Європа та США вважають, що повернення до угоди з Іраном не буде] / L. 

Berman // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 06.07. – Режим доступу : 

https://www.timesofisrael.com/lapid-europe-and-the-us-feel-there-will-be-no-return-to-iran-

deal/. 

Після зустрічі із президентом Франції Е. Макроном прем’єр-міністр Ізраїлю Я. 

Лапід наголосив про домовленості, згідно з якими дві країни розпочнуть стратегічний 

https://avaz.ba/globus/svijet/755791/dragi-i-erdoan-italija-i-turska-su-jedinstveni-u-osudi-ruske-invazije-na-ukrajinu-i-u-podrsci-kijevu
https://avaz.ba/globus/svijet/755791/dragi-i-erdoan-italija-i-turska-su-jedinstveni-u-osudi-ruske-invazije-na-ukrajinu-i-u-podrsci-kijevu
https://www.focus.de/politik/landraub-zur-legitimen-sache-waffenstillstand-wird-gefordert-kiesewetter-erklaert-warum-das-der-ukraine-schaden-wuerde_id_111279507.html
https://www.focus.de/politik/landraub-zur-legitimen-sache-waffenstillstand-wird-gefordert-kiesewetter-erklaert-warum-das-der-ukraine-schaden-wuerde_id_111279507.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/olaf-scholz-im-bundestag-fragen-zum-ukraine-krieg-18154389.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/olaf-scholz-im-bundestag-fragen-zum-ukraine-krieg-18154389.html
https://www.timesofisrael.com/lapid-europe-and-the-us-feel-there-will-be-no-return-to-iran-deal/
https://www.timesofisrael.com/lapid-europe-and-the-us-feel-there-will-be-no-return-to-iran-deal/
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діалог. Ізраїль відіграватиме значну роль у нарощуванні військової сили Франції 

через російсько-українську війну, особливо в кіберсфері. Обидва лідери говорили про 

наслідки війни, особливо для енергетичної та продовольчої безпеки. Були істотні 

розбіжності в ключових питаннях. Повідомлення Франції про візит і публічна заява Е. 

Макрона акцентували увагу на війні в Україні, з іншого боку, Я. Лапід зосередився на 

ядерній програмі Ірану та озброєних проксі-групах. 

*** 

Кънев, Радан. Радан Кънев: Обявянето на газа и атомната енергия за зелени 

няма да има ефект за България [Радан Канєв: Оголошення газу та атомної енергії 

«зеленими» не вплине на Болгарію] / Р. Кънев // Дневник. – Sofia, 2022. – 06.07. – Режим 

доступу : 

https://www.dnevnik.bg/biznes/intervju/2022/07/06/4366206_radan_kunev_obiavianeto_na_g

aza_i_atomnata_energiia_za/. 

На думку депутата Європарламенту від «Демократичної Болгарії», члена групи 

«Європейської народної партії» (ЄНП) у Європарламенті Р. Канєва, уряд української 

держави має різні групи, які одночасно лобіюють ЄС у різних напрямах. Р. Канєв 

вважає, що країна є гравцем на газовому ринку як транзитна країна, яка також має 

величезні потужності зі зберігання газу і після Франції та росії є найбільшим 

виробником ядерної енергії в Європі. 

*** 

Pescali, Piergiorgio. Perché è difficile che si verifichi un incidente nucleare in Ucraina 

[В Україні навряд чи станеться ядерна аварія] / P. Pescali // Avvenire. – Milano, 2022. – 

07.07. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/perch-difficile-che-si-

verifichi-un-incidente-nucleare-in-ucraina. 

Стаття наукового дослідника та незалежного журналіста П. Піскалі присвячена 

розгляду питання чи є ядерна небезпека в Україні. За його словами, всі українські 

реактори виготовлені в росії, побудовані та встановлені державним агентством з 

атомної енергії «Росатомом», а будь-яка аварія (навмисна чи ні) на одному з цих 

реакторів, на думку автора, окрім поганої реклами для російської промисловості, 

поставить під загрозу існуючі та передусім майбутні замовлення «Росатома». 

*** 

Çavuşoğlu, Lavrov discuss Ukraine crisis, grain corridor [Чавушоглу та Лавров 

обговорили українську кризу та зерновий коридор] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 

07.07. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/cavusoglu-lavrov-

discuss-ukraine-crisis-grain-corridor. 

Міністр закордонних справ Туреччини М. Чавушоглу на двосторонній зустрічі, 

що відбулася на полях міністерської зустрічі G-20 на Балі, обговорив з міністром 

закордонних справ рф українську кризу та питання продовольчої безпеки. Туреччина 

відіграє роль посередника, щоб доставити українське зерно на світові ринки.  

*** 

G. Nausėda: Lietuva ir Lenkija veiks kartu [Ґ. Науседа: Литва і Польща 

працюватимуть разом] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 07.07. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/biznes/intervju/2022/07/06/4366206_radan_kunev_obiavianeto_na_gaza_i_atomnata_energiia_za/
https://www.dnevnik.bg/biznes/intervju/2022/07/06/4366206_radan_kunev_obiavianeto_na_gaza_i_atomnata_energiia_za/
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/perch-difficile-che-si-verifichi-un-incidente-nucleare-in-ucraina
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/perch-difficile-che-si-verifichi-un-incidente-nucleare-in-ucraina
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/cavusoglu-lavrov-discuss-ukraine-crisis-grain-corridor
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/cavusoglu-lavrov-discuss-ukraine-crisis-grain-corridor


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

93 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/07/07/news/g-nauseda-lietuva-ir-lenkija-

veiks-kartu-23900098. 

Президент Литви Ґ. Науседа під час зустрічі з польським лідером А. Дудою на 

Сувалкійській ділянці литовсько-польського кордону обговорили питання безпеки та 

оборони в регіоні, прогрес у зміцненні східного флангу НАТО після рішень, 

прийнятих на саміті Альянсу в Мадриді. Лідери країн обговорили подальшу 

політичну, військову, економічну та гуманітарну підтримку України, необхідність 

розширення санкцій, застосованих до росії. 

*** 

Patteson, Callie. Biden snubs Boris Johnson in statement on UK prime minister’s 

resignation [Д. Байден образив Б. Джонсона у заяві про відставку прем’єр-міністра 

Великобританії] / C. Patteson // New York Post. – New York, 2022. – 07.07. – Режим 

доступу : https://nypost.com/2022/07/07/biden-snubs-boris-johnson-in-statement-on-uk-

prime-ministers-resignation/. 

Президент США Д. Байден холодно сприйняв відставку прем’єр-міністра 

Великої Британії Б. Джонсона, який покидає свою посаду. Заява Д. Байдена різко 

відрізняється від заяв, зроблених його попередниками у відповідь на відставку 

попередніх британських прем’єр-міністрів. Б. Обама та Д. Кемерон, прессекретар 

Білого дому К. Жан-П’єр повторили, що альянс США з Великою Британією 

залишається «міцним» і що співпраця між двома країнами, зокрема щодо військової 

допомоги Україні, «ні в якому разі не зміниться». 

*** 

Simko-Bednarski, Evan. Putin says Russian offensive in Ukraine just beginning as 

gains begin to slow [путін каже, що російський наступ на Україну тільки починається, 

оскільки успіхи починають сповільнюватися] / Е. Simko-Bednarski // New York Post. – 

New York, 2022. – 07.07. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/07/07/putin-says-

russian-offensive-in-ukraine-just-beginning/. 

Інститут вивчення війни, аналітичний центр Вашингтона, заявив, що, за його 

оцінками, перемога російської армії на Луганщині, одній з двох областей, що 

складають промисловий Донбас в Україні, росія не змогла здійснити жодного 

територіального просування всередині України – це вперше за 133 дні війни, коли 

кремль досяг нульової позиції. 

*** 

Sauer, Pjotr. Radistʹ u Rosiyi ta smutok v Ukrayini, koly Borys Dzhonson yde u 

vidstavku [Радість у росії та смуток в Україні, коли Б. Джонсон йде у відставку] / Р. 

Sauer // The Guardian. – London, 2022. – 07.07. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/politics/2022/jul/07/glee-in-russia-and-sadness-in-ukraine-as-

boris-johnson-quits. 

Премʼєр-міністр Великої Британії Б. Джонсон оголосив, що йде у відставку 

після того, як його засудили міністри та більшість законодавців-консерваторів через 

низку скандалів. Експерти вважають, що зміна керівництва не матиме впливу на 

політику Великобританії щодо росії чи України. 

*** 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/07/07/news/g-nauseda-lietuva-ir-lenkija-veiks-kartu-23900098
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/07/07/news/g-nauseda-lietuva-ir-lenkija-veiks-kartu-23900098
https://nypost.com/2022/07/07/biden-snubs-boris-johnson-in-statement-on-uk-prime-ministers-resignation/
https://nypost.com/2022/07/07/biden-snubs-boris-johnson-in-statement-on-uk-prime-ministers-resignation/
https://nypost.com/2022/07/07/putin-says-russian-offensive-in-ukraine-just-beginning/
https://nypost.com/2022/07/07/putin-says-russian-offensive-in-ukraine-just-beginning/
https://www.theguardian.com/politics/2022/jul/07/glee-in-russia-and-sadness-in-ukraine-as-boris-johnson-quits
https://www.theguardian.com/politics/2022/jul/07/glee-in-russia-and-sadness-in-ukraine-as-boris-johnson-quits
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Liphshiz, Cnaan. Pinchas Goldschmidt is formally out as Moscow’s chief rabbi after 

29 years [П. Ґольдшмідт офіційно залишив посаду головного рабина москви після 29 

років] / C. Liphshiz // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 07.07. – Режим доступу : 

https://www.rbc.ua/ukr/news/glavnyy-ravvin-moskvy-pokinul-rossiyu-1657182779.html. 

Рабин П. Ґольдшмідт, який покинув росію після її вторгнення в Україну, 

більше не є головним рабином москви після 30 років перебування на посаді, його 

офіційно звільнили з усіх посад. Журналістка А. Чижик-Ґольдшмідт заявила, що на 

рабина тиснули, щоб він публічно підтримав війну, але він відмовився це зробити. 

Громада вирішила не продовжувати контракт з П. Ґольдшмідтом, незважаючи на 

голосування в правлінні, через проблеми з безпекою. 

*** 

Murru, Maria Grazia. russia Taking ‘Operational Pause’ in Ukraine, Analysts Say 

[Аналітики вважають, що росія бере «оперативну паузу» в Україні] / M. G. Murru // 

Time. – New York, 2022. – 07.07. – Режим доступу : https://time.com/6194371/russia-

operational-pause-ukraine/. 

Іноземні аналітики прогнозують, що росія може тимчасово послабити свій 

наступ на сході України, оскільки російські військові намагаються зібрати свої сили 

для того, що, як вони сподіваються, може стати вирішальним новим ударом. 

Президент росії путін погрозливо попередив, що його сили «навіть не почали» 

боротися. Британське міністерство оборони заявило, що, на його думку, масовані 

обстріли вздовж лінії фронту в Донецьку, ймовірно, спрямовані на те, щоб закріпити 

досягнуті росією успіхи. 

*** 

Председательство Чехии в Совете ЕС сосредоточится на преодолении 

последствий российско-украинского конфликта [Головування Чехії у Раді ЄС 

зосередиться на подоланні наслідків російсько-українського конфлікту] // Жэньминь 

жибао. – Пекін, 2022. – 07.07. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0707/c31520-10120034.html. 

Прем’єр-міністр Чехії П. Фіала під час виступу на пленарному засіданні 

Європейського парламенту заявив, що подолання наслідків російсько-українського 

конфлікту стане пріоритетом Чеської Республіки, яка з 1 липня розпочала 

шестимісячне ротаційне головування у Раді Європейського Союзу. За словами 

прем’єр-міністра, щодо припливу біженців з України застосовуватимуться принципи 

«солідарності, ефективності та гнучкості», щоб забезпечити інтеграцію українських 

громадян до європейської соціальної структури через надання освіти, роботи та 

послуг охорони здоров’я. Він також звернув увагу на те, що, незважаючи на конфлікт, 

що триває в Україні, ЄС хоче бути готовим до діяльності з відновлення цієї країни і 

тому почне мобілізацію ресурсів. 

*** 

Presidente do Parlamento Europeu vem a Portugal falar sobre a guerra na Ucrânia 

[Президентка Європарламенту приїде до Португалії, щоб поговорити про війну в 

Україні] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 08.07. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/presidente-do-

parlamento-europeu-vem-a-portugal-falar-sobre-a-guerra-na-ucrania. 

https://www.rbc.ua/ukr/news/glavnyy-ravvin-moskvy-pokinul-rossiyu-1657182779.html
https://time.com/6194371/russia-operational-pause-ukraine/
https://time.com/6194371/russia-operational-pause-ukraine/
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0707/c31520-10120034.html
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/presidente-do-parlamento-europeu-vem-a-portugal-falar-sobre-a-guerra-na-ucrania
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/presidente-do-parlamento-europeu-vem-a-portugal-falar-sobre-a-guerra-na-ucrania
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Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола 2 вересня приїде до 

Португалії, щоб виступити на Конференції Estoril про мир і війну в Україні. Р. 

Мацола наголосила, що роль Європейського парламенту в незаконній, невиправданій 

і жорстокій агресії росії проти України буде головною в її виступі і вона сподівається, 

що це спровокує динамічну та плідну дискусію зі студентами. За даними оргкомітету, 

президентка Європейського парламенту, яка виступатиме на другий день Конференції 

Estoril, візьме участь в останній ранковій сесії, щоб розглянути «основні виклики, які 

готує майбутнє Європі та світу». 

*** 

Projetos de resolução sobre dívida da Ucrânia chumbados no parlamento português [В 

парламенті Португалії відхилили проєкт постанови щодо боргу України] // Correio da 

Manhã. – Lisboa, 2022. – 08.07. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/projetos-de-resolucao-sobre-divida-a-ucrania-

chumbados-no-parlamento-portugues. 

Проєкт постанови Лівого блоку про повне прощення боргів Україні був 

відхилений в парламенті. У презентації проєкту резолюції Лівого блоку депутатка 

Маріана Мортагуа захищала повне прощення зовнішнього боргу країні, до якої 

вторглася росія, попереджаючи під час дебатів в Асамблеї Республіки, що Світовий 

банк поки що не класифікував Україну як «країну у стані війни». Той факт, що 

Україну не віднесли до категорії «країн, що перебувають у стані війни», серйозно 

погіршує фінансову ситуацію України в частині боргів. На думку депутатки, важливо 

було б звільнити Україну від «боргового ярма». Але проєкт резолюції про повне 

прощення боргу було відхилено голосами Соціалістичної та Комуністричної партій 

Португалії, хоча за нього проголосували Лівий блок, Партії PAN та Livre. Соціал-

демократична партія, партія Chega та Ліберальна ініціатива утрималися. 

*** 

Katsikidis, Athanasios. The day after for Ukraine – and for Europe [Наступного дня 

для України – і для Європи] / А. Katsikidis // eKathimerini. – Athens, 2022. – 08.07. – 

Режим доступу : https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1188474/the-day-after-

for-ukraine-and-for-europe/. 

Бригадний генерал у відставці К. Райан, який служив військовим аташе США в 

росії 2001-2003 рр., в ексклюзивному інтерв’ю еKathimerini оцінює війну в Україні. За 

його словами, причиною очевидної поразки росії є те, що США, НАТО та інші західні 

країни підтримують Україну. Генерал нааголошує, що США мають бути готові 

завершити війну та почати будувати нову європейську безпеку та зберегти безпеку 

України надалі. 

*** 

Reitz, Ulrich. In seiner Wut-Rede hält Putin dem Westen einen vergifteten Köder hin 

[У своїй гнівній промові путін пропонує Заходу отруєну наживку] / U. Reitz // Focus. – 

Berlin, 2022. – 08.07. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-

krise/perfider-plan-mit-diesen-drei-maschen-will-putin-den-westen-taktisch-

aushebeln_id_112682979.html. 

За словами автора, у росії є три важелі, які роблять її тактично сильною у війні 

з Україною і через які Захід потрапив у потрійну пастку. Планувалася міжнародна 

https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/projetos-de-resolucao-sobre-divida-a-ucrania-chumbados-no-parlamento-portugues
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/projetos-de-resolucao-sobre-divida-a-ucrania-chumbados-no-parlamento-portugues
https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1188474/the-day-after-for-ukraine-and-for-europe/
https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1188474/the-day-after-for-ukraine-and-for-europe/
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/perfider-plan-mit-diesen-drei-maschen-will-putin-den-westen-taktisch-aushebeln_id_112682979.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/perfider-plan-mit-diesen-drei-maschen-will-putin-den-westen-taktisch-aushebeln_id_112682979.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/perfider-plan-mit-diesen-drei-maschen-will-putin-den-westen-taktisch-aushebeln_id_112682979.html
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ізоляція росіян за допомогою санкцій і моралізування конфлікту, але, каже автор, 

вона провалилася, бо не всі країни бачать росію єдиним агресором. Щодо газу, то, 

автор вважає, що Захід все ще застряг у газовій пастці, страх перед зимою лютує 

серед населення та федерального уряду. Щодо переговорів то, за словами автора, 

путін у своїй недавній промові заявив, що росія не проти мирних переговорів, як їх 

розуміє путін, і це зовсім не означає, що в якийсь момент Німеччина не піде на такі 

переговори, у якій за якнайшвидші переговори виступають компанії, які переживають 

за своє майбутнє. 

*** 

Littell, Jonathan. «La Russie doit perdre cette guerre», par Jonathan Littell [«росія 

повинна програти цю війну», Джонатан Літтелл] / J. Littell // L’Obs. – Paris, 2022. – 

08.07. – Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/opinions/20220707.OBS60622/la-russie-

doit-perdre-cette-guerre-par-jonathan-littell.html. 

На думку письменника Д. Літтела, якщо дозволити путіну отримати якусь 

вигоду з війни, яку він розпочав в Україні, слід готуватися до наступного вторгнення. 

Г. Кіссінджер, колишній держсекретаря США, заявив, що Україна повинна 

погодитись поступитися територіями або ризикувати новою війною НАТО проти 

росії. Автор наголошує, що сумнівно думати, що путіна можна добросовісно залучити 

до переговорів і він дотримуватиметься умов своїх зобов’язань. 

*** 

Ukrajnában járt a Magyar Honvédség parancsnoka [Командувач силами оборони 

Угорщини відвідав Україну] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 08.07. – Режим 

доступу : https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/ukrajnaban-jart-a-magyar-honvedseg-

parancsnoka. 

Україну відвідав командувач силами оборони Угорщини генерал-лейтенант Р. 

Русін-Сенді. Згідно з текстом допису, в Україну прибула невелика делегація на чолі з 

Р. Русіном-Сенді. Угорський полководець також зустрівся з В. Залужним – на 

запрошення якого в Україну приїхав Р. Русін-Сенді. В. Залужний зазначив, що візит є 

ознакою того, що Угорщина підтримує Україну у війні. 

*** 

Ucraniana Oksana Lyniv vence Prémio Europeu Helena Vaz da Silva [Українка 

Оксана Линів отримала європейську премію імені Хелени Ваз да Сілва] // Público. – 

Lisboa, 2022. – 08.07. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/07/08/culturaipsilon/noticia/ucraniana-oksana-lyniv-vence-

premio-europeu-helena-vaz-silva-2012829. 

Українська диригентка Оксана Линів стала лауреаткою європейської премії 

Хелени Ваз да Сілва 2022 за поширення та збереження культурної спадщини. 

Церемонія вручення відбудеться у Ліссабоні у листопаді 2022 р. О. Линів була 

першою диригенткою, яка очолила італійський оперний театр, і першою жінкою, яка 

керувала оркестром на Байройтському оперному фестивалі, де у 2021 р. вона 

представила свою першу постановку «Летючого голландця» Ріхарда Вагнера. Згідно з 

пресрелізом Національного центру культури, артистка, яка розпочала свою 

міжнародну кар’єру у 2004 р., є відданою «пропагандисткою» класичної музики 

України та відіграла «вирішальну роль як одна з найважливіших фігур у культурному 

https://www.nouvelobs.com/opinions/20220707.OBS60622/la-russie-doit-perdre-cette-guerre-par-jonathan-littell.html
https://www.nouvelobs.com/opinions/20220707.OBS60622/la-russie-doit-perdre-cette-guerre-par-jonathan-littell.html
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/ukrajnaban-jart-a-magyar-honvedseg-parancsnoka
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/ukrajnaban-jart-a-magyar-honvedseg-parancsnoka
https://www.publico.pt/2022/07/08/culturaipsilon/noticia/ucraniana-oksana-lyniv-vence-premio-europeu-helena-vaz-silva-2012829
https://www.publico.pt/2022/07/08/culturaipsilon/noticia/ucraniana-oksana-lyniv-vence-premio-europeu-helena-vaz-silva-2012829
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ландшафті України». О. Линів, реагуючи на нагороду, присвятила її «всім, хто 

продовжує боротьбу за культурні та гуманітарні цінності під час війни». 

*** 

Hina Khar calls for dialogue to end Ukraine conflict [Х. Хар закликає до діалогу для 

припинення конфлікту в Україні] // The News. – Islamabad, 2022. – 08.07. – Режим 

доступу : https://www.thenews.com.pk/print/972355-hina-khar-calls-for-dialogue-to-end-

ukraine-conflict. 

На семінарі «російсько-українська війна: криза за межами кордонів», 

організованому Центром аерокосмічних досліджень і досліджень безпеки (CASS), 

державною міністеркою закордонних справ Х. Раббані Хар було заявлено, що 

політика Пакистану щодо відносин з великими державами завжди була послідовною, 

і країна прагне збалансованих, об’єктивних і широких відносин, заснованих на 

взаємних інтересах, вигоді та повазі з усіма великими державами, включаючи США, 

Китай і росію. Вона підкреслила, що Пакистан продовжує закликати до негайного 

припинення бойових дій і необхідності дипломатії та діалогу для якнайшвидшого 

припинення конфлікту в Україні шляхом переговорів. 

*** 

Lee, Matthew. G-20 Diplomats Fail on Unity Over Ukraine, War’s Impact 

[Дипломати G-20 зазнали невдачі у питанні про єдність України та вплив війни] / M. 

Lee // Time. – New York, 2022. – 08.07. – Режим доступу : https://time.com/6195093/g20-

fails-unity-over-ukraine/. 

Високопоставлені дипломати з найбагатших і найбільших країн світу не змогли 

порозумітися з приводу війни росії в Україні і того, як впоратися з її глобальними 

наслідками, що залишило невизначеними перспективи майбутньої співпраці на 

форуму «Великої двадцятки». Українська війна була обговорена майже на всіх 

двосторонніх зустрічах під час одноденного форуму. Видання зазначає, що 

дипломати не узгодили підсумкове комюніке і не зробили традиційного групового 

фото, як це робилося в попередні роки. 

*** 

Дончев, Томімлав. Томислав Дончев: Работещо мнозинство ще има само след 

спад на политическите емоц [Томіслав Дончев: Працююча більшість буде тільки після 

спаду політичних емоцій] / Т. Дончев // Дневник. – Sofia, 2022. – 08.07. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/07/08/4367009_tomislav_donchev_za_da_ima_rabotes

hto_mnozinstvo/. 

В інтерв’ю виданню віцепрем’єр Болгарії Т. Дончев сказав, що за останні два 

місяці партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ) підтримала два 

ключові зовнішньополітичні рішення парламенту – про надання допомоги Україні та 

про вето Болгарії на початок переговорів Північної Македонії про членство в 

Євросоюзі. За словами Т. Дончева, ГЕРБ може співпрацювати з 

внутрішньополітичних питань із «Продовженням змін» та «Демократичною 

Болгарією», хоча з «Продовженням змін» вони мають розбіжності у поглядах на 

бюджетну політику. 

*** 

https://www.thenews.com.pk/print/972355-hina-khar-calls-for-dialogue-to-end-ukraine-conflict
https://www.thenews.com.pk/print/972355-hina-khar-calls-for-dialogue-to-end-ukraine-conflict
https://time.com/6195093/g20-fails-unity-over-ukraine/
https://time.com/6195093/g20-fails-unity-over-ukraine/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/07/08/4367009_tomislav_donchev_za_da_ima_raboteshto_mnozinstvo/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/07/08/4367009_tomislav_donchev_za_da_ima_raboteshto_mnozinstvo/
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Az ukrajnai zsidó közösség köszönetet mondott Magyarországnak [Українська 

єврейська громада подякувала Угорщині] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 09.07. – 

Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/az-ukrajnai-zsido-kozosseg-

koszonetet-mondott-magyarorszagnak. 

Президент Спілки єврейських громад України рабин М. Ц. Стамблер написав 

листа прем’єр-міністру Угорщини В. Орбану, в якому подякував Угорщині за 

прийняття єврейських біженців з України і водночас висловив сподівання, що в 

Україні незабаром буде встановлено мир. 

*** 

Felmentették Ukrajna magyarországi nagykövetét [Посолку України в Угорщині 

звільнили] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 09.07. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/visszahivtak-ukrajna-magyarorszagi-nagykovetet. 

Президент України В. Зеленський звільнив кількох послів, зокрема посолку в 

Угорщині – Л. Непоп. Згідно з указом, окрім Л. Непоп, також мали виїхати керівники 

представництв в Німеччині, Норвегії, Чехії та Індії. Л. Непоп кілька разів досить різко 

висловлювалася на адресу угорського уряду, оскільки Угорщина не постачає зброю в 

Україну. 

*** 

Tóth, Loretta. Szijjártó Péter: Káros és veszélyes Brüsszel migrációs politikája [П. 

Сіярто: Шкідлива та небезпечна міграційна політика Брюсселя] / L. Tóth // Magyar 

Nemzet. – Budapest, 2022. – 09.07. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/karos-es-veszelyes-brusszel-migracios-politikaja. 

Угорський міністр закордонних справ і торгівлі П. Сіярто дав інтерв’ю 

виданню і зробив кілька заяв стосовно українсько-угорських відносин в контексті 

російського вторгнення в Україну. Він сказав, що перед війною угорсько-українські 

відносини були досить напруженими. Це було пов’язано з тим, що українське 

законодавство скорочувало права угорської громади. Коли почалася війна, угорці 

тимчасово винесли це питання за дужки, напруженість у двосторонніх відносинах, 

очевидно, не варто обговорювати у воєнній ситуації, але все одно це питання з 

українцями треба вирішити один раз – за визначенням, це лише можливо після війни. 

Угорці говорили, неодноразово повторювали, що засуджують військовий напад росії 

на Україну. Не кажучи вже про те, що паралельно проводять найбільшу гуманітарну 

операцію в історії Угорщини – вже прийняли понад 830 тис. біженців з України. 

*** 

VDD brīdina: Krievijas un Baltkrievijas specdienesti ir ieinteresēti savervēt Latvijas 

pašvaldību amatpersonas [Служба державної охорони Латвії (VDD) попереджає: 

російські та білоруські спецслужби зацікавлені у вербуванні муніципальних 

чиновників Латвії] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 09.07. – Режим доступу : 

https://nra.lv/latvija/385977-vdd-bridina-krievijas-un-baltkrievijas-specdienesti-ir-

ieintereseti-savervet-latvijas-pasvaldibu-amatpersonas.htm. 

Служба державної охорони Латвії (VDD) не коментує детально участь голови 

міськради Даугавпілса у святкуванні Дня Незалежності Білорусі. Проте у службі 

заявили, що «участь латвійських державних і місцевих урядовців у заходах, 

організованих державою-агресором росією або її найближчим союзником білоруссю, 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/az-ukrajnai-zsido-kozosseg-koszonetet-mondott-magyarorszagnak
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/az-ukrajnai-zsido-kozosseg-koszonetet-mondott-magyarorszagnak
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/visszahivtak-ukrajna-magyarorszagi-nagykovetet
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/karos-es-veszelyes-brusszel-migracios-politikaja
https://nra.lv/latvija/385977-vdd-bridina-krievijas-un-baltkrievijas-specdienesti-ir-ieintereseti-savervet-latvijas-pasvaldibu-amatpersonas.htm
https://nra.lv/latvija/385977-vdd-bridina-krievijas-un-baltkrievijas-specdienesti-ir-ieintereseti-savervet-latvijas-pasvaldibu-amatpersonas.htm
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не відповідає інтересам національної безпеки Латвії». VDD зазначає, що така 

поведінка суперечить осудливій позиції латвійської держави щодо злочинів, скоєних 

росією проти України та її народу, і не сприяє єдності латвійського суспільства в цих 

складних умовах. 

*** 

Von der Burchard, Hans. Zelenskyy dismisses controversial ambassador to Germany 

[В. Зеленський звільнив скандального посла в Німеччині] / H. Von der Burchard // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 09.07. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/zelenskyy-dismisses-controversial-ambassador-to-germany/. 

Президент України Володимир Зеленський відкликав посла України в 

Німеччині Андрія Мельника, який викликав резонанс після того, як захистив лідера 

українських націоналістів Степана Бандеру. Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що А. 

Мельник, який майже вісім років працював послом у Берліні, повернеться в МЗС у 

Києві і навіть може обійняти високу посаду заступника міністра закордонних справ 

України, хоча це не підтверджено. А. Мельник був головним, але водночас 

суперечливим топ-дипломатом у Німеччині. Він відкрито критикував уряд у Берліні 

за повільні темпи поставок зброї в Україну в перші місяці війни та рішуче закликав 

адміністрацію Олафа Шольца зробити більше для України. У травні він прямо 

атакував канцлера О. Шольца, заявивши, що той поводився «як ображена ліверна 

ковбаса», що на німецькому сленгу описує тих, кого легко образити. 

*** 

Malinowski, Przemysław. Steinmeier w rozmowie z Zełenskim żądał wyjaśnień, czemu 

jego wizyta w Kijowie została odwołana [Ф.-В. Штайнмаєр в розмові з В. Зеленським 

зажадав пояснень, чому скасували його візит до Києва] / P. Malinowski // Rzeczpospolita. 

– Warsaw, 2022. – 09.07. – Режим доступу : https://www.rp.pl/polityka/art36673351-

steinmeier-w-rozmowie-z-zelenskim-zadal-wyjasnien-czemu-jego-wizyta-w-kijowie-zostala-

odwolana. 

Під час телефонної розмови президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 

попросив Президента України Володимира Зеленського пояснити, чому його 

квітневий візит до Києва несподівано скасували. Напередодні президент Польщі 

Анджей Дуда погодив візит Ф.-В. Штайнмаєра в Україну 12 квітня. Заперечень з 

української сторони не було, а керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 

навіть схвалив візит. За день до запланованого від’їзду президента Німеччини А. 

Єрмак викликав польського посла і сказав йому не везти Ф.-В. Штайнмаєра до Києва. 

Водночас В. Зеленський нібито відмовився спілкуватися зі своїм німецьким колегою, 

який чекав дзвінка «кілька годин». Тоді ж посол Німеччини в Україні Анка 

Фельдгузен отримала ноту про те, що візит Ф.-В. Штайнмаєра до Києва був би «більш 

значущим і прийнятним», якби він приїхав окремо.  

*** 

Donjeck, Herson, Harkov: Nekoliko scenarija nastavka rata [Донецьк, Херсон, 

Харків: кілька сценаріїв продовження війни] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 10.07. – 

Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/756736/donjeck-herson-harkov-nekoliko-

scenarija-nastavka-rata. 

https://www.politico.eu/article/zelenskyy-dismisses-controversial-ambassador-to-germany/
https://www.rp.pl/polityka/art36673351-steinmeier-w-rozmowie-z-zelenskim-zadal-wyjasnien-czemu-jego-wizyta-w-kijowie-zostala-odwolana
https://www.rp.pl/polityka/art36673351-steinmeier-w-rozmowie-z-zelenskim-zadal-wyjasnien-czemu-jego-wizyta-w-kijowie-zostala-odwolana
https://www.rp.pl/polityka/art36673351-steinmeier-w-rozmowie-z-zelenskim-zadal-wyjasnien-czemu-jego-wizyta-w-kijowie-zostala-odwolana
https://avaz.ba/globus/svijet/756736/donjeck-herson-harkov-nekoliko-scenarija-nastavka-rata
https://avaz.ba/globus/svijet/756736/donjeck-herson-harkov-nekoliko-scenarija-nastavka-rata


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

100 

Академічний директор Середземноморського фонду стратегічних досліджень 

П. Разу зазначає, що початок повномасштабної війни показав, що російські війська не 

справлялися зі своїми військовими завданнями, коли заходили далеко вглиб 

української території. Експерт не виключає, що росія може спробувати «розрізати» 

українські сили на північному сході та оточити Харків, щоб поставити Україну перед 

вибором: захищати Харків чи контратакувати у напрямі Херсона. За словами 

експерта, битва за Харків із населенням 1,4 мільйона осіб була б вкрай руйнівною, а 

облога могла б тривати рік. На думку аналітиків, ситуацію на фронті змінюють 

західні збройні системи такі, як французькі «Цезар», німецькі гаубиці, американські 

багатоствольні реактивні гранатомети HIMARS. 

*** 

Stokenberga, Daiga. Neplānoti Rundāles pilī atvērta ukraiņu baznīcu skulptūru 

izstāde [У Рундальському палаці неочікувано відкрили виставку української церковної 

скульптури] / D. Stokenberga // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 10.07. – Режим 

доступу : https://neatkariga.nra.lv/lasamgabali/385901-neplanoti-rundales-pili-atverta-

ukrainu-baznicu-skulpturu-

izstade?_gl=1*12cm3hc*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*

MTY1NzU0MTgyNC4yMS4xLjE2NTc1NDM4MTAuMA. 

У музеї Рундальського палацу відбулася виставка скульпторів доби пізнього 

бароко Львова «Містика барокової скульптури: Йоганн Георг Пінзель та інші 

львівські майстри XVIII ст.». Усі роботи, експоновані в музеї Рундальського палацу, 

належать до колекції Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Возницького. 

Оскільки під час війни повертати скульптури до Львова ризиковано, музей 

запропонував тимчасово розмістити їх у своєму приміщенні, щоб жителі Латвії та 

гості з-за кордону мали змогу познайомитися з важливою частиною української 

культурної спадщини. 

*** 

Gazdík, Jan. Kde vznikla brutalita ruských vojáků? Analytici zmiňují šikanu i 

«kanální» jazyk elit [Звідки бере початок жорстокість російських солдатів? Аналітики 

згадують булінг і «канальну» мову еліт] / J. Gazdík // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 11.07. 

– Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/kde-vznikla-brutalita-ruskych-

vojaku-analytici-odpovidaji/r~1d494e96f2dd11ecba63ac1f6b220ee8/. 

Чеський історик П. Томек вважає що російська армія є спадкоємицею 

радянської, тому дотримується багатьох практик і цінностей з часів Радянського 

Союзу і донині, а саме байдужості до людей і навколишнього середовища. Одним із 

головних інкубаторів російського насильства, на думку експертів, є Федеральна 

служба виконання покарань росії (ФСВП), прямий спадкоємець ГУЛАГу. На думку 

історика, тюремна культура міцно вплетена в російське життя, тому, на думку 

аналітиків, не дивно, що армійські знущання дуже схожі на покарання в російських 

тюрмах і спільна участь у насильстві зміцнює військове співтовариство так само, як 

зміцнює та цементує злочинне співтовариство. 

*** 

Szemán, László János. Augusztustól szervezik a Határvadász Ezredet [З серпня 2022 в 

Угорщині організовується новий прикордонний єгерський полк] / L. A. Szemán // 

https://neatkariga.nra.lv/lasamgabali/385901-neplanoti-rundales-pili-atverta-ukrainu-baznicu-skulpturu-izstade?_gl=1*12cm3hc*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1NzU0MTgyNC4yMS4xLjE2NTc1NDM4MTAuMA
https://neatkariga.nra.lv/lasamgabali/385901-neplanoti-rundales-pili-atverta-ukrainu-baznicu-skulpturu-izstade?_gl=1*12cm3hc*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1NzU0MTgyNC4yMS4xLjE2NTc1NDM4MTAuMA
https://neatkariga.nra.lv/lasamgabali/385901-neplanoti-rundales-pili-atverta-ukrainu-baznicu-skulpturu-izstade?_gl=1*12cm3hc*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1NzU0MTgyNC4yMS4xLjE2NTc1NDM4MTAuMA
https://neatkariga.nra.lv/lasamgabali/385901-neplanoti-rundales-pili-atverta-ukrainu-baznicu-skulpturu-izstade?_gl=1*12cm3hc*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1NzU0MTgyNC4yMS4xLjE2NTc1NDM4MTAuMA
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/kde-vznikla-brutalita-ruskych-vojaku-analytici-odpovidaji/r~1d494e96f2dd11ecba63ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/kde-vznikla-brutalita-ruskych-vojaku-analytici-odpovidaji/r~1d494e96f2dd11ecba63ac1f6b220ee8/
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Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 11.07. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/masolat-augusztustol-szervezik-a-

hatarvadaszegysegeket. 

У складі угорської поліції з надзвичайних ситуацій формується самостійний 

полк прикордонних єгерів, який складається з офіцерів-прикордонників за 

контрактом. З 1 серпня 2022 р. вони можуть офіційно організувати незалежний 

прикордонний мисливський підрозділ у поліції після того, як урядовий указ про це 

було опубліковано. Указ діятиме доти, доки буде чинним закон про запобігання 

наслідкам збройного конфлікту в Україні та гуманітарної катастрофи в Угорщині. 

Тобто, поки війна в Україні та її наслідки в Угорщині загрожуватимуть гуманітарною 

катастрофою, функціонуватиме самостійний прикордонний єгерський підрозділ. 

*** 

Máté, Patrik. Szijjártó Péter: A déli határunk gyakorlatilag ostrom alá került [Наш 

південний кордон практично в облозі] / Р. Máté // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 

11.07. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/szijjarto-peter-a-deli-

hatarunk-gyakorlatilag-ostrom-ala-kerult. 

Парламентський представник партії Угорський громадянський союз (Fidesz) 

заявив, що Угорщина та її кордони перебувають під подвійним тиском. У той же час 

країна потерпає від потоку біженців з України, а кількість людей, які хочуть силоміць 

перетнути кордон на півдні, зростає з кожним днем. Міністр закордонних справ і 

торгівлі П. Сіярто в свою чергу сказав, що угорський південний кордон був 

практично в облозі, тому що поліція і солдати, які там служать, повинні виконувати 

надлюдську роботу, щоб захистити Угорщину від спроб насильницького вторгнення. 

Як зазначив міністр, з лютого 2022 р. країна прийняла понад 833 тис. біженців з 

України. 

*** 

Latviešu politologs par karu Ukrainā: Uzvarētājs jau ir skaidrs [Латвійський 

політолог про війну в Україні: Переможець уже очевидний] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – 

Rīgā, 2022. – 11.07. – Режим доступу : https://tautaruna.nra.lv/citi/386085-latviesu-

politologs-par-karu-ukraina-uzvaretajs-jau-ir-

skaidrs/?_gl=1*1f6ul0u*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*

MTY1NzUzOTU4Mi4yMC4xLjE2NTc1Mzk2MTEuMA. 

Завідувач факультету політології Ризького університету ім. Страдіня (RSU) і 

політолог М. Даугуліс вважають, що цього року війна в Україні не закінчиться, але її 

переможець уже відомий, зрозуміло, що Україна виграє війну. М. Даугуліс зазначає, 

що хоч зараз Україна і росія воюють нарівні, однак це «вже перша точка поразки 

росії, тому що на початку війни всі думали, що росія непереможна». 

*** 

Novák Katalin Jair Bolsonaróval vállvetve küzd a „békeközvetítésért” az oroszok és az 

ukránok között [Каталін Новак бореться пліч-о-пліч з Жаїром Болсонару за «мирне 

посередництво» між росіянами та українцями] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 11.07. – 

Режим доступу : https://nepszava.hu/3163022_novak-katalin-bolsonaroval-vallvetve-kuzd-a-

bekekozvetitesert-az-oroszok-es-az-ukranok-kozott. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/masolat-augusztustol-szervezik-a-hatarvadaszegysegeket
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/masolat-augusztustol-szervezik-a-hatarvadaszegysegeket
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/szijjarto-peter-a-deli-hatarunk-gyakorlatilag-ostrom-ala-kerult
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/szijjarto-peter-a-deli-hatarunk-gyakorlatilag-ostrom-ala-kerult
https://tautaruna.nra.lv/citi/386085-latviesu-politologs-par-karu-ukraina-uzvaretajs-jau-ir-skaidrs/?_gl=1*1f6ul0u*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1NzUzOTU4Mi4yMC4xLjE2NTc1Mzk2MTEuMA
https://tautaruna.nra.lv/citi/386085-latviesu-politologs-par-karu-ukraina-uzvaretajs-jau-ir-skaidrs/?_gl=1*1f6ul0u*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1NzUzOTU4Mi4yMC4xLjE2NTc1Mzk2MTEuMA
https://tautaruna.nra.lv/citi/386085-latviesu-politologs-par-karu-ukraina-uzvaretajs-jau-ir-skaidrs/?_gl=1*1f6ul0u*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1NzUzOTU4Mi4yMC4xLjE2NTc1Mzk2MTEuMA
https://tautaruna.nra.lv/citi/386085-latviesu-politologs-par-karu-ukraina-uzvaretajs-jau-ir-skaidrs/?_gl=1*1f6ul0u*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1NzUzOTU4Mi4yMC4xLjE2NTc1Mzk2MTEuMA
https://nepszava.hu/3163022_novak-katalin-bolsonaroval-vallvetve-kuzd-a-bekekozvetitesert-az-oroszok-es-az-ukranok-kozott
https://nepszava.hu/3163022_novak-katalin-bolsonaroval-vallvetve-kuzd-a-bekekozvetitesert-az-oroszok-es-az-ukranok-kozott
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Президентка Угорщини К. Новак, яка приїхала з робочим візитом до Бразилії, у 

своїй заяві для преси виступила за «мирне посередництво» між росіянами та 

українцями. Бразилія і Угорщина пропонують виступити посередниками між росією 

та Україною. К. Новак попросила президента Бразилії використати вплив своєї 

країни, щоб якнайшвидше покласти край війні між росією та Україною. 

*** 

US, China top diplomats hold ‘constructive’ first talks in months [Перші дипломати 

США та Китаю провели «конструктивні» переговори вперше за кілька місяців] // The 

News. – Islamabad, 2022. – 11.07. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/972792-us-china-top-diplomats-hold-constructive-first-

talks-in-month. 

Держсекретар США Е. Блінкен і міністр закордонних справ Китаю Ван Ї 

провели перші з жовтня переговори на індонезійському острові Балі. Дві держави 

активізували взаємодію в той час, коли Захід зосереджений на вторгненні росії в 

Україну. Е. Блінкен висловив занепокоєння щодо України, натиснувши на Вана Ї 

щодо мовчазної підтримки Пекіном вторгнення росії до України та закликавши його 

дистанціюватися від росії. Офіційні особи США також обережно оптимістично 

оцінюють позицію Китаю щодо України, засуджуючи його риторичну підтримку 

росії, але не бачать ознак того, що Пекін підкріплює свої слова матеріальною 

підтримкою. 

*** 

Sánchez: «El destino nos brinda la oportunidad de no cometer en Ucrania el error que 

otros cometieron en España» [П. Санчес: «Доля дає нам можливість не зробити в Україні 

помилку, яку зробили інші в Іспанії»] // ABC. – Madrid, 2022. – 12.07. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/espana/sanchez-destino-brinda-oportunidad-cometer-ucrania-error-

20220712132750-vi.html. 

Під час свого першого виступу на дебатах про стан нації прем’єр-міністр 

Іспанії Педро Санчес присвятив чимало слів російському вторгненню в Україну та 

позиції Іспанії в конфлікті. Він наголосив, що захист Європи – найкраща стратегія для 

захисту Іспанії, адже мир не приходить сам і ніхто краще іспанців не зрозуміє це, 

тому що майже 90 років тому рішення країн-союзників не втручатися прирекло 

Іспанію на чотири десятиліття остракізму та фашистської диктатури. П. Санчес 

зазначив, що сьогодні доля дає можливість не зробити в Україні помилку, яку 

зробили в Іспанії, і дає можливість бути на правильному боці історії. 

*** 

Japan, Germany vow to guard rules-based int’l order amid Ukraine war [Японія та 

Німеччина обіцяють охороняти заснований на правилах міжнародний порядок під час 

війни в Україні] // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 12.07. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/Japan-Germany-vow-to-guard-rules-based-int’l-

order-amid-Ukraine-war. 

Міністри закордонних справ Японії Й. Хаясі та Німеччини А. Бербок на 

спільній пресконференції пообіцяли працювати разом, щоб підтримати заснований на 

правилах міжнародний порядок, якому загрожує вторгнення росії в Україну, 

зберігаючи при цьому економічні санкції щодо москви. За словами Й. Хаясі, Токіо та 

https://www.thenews.com.pk/print/972792-us-china-top-diplomats-hold-constructive-first-talks-in-month
https://www.thenews.com.pk/print/972792-us-china-top-diplomats-hold-constructive-first-talks-in-month
https://www.abc.es/espana/sanchez-destino-brinda-oportunidad-cometer-ucrania-error-20220712132750-vi.html
https://www.abc.es/espana/sanchez-destino-brinda-oportunidad-cometer-ucrania-error-20220712132750-vi.html
https://japantoday.com/category/politics/Japan-Germany-vow-to-guard-rules-based-int'l-order-amid-Ukraine-war
https://japantoday.com/category/politics/Japan-Germany-vow-to-guard-rules-based-int'l-order-amid-Ukraine-war
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Берлін підтримуватимуть експорт українського зерна, оскільки Україна, великий 

виробник пшениці, зіткнулася з російською блокадою українських портів на Чорному 

морі, що не дозволило експортувати врожай у такі регіони як Близький Схід та 

Африка. 

*** 

Varga Judit: Európának nem háborúra, hanem békére van szüksége [Європі 

потрібна не війна, а мир] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 12.07. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/varga-judit-europanak-nem-haborura-hanem-

bekere-van-szuksege. 

Міністерка юстиції Угорщини Ю. Варга написала на своїй сторінці у Facebook 

щодо зустрічі міністрів юстиції, що Європі потрібна не війна, а мир. Вона написала, 

що з початку вторгнення росії в Україну Угорщина послідовно дотримувалася 

позиції, що в інтересах усієї Європи, щоб війна закінчилася якнайшвидше, оскільки 

воєнна інфляція та різке зростання цін на енергоносії, яких не було з часів Другої 

світової війни, послаблюють сьогодні всю Європу. 

*** 

Kageyama, Yuri. U.S., Japan vow joint efforts on Ukraine, trade, food crisis [США та 

Японія обіцяють спільні зусилля щодо України, торгівлі та продовольчої кризи] / Y. 

Kageyama // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 13.07. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/us-japan-vow-joint-efforts-on-ukraine-trade-food-

crisis. 

Міністерка фінансів США Д. Єллен на зустрічі з міністром фінансів Японії С. 

Сунічі наголосила на важливості ефективних санкцій проти росії за її вторгнення в 

Україну. У спільній заяві, опублікованій після переговорів, обіцяно підтримку 

України у вирішенні її економічних проблем. У ньому також йдеться про те, що 

обидві сторони вітали зусилля щодо встановлення граничних цін, які будуть 

спрямовані на стримування ціни на газ та енергоносії. 

*** 

Du cinéma au front en Ukraine, les mille vies d’Oleg Sentsov [Від кіно до фронту в 

Україні, тисяча життів О. Сенцова] // L’Obs. – Paris, 2022. – 13.07. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/monde/20220713.AFP2497/du-cinema-au-front-en-ukraine-les-

mille-vies-d-oleg-sentsov.html. 

Польський фестиваль «Любуське кіноліто» оголосив переможців. Найкращим 

фільмом була названа кримінальна драма «Носоріг» О. Сенцова. Стрічка отримала 

Гран-прі фестивалю «Золоте гроно». Режисер не зміг бути присутнім на фестивалі. 

Він, як і виконавець головної ролі, перебуває на фронті у лавах ЗСУ. Проте О. Сенцов 

звернувся до фестивальної публіки з відеозверненням, в якому зазначив, що зараз 

немає нічого важливішого за захист своєї країни від російської агресії. 

*** 

Украина стала членом программы технологического сотрудничества стран 

НАТО [Україна стала членом програми технологічного співробітництва країн НАТО] // 

Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 13.07. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0713/c31519-10122669.html. 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/varga-judit-europanak-nem-haborura-hanem-bekere-van-szuksege
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/varga-judit-europanak-nem-haborura-hanem-bekere-van-szuksege
https://japantoday.com/category/politics/us-japan-vow-joint-efforts-on-ukraine-trade-food-crisis
https://japantoday.com/category/politics/us-japan-vow-joint-efforts-on-ukraine-trade-food-crisis
https://www.nouvelobs.com/monde/20220713.AFP2497/du-cinema-au-front-en-ukraine-les-mille-vies-d-oleg-sentsov.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220713.AFP2497/du-cinema-au-front-en-ukraine-les-mille-vies-d-oleg-sentsov.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0713/c31519-10122669.html
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Україна стала асоційованим членом Багатосторонньої програми 

інтероперабельності /MIP/ НАТО, в рамках якої ведеться технологічна співпраця між 

країнами-членами альянсу. Як асоційований член MIP Україна отримала право 

спільно розробляти та вносити зміни до ключових стандартів НАТО щодо взаємодії 

систем бойового управління та суміжних стандартів. Міністр оборони України О. 

Резніков висловив упевненість, що завдяки потужному IT-потенціалу країна зможе 

зробити свій внесок у розвиток колективної безпеки альянсу. 

*** 

Jair Bolsonaro dijo que sabe cómo terminar la guerra entre Ucrania y Rusia, y 

mencionó a la Argentina y a Malvinas en su solución: “Es por ahí” [Жаїр Болсонару заявив, 

що знає, як закінчити війну між Україною та росією і згадав у своєму рішенні 

Аргентину та Мальвінські острови: «Все було там»] // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 

14.07. – Режим доступу : https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/jair-bolsonaro-dijo-que-

sabe-como-terminar-la-guerra-entre-ucrania-y-rusia-y-menciono-a-la-argentina-

nid14072022/. 

Президент Бразилії Жаїр Болсонару запевнив, що у нього є «рішення», як 

припинити російське вторгнення в Україну, яке почалося 24 лютого, і сказав, що 

найближчим часом поговорить зі своїм колегою Володимиром Зеленським, щоб 

передати своє бачення. В інтерв’ю CNN Brasil Ж. Болсонару порівняв війну, яка 

ведеться в Європі, з Фолклендською війною, яка почалася 2 квітня 1982 р., коли 

Аргентина була на чолі з останньою військовою диктатурою і зіткнулася з Англією в 

Південній Атлантиці (на Мальвінських (Фолклендських) островах). Ж. Болсонару 

наголосив, що конфлікт між Києвом і москвою має закінчитися, «як закінчилася війна 

між Аргентиною та Сполученим Королівством у 1982 році». Однак глава Бразилії не 

захотів уточнювати, що саме він мав на увазі. 

*** 

Kovács Zoltán: A szankciók csak ártanak nekünk [Санкції тільки шкодять нам] // 

Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 14.07. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/kovacs-zoltan-a-szankciok-csak-artanak-nekunk. 

Держсекретар уряду Угорщини З. Ковач заявив, що санкції, накладені на росію, 

не впливають на війну в Україні, вони вже шкодять угорцям так, як ціни на 

енергоносії зростають. За його словами, ця війна ніколи не повинна була починатися і 

повинна бути закінчена якнайшвидше. За словами З. Ковача, «якщо санкції завдають 

більше шкоди тим, хто їх запроваджує, ніж тим, проти кого вони спрямовані, то вони 

безглузді». 

*** 

Szijjártó: Magyarország déli határa ostrom alatt áll [П. Сіярто: Південний кордон 

Угорщини в облозі] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 14.07. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/szijjarto-magyarorszag-deli-hatara-ostrom-alatt-all. 

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини П. Сіярто на пресконференції у 

Відні після зустрічі з міністром закордонних справ Австрії А. Шалленбергом заявив 

стосовно війни в Україні, що зараз потрібно чітко прагнути миру. Він дав зрозуміти: 

уряд не дозволить угорському народу заплатити ціну війни і він повинен враховувати 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/jair-bolsonaro-dijo-que-sabe-como-terminar-la-guerra-entre-ucrania-y-rusia-y-menciono-a-la-argentina-nid14072022/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/jair-bolsonaro-dijo-que-sabe-como-terminar-la-guerra-entre-ucrania-y-rusia-y-menciono-a-la-argentina-nid14072022/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/jair-bolsonaro-dijo-que-sabe-como-terminar-la-guerra-entre-ucrania-y-rusia-y-menciono-a-la-argentina-nid14072022/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/kovacs-zoltan-a-szankciok-csak-artanak-nekunk
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/szijjarto-magyarorszag-deli-hatara-ostrom-alatt-all
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національні інтереси, коли йдеться про забезпечення енергопостачання. Він також 

зазначив, що Угорщина вже прийняла понад 830 тис. біженців з території України. 

*** 

Patteson, Callie. US calls for halt to Russian ‘filtration’ operations, forced deportation 

of Ukrainians [США закликають припинити російські «фільтраційні» операції, 

примусову депортацію українців] / С. Patteson // New York Post. – New York, 2022. – 

14.07. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/07/14/us-calls-for-halt-to-russian-filtration-

ops-forced-deportation/. 

США закликають припинити російські «фільтраційні» операції, примусову 

депортацію українців в контрольованих росією районах України. За словами 

держсекретаря США Е. Блінкена, незаконна передача та депортація осіб, які 

перебувають під захистом, є серйозним порушенням Четвертої Женевської конвенції 

про захист цивільних осіб і є військовим злочином. Він звинуватив президента росії 

путіна в тому, що військові проводять операції з розділення сімей, викрадають дітей 

для усиновлення в росії, вилучають українські паспорти та видають українцям 

російські паспорти, щоб «змінити демографічний склад». 

*** 

Malinowski, Przemysław. Prezydent Serbii mówi o piekle na ziemi, jeśli Zachód 

odmówi negocjacji z Putinem [Президент Сербії говорить про пекло на землі, якщо Захід 

відмовиться від переговорів з путіним] / P. Malinowski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. 

– 14.07. – Режим доступу : https://www.rp.pl/polityka/art36699531-prezydent-serbii-mowi-o-

piekle-na-ziemi-jesli-zachod-odmowi-negocjacji-z-putinem. 

Президент Сербії Александар Вучич вважає, що «якщо Захід не прийме умови 

путіна, то на всіх чекає пекло». За словами сербського президента, конфлікт в Україні 

є світовою війною, в якій «Захід воює з росією за допомогою українських солдатів». 

Він також закликав «відкинути твердження», що «це регіональна або локальна війна». 

*** 

Kazimierczuk, Agnieszka. Biden poprosi izraelskiego premiera o zwiększenie pomocy 

dla Ukrainy [Д. Байден проситиме прем’єр-міністра Ізраїлю збільшити допомогу 

Україні] / A. Kazimierczuk // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 14.07. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/dyplomacja/art36700971-biden-poprosi-izraelskiego-premiera-o-

zwiekszenie-pomocy-dla-ukrainy. 

Президент США Джо Байден, який перебуває з візитом в Ізраїлі, має намір 

обговорити війну росії в Україні під час запланованих переговорів з прем’єр-

міністром Я. Лапідом. На думку політологів, «українське питання» 

обговорюватиметься в закритому режимі, жодних заяв і брифінгів не буде. Президент 

Д. Байден запропонує ізраїльським лідерам «зайняти більш тверду позицію щодо 

конфлікту» та збільшити допомогу Україні. 

*** 

Sweney, Mark. Europe could face energy rationing as ‘really tough winter’ looms, 

Shell boss warns [Керівник Shell попереджає, що Європа може зіткнутися з нормуванням 

енергоресурсів, оскільки наближається «справді сувора зима»] / М. Sweney // The 

Guardian. – London, 2022. – 14.07. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/07/14/us-calls-for-halt-to-russian-filtration-ops-forced-deportation/
https://nypost.com/2022/07/14/us-calls-for-halt-to-russian-filtration-ops-forced-deportation/
https://www.rp.pl/polityka/art36699531-prezydent-serbii-mowi-o-piekle-na-ziemi-jesli-zachod-odmowi-negocjacji-z-putinem
https://www.rp.pl/polityka/art36699531-prezydent-serbii-mowi-o-piekle-na-ziemi-jesli-zachod-odmowi-negocjacji-z-putinem
https://www.rp.pl/dyplomacja/art36700971-biden-poprosi-izraelskiego-premiera-o-zwiekszenie-pomocy-dla-ukrainy
https://www.rp.pl/dyplomacja/art36700971-biden-poprosi-izraelskiego-premiera-o-zwiekszenie-pomocy-dla-ukrainy
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https://www.theguardian.com/business/2022/jul/14/europe-could-face-energy-rationing-as-

really-tough-winter-looms-shell-boss-warns. 

Нафтогазова компанія Royal Dutch Shell, що належить спільно Британії і 

Нідерландам, заявила, що через занепокоєння щодо постачання газу з росії не можна 

виключати нормування енергії в Європі. В компанії зазначили, що попереду «справді 

важка зима в Європі», коли ціни на енергоносії можуть побачити «значне» зростання. 

Ціни на енергоносії підскочили після вторгнення росії в Україну. росію також 

звинуватили у використанні газу «як зброї», обмеживши поставки у відповідь на 

санкції ЄС.  

*** 

Berman, Lazar. Diplomacy won’t stop Iran from going nuclear, Lapid tells Biden 

[Дипломатія не зупинить Іран від ядерної зброї, каже Лапід Байдену] / L. Berman // The 

Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 14.07. – Режим доступу : 

https://www.timesofisrael.com/diplomacy-wont-stop-iran-from-going-nuclear-lapid-tells-

biden-in-press-conference/. 

США та Ізраїль підписали «Єрусалимську декларацію» про ядерну зброю Ірану 

та допомогу Україні. За словами автора, у ній Президент США Д. Байден та прем’єр-

міністр Ізраїлю Я. Лапід знайшли спільну мову щодо російсько-української війни. 

США та Ізраїль висловлюють стурбованість щодо триваючої війни в Україну, свою 

відданість суверенітету та територіальній цілісності Україні, а також підтвердили 

важливість продовження гуманітарної допомоги Україні. 

*** 

Болсонаро има предлог решења за окончање рата у Украјини [Болсонару має 

пропозицію щодо припинення війни в Україні] // Политика. – Belgrad, 2022. – 14.07. – 

Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/512028/. 

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що знає, як може бути 

врегульований конфлікт між росією та Україною, і що він надасть пропозиції своєму 

українському колегі Володимиру Зеленському, з яким поговорить 18 липня. Ж. 

Болсонару відвідав свого російського колегу путіна в москві в лютому, за кілька днів 

до нападу росії на Україну, і досі бразильський лідер зберігав нейтральну позицію 

щодо конфлікту тоді, як Бразилія продовжує вести справи з росією. 

*** 

Russland-Sanktionen: Die FPÖ sieht den Mittelstand in Gefahr [російські санкції: 

FPÖ бачить середні компанії в небезпеці] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 15.07. – Режим 

доступу : https://www.diepresse.com/6165993/russland-sanktionen-die-fpoe-sieht-den-

mittelstand-in-gefahr?from=rss. 

Після того, як прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан знову розкритикував ЄС за 

політику санкцій за вторгнення в Україну, він отримав підтримку з боку 

австрійського ліберального табору. Голова «Австрійської партії свободи» (FPÖ) Г. 

Кікл підкреслив, що заклики про допомогу з боку Угорщини в ЄС не повинні 

залишитися без уваги. За словами Г. Кікла, соціальний мир знаходиться під 

серйозною загрозою, оскільки постачання газу з росії може повністю припинитися. 

Критика заяв надійшла з боку «Австрійської народної партіії» (ÖVP). Розбіжності в 

https://www.theguardian.com/business/2022/jul/14/europe-could-face-energy-rationing-as-really-tough-winter-looms-shell-boss-warns
https://www.theguardian.com/business/2022/jul/14/europe-could-face-energy-rationing-as-really-tough-winter-looms-shell-boss-warns
https://www.timesofisrael.com/diplomacy-wont-stop-iran-from-going-nuclear-lapid-tells-biden-in-press-conference/
https://www.timesofisrael.com/diplomacy-wont-stop-iran-from-going-nuclear-lapid-tells-biden-in-press-conference/
https://www.politika.rs/scc/clanak/512028/
https://www.diepresse.com/6165993/russland-sanktionen-die-fpoe-sieht-den-mittelstand-in-gefahr?from=rss
https://www.diepresse.com/6165993/russland-sanktionen-die-fpoe-sieht-den-mittelstand-in-gefahr?from=rss
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думках між сусідніми країнами вже були чітко очевидні на спільній пресконференції 

міністрів закордонних справ Австрії А. Шалленберга (ÖVP) і його угорського колеги 

П. Сіярто. П. Сіярто ще раз дав зрозуміти, що Угорщина не підтримає жодних 

санкцій, прийнятих ЄС, оскільки війна не може вестися за спиною Угорщини. У 

відповідь А. Шалленберг зазначив, що росія є агресором. Ліберали підтримали думку 

Угорщини і підкреслили, що «жертвами цієї економічної війни є народи Європи».  

*** 

Verteidigungsministerin Tanner will mehr Übungen für Miliz [Міністерка оборони 

К. Таннер хоче більше поліцейських навчань] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 15.07. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6166013/verteidigungsministerin-tanner-will-

mehr-uebungen-fuer-miliz?from=rss. 

Міністерка оборони Австрії К. Таннер хоче надати ополченцям більше 

можливостей для навчань у майбутньому. Тому вона доручила Генштабу представити 

відповідні концепції. К. Таннер також згадала про 70 млн євро спеціальних 

інвестиційних фондів, які поліція матиме у своєму розпорядженні. З огляду на події, 

що відбуваються в Україні, поліція знову тренується, щоб бути готовою до 

надзвичайних ситуацій. У 2022 р. загалом проходили навчання 6890 осіб. Для 

порівняння, роком раніше навчання проходило 2437 поліціянтів. 

*** 

Jäger, Thomas. Von Putins finalem Kriegsziel spricht kaum jemand – dabei sollten wir 

uns vorbereiten [Перехід путіна до воєнної економіки є частиною набагато більшої 

стратегії] / T. Jäger // Focus. – Berlin, 2022. – 16.07. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/analyse-von-thomas-jaeger-von-putins-

finalem-ziel-spricht-kaum-jemand-dabei-sollten-wir-uns-vorbereiten_id_107969656.html. 

За словами німецького політолога Т. Єгера, поки росія бачить свою військову 

мету підпорядкувати всю Україну як досяжну, вона дотримуватиметься її і у цьому 

можуть сумніватися лише ті, хто не сприймає заяви путіна всерйоз. За словами 

політолога, підтримка України військовою технікою має бути систематичною на 

основі планування, яке відповідає умовам бою. Політолог вважає, що «Перемир’я 

зараз!» можуть вимагати тільки ті, хто погоджується з незмінною шкодою для ЄС. 

*** 

Western nations condemn Russia over Ukraine at G20 Indonesia talks [Західні країни 

засуджують росію через Україну на переговорах G20 в Індонезії] // Herald Sun. – 

Melbourne, 2022. – 16.07. – Режим доступу : https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-

news/g20-finance-chiefs-meet-as-indonesia-warns-of-energy-food-catastrophe/news-

story/29f45e2018466f19952cf7c14c6f3427. 

Федеральний казначей Австралії Д. Чалмерс на переговорах G20 в Індонезії 

засудив «аморальний проступок» росії проти України, заявивши, що москва повинна 

взяти на себе провину за вплив війни на світову економіку. 

*** 

Orbán Viktor: A szankciók nem működnek! [Санкції не працюють!] // Magyar 

Nemzet. – Budapest, 2022. – 16.07. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/orban-viktor-a-szankciok-nem-mukodnek-video. 

https://www.diepresse.com/6166013/verteidigungsministerin-tanner-will-mehr-uebungen-fuer-miliz?from=rss
https://www.diepresse.com/6166013/verteidigungsministerin-tanner-will-mehr-uebungen-fuer-miliz?from=rss
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/analyse-von-thomas-jaeger-von-putins-finalem-ziel-spricht-kaum-jemand-dabei-sollten-wir-uns-vorbereiten_id_107969656.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/analyse-von-thomas-jaeger-von-putins-finalem-ziel-spricht-kaum-jemand-dabei-sollten-wir-uns-vorbereiten_id_107969656.html
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/g20-finance-chiefs-meet-as-indonesia-warns-of-energy-food-catastrophe/news-story/29f45e2018466f19952cf7c14c6f3427
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/g20-finance-chiefs-meet-as-indonesia-warns-of-energy-food-catastrophe/news-story/29f45e2018466f19952cf7c14c6f3427
https://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/g20-finance-chiefs-meet-as-indonesia-warns-of-energy-food-catastrophe/news-story/29f45e2018466f19952cf7c14c6f3427
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/orban-viktor-a-szankciok-nem-mukodnek-video
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Керівник пресофісу прем’єр-міністра Угорщини Б. Хавасі повідомив, що 

прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан і прем’єр-міністр Нідерландів М. Рютте провели 

телефонну розмову. За його словами, темами обговорення були російсько-українська 

війна, енергетична криза в Європі та шляхи її вирішення, а також питання фонду 

відновлення економіки ЄС. За словами В. Орбана, в нинішній ситуації зрозуміло, що 

Європа повинна працювати над відновленням миру. 

*** 

Orbán Viktor: Harcolni kell mindenért, amit eddig természetesnek vettünk! [Треба 

боротися за все, що ми сприймали як належне!] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 

16.07. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/07/orban-viktor-harcolni-

kell-mindenert-amit-eddig-termeszetesnek-vettunk. 

Прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан написав у Facebook, що ніхто не міг 

подумати 24 лютого 2022 р., що це не просто конфлікт, а війна між Україною та 

росією, і що настане новий етап європейської історії. В. Орбан наголосив, що треба 

бути обережним, щоб збройний конфлікт не перекинувся на територію Угорщини, а 

найважливіше зараз – захистити енергетичну безпеку Угорщини. 

*** 

Pabriks: Krievijas armija ir novājināta; jebkādu jaunu uzbrukumu tā varētu spēt 

izvērst pēc diviem gadiem [Пабрікс: російська армія ослаблена; вона може розпочати 

будь-яку нову атаку через два роки] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 16.07. – 

Режим доступу : https://nra.lv/latvija/386610-pabriks-krievijas-armija-ir-novajinata-

jebkadu-jaunu-uzbrukumu-ta-varetu-spet-izverst-pec-diviem-gadiem.htm. 

Міністр оборони Латвії А. Пабрікс, пояснюючи необхідність реформування 

Служби держоборони, наголосив, що Україна, послаблюючи російську армію, прямо і 

буквально дає Латвії час на підготовку, щоб забезпечити можливість успішного 

стримування загарбника. А. Пабрікс також вказує на необхідність збільшення 

присутності сил НАТО в Латвії. 

*** 

Scholz: „Dann wäre auch unsere Sicherheit in Gefahr“ [Шольц: «Тоді наша безпека 

також буде під загрозою»] // Focus. – Berlin, 2022. – 17.07. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/kanzler-zum-ukraine-krieg-scholz-dann-waere-auch-

unsere-sicherheit-in-gefahr_id_118333870.html. 

У відповідь на війну в Україні канцлер Німеччини О. Шольц закликав до 

«геополітичного Європейського Союзу». Він закликав припинити «егоїстичні 

блокування європейських рішень окремими державами-членами». У зовнішній 

політиці, наприклад, ЄС більше не може дозволити собі національне вето, якщо хоче, 

щоб його й надалі чули у світі конкуруючих великих держав. О. Шольц також 

виступає за «нову глобальну співпрацю між демократіями», яка повинна вийти за 

межі Заходу. У повідомленні канцлер знову наголосив, що Німеччина 

підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.  

*** 

Forest, Maxime. «Le patrimoine urbain de l’Ukraine est gravement mis en danger par 

le retour de la guerre totale» [«Міська спадщина України опинилася під серйозною 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/07/orban-viktor-harcolni-kell-mindenert-amit-eddig-termeszetesnek-vettunk
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/07/orban-viktor-harcolni-kell-mindenert-amit-eddig-termeszetesnek-vettunk
https://nra.lv/latvija/386610-pabriks-krievijas-armija-ir-novajinata-jebkadu-jaunu-uzbrukumu-ta-varetu-spet-izverst-pec-diviem-gadiem.htm
https://nra.lv/latvija/386610-pabriks-krievijas-armija-ir-novajinata-jebkadu-jaunu-uzbrukumu-ta-varetu-spet-izverst-pec-diviem-gadiem.htm
https://www.focus.de/politik/ausland/kanzler-zum-ukraine-krieg-scholz-dann-waere-auch-unsere-sicherheit-in-gefahr_id_118333870.html
https://www.focus.de/politik/ausland/kanzler-zum-ukraine-krieg-scholz-dann-waere-auch-unsere-sicherheit-in-gefahr_id_118333870.html
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загрозою через повернення тотальної війни»] / M. Forest // Le Monde. – Paris, 2022. – 

17.07. – Режим доступу : https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/07/17/le-patrimoine-

urbain-de-l-ukraine-est-gravement-mis-en-danger-par-le-retour-de-la-guerre-

totale_6135083_3232.html. 

Зіткнувшись із навмисним руйнуванням, яке росія завдає міській спадщині 

України, викладач-дослідник Максим Форест і письменник Оуен Хатерлі в колонці в 

Le Monde закликають міжнародну спільноту вжити рішучих заходів для забезпечення 

захисту цих культурних пам’яток. ЮНЕСКО внесла в список 160 частково або 

повністю зруйнованих культурних об’єктів в Україні, серед яких 70 культових 

споруд, 30 історичних будівель, а також музеї та бібліотеки. Генеральна директорка 

ЮНЕСКО О. Азуле не забула підкреслити, що напади росії на культурні об’єкти в 

Україні мають бути припинені.  

*** 

Válaszolt a magyar külügy az ukrán képviselőnek, aki szerint Magyarország 

megtámadni készül Ukrajnát [МЗС Угорщини відповіло українському представнику, 

який каже, що Угорщина готується напасти на Україну] // Magyar Nemzet. – Budapest, 

2022. – 17.07. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/valaszolt-a-

magyar-kulugy-az-ukran-kepviselonek-aki-szerint-magyarorszag-megtamadni-keszul-

ukrajnat. 

Міністерство закордонних справ і торгівлі Угорщини відреагувало на 

звинувачення у нападі Угорщини на Україну. Депутат Верховної Ради М. Бужанський 

вимагав пояснень щодо слів міністра закордонних справ і торгівлі П. Сіярто, що в 

Будапешті є сценарії надзвичайної військової ситуації для захисту закарпатської 

угорської меншини. За словами М. Бужанського, Угорщина планує відправити 

військових на територію України для захисту угорського населення. У заяві 

угорського міністерства йдеться про те, що у співпраці із союзниками Угорщина 

надає всю можливу гуманітарну допомогу Україні, але не готова ризикувати 

зануренням у війну. Міністр закордонних справ Угорщини не окреслив жодного 

сценарію, за яким угорські війська перетнуть український кордон.  

*** 

Kreft-Horváth, Márk. Orbán Viktor: Szankciók helyett fegyverszünet és 

béketárgyalások [Перемир’я та мирні переговори замість санкцій] / М. Kreft-Horváth // 

Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 17.07. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/orban-viktor-szankciok-helyett-fegyverszunet-es-

beketargyalasok. 

Прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан заявив, що єдиним вирішенням 

економічних проблем Європи є мир. За його словами, санкції не допомагають 

Україні, але вони погані для Європи, і якщо вони триватимуть, то ще більше 

послаблять європейську економіку. За словами прем’єр-міністра, лідери в Брюсселі 

повинні визнати, що прорахувалися, і політику санкцій потрібно змінити. 

*** 

Odborník Pavol Gálik: O víťazstve vo vojne na Ukrajine môže rozhodnúť jedno 

[Експерт Павол Галік: Перемогу у війні в Україні може вирішити одне] // Nový Čas. – 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/07/17/le-patrimoine-urbain-de-l-ukraine-est-gravement-mis-en-danger-par-le-retour-de-la-guerre-totale_6135083_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/07/17/le-patrimoine-urbain-de-l-ukraine-est-gravement-mis-en-danger-par-le-retour-de-la-guerre-totale_6135083_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/07/17/le-patrimoine-urbain-de-l-ukraine-est-gravement-mis-en-danger-par-le-retour-de-la-guerre-totale_6135083_3232.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/valaszolt-a-magyar-kulugy-az-ukran-kepviselonek-aki-szerint-magyarorszag-megtamadni-keszul-ukrajnat
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/valaszolt-a-magyar-kulugy-az-ukran-kepviselonek-aki-szerint-magyarorszag-megtamadni-keszul-ukrajnat
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/valaszolt-a-magyar-kulugy-az-ukran-kepviselonek-aki-szerint-magyarorszag-megtamadni-keszul-ukrajnat
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/orban-viktor-szankciok-helyett-fegyverszunet-es-beketargyalasok
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/orban-viktor-szankciok-helyett-fegyverszunet-es-beketargyalasok
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Bratislava, 2022. – 17.07. – Режим доступу : https://www.cas.sk/clanok/2699293/odbornik-

pavol-galik-o-vitazstve-vo-vojne-na-ukrajine-moze-rozhodnut-jedno/. 

Експерт із військових інформаційно-комунікаційних систем П. Галік заявив, 

що системи зв’язку можуть вирішити перемогу у війні в Україні, окрім звичайної 

зброї вони відіграють ключову роль в обороні держави. На думку експерта, країни 

НАТО, включно зі Словаччиною, повинні взяти уроки з війни в Україні, 

забезпечуючи свою оборону. Він зазначив що «одним із напрямів є побудова систем 

зв’язку, які входять до, так званих, систем C4ISR, що є системою управління, 

системою зв’язку, комп’ютерної обробки, пошуку та розвідки». 

*** 

Avião ucraniano com armas sérvias despenha-se na Grécia – oito tripulantes 

morreram [У Греції розбився український літак із сербським озброєнням – вісім членів 

екіпажу загинули] // Público. – Lisboa, 2022. – 17.07. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/07/17/mundo/noticia/aviao-ucraniano-armas-servias-despenhase-

grecia-oito-tripulantes-morreram-2013972. 

Український вантажний літак розбився поблизу міста Кавала на півночі Греції, 

забравши життя восьми членів екіпажу. Літак перевозив сербську зброю і прямував 

до Бангладеш. Інформацію про смерть підтвердила влада Греції. За даними МЗС 

України, усі загиблі були громадянами України. Причиною катастрофи могла бути 

аномалія двигуна, але пілот, виявивши її, більше не зміг здійснити аварійну посадку, 

як того вимагала влада Греції. Денис Богданович, керуючий директор авіакомпанії 

«Меридіан», відповідальної за Ан-12, запевнив, що ні літак, ні аварія не мають 

відношення до війни між росією та Україною. Д. Богданович підтвердив версію 

міністерства оборони Сербії, яке пояснило, що вантаж літака – боєприпаси та 

міномети – належав сербській компанії з торгівлі зброєю та іншим військовим 

обладнанням Valir, яка збиралася продати його уряду Бангладеш. 

*** 

Jäger, Thomas. Von Putins finalem Kriegsziel spricht kaum jemand – dabei sollten wir 

uns vorbereiten [Про кінцеву мету війни путіна майже ніхто не говорить – треба 

готуватися] / T. Jäger // Focus. – Berlin, 2022. – 18.07. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/analyse-von-thomas-jaeger-von-putins-

finalem-ziel-spricht-kaum-jemand-dabei-sollten-wir-uns-vorbereiten_id_107969656.html. 

За словами німецького політолога Т. Єгера, росія хоче домінувати не лише в 

Україні, а й у всій Європі, тому що тільки тоді вона зможе мати право голосу в 

міжнародному порядку нарівні зі світовими державами США та Китаєм. На думку 

політолога, російський президент вважає, що європейські демократії не в змозі 

захистити себе, що, можливо, підтверджується навмисно спричиненою частковою 

військовою недієздатністю Німеччини. Політолог підсумовує, що Німеччині та іншим 

країнам ЄС терміново потрібен серйозний аналіз загроз. 

*** 

I. Šimonytė: Rusija nenurims, kol jos rankos nebus surištos [І. Шимоніте: росія не 

заспокоїться, поки їй не зв’яжуть руки] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 18.07. – 

Режим доступу : https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/07/18/news/i-simonyte-

rusija-nenurims-kol-jos-rankos-nebus-suristos-23997387. 

https://www.cas.sk/clanok/2699293/odbornik-pavol-galik-o-vitazstve-vo-vojne-na-ukrajine-moze-rozhodnut-jedno/
https://www.cas.sk/clanok/2699293/odbornik-pavol-galik-o-vitazstve-vo-vojne-na-ukrajine-moze-rozhodnut-jedno/
https://www.publico.pt/2022/07/17/mundo/noticia/aviao-ucraniano-armas-servias-despenhase-grecia-oito-tripulantes-morreram-2013972
https://www.publico.pt/2022/07/17/mundo/noticia/aviao-ucraniano-armas-servias-despenhase-grecia-oito-tripulantes-morreram-2013972
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/analyse-von-thomas-jaeger-von-putins-finalem-ziel-spricht-kaum-jemand-dabei-sollten-wir-uns-vorbereiten_id_107969656.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/analyse-von-thomas-jaeger-von-putins-finalem-ziel-spricht-kaum-jemand-dabei-sollten-wir-uns-vorbereiten_id_107969656.html
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/07/18/news/i-simonyte-rusija-nenurims-kol-jos-rankos-nebus-suristos-23997387
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/07/18/news/i-simonyte-rusija-nenurims-kol-jos-rankos-nebus-suristos-23997387
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Прем’єр-міністерка Литви І. Шимоніте стверджує, що зараз в Україні 

відбувається найважливіша боротьба за демократичні ідеали. На Сеймі Всесвітньої 

спільноти литовців І. Шимоніте сказала, що від того, як міжнародне співтовариство, і 

насамперед демократичний світ, зможе протистояти агресору, «багато в чому 

залежатиме, який світ ми залишимо для майбутніх поколінь», тому важливо 

продовжувати підтримувати Україну. Прем’єр-міністерка підкреслила, що для 

перемоги над кремлівським режимом вкрай важлива підтримка України 

*** 

Szijjártó: Minél később ér véget a háború, annál nagyobb lesz a migrációs nyomás 

[Чим пізніше закінчиться війна, тим більшим буде міграційний тиск] // Magyar Nemzet. 

– Budapest, 2022. – 18.07. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/szijjarto-minel-kesobb-er-veget-a-haboru-annal-

nagyobb-lesz-a-migracios-nyomas. 

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини П. Сіярто заявив, що будь-які 

кроки, які призведуть до продовження війни в Україні, суперечать інтересам 

Угорщини, що, серед іншого, може призвести до світової продовольчої кризи, яка 

створює серйозні ризики. Глава міністерства підкреслив, що заходи, які якимось 

чином затягують збройний конфлікт, також спричиняють загострення продовольчої 

кризи в багатьох частинах світу. Висловлюючись про серйозність ситуації, він 

зазначив, що на Україну та росію припадає 30 % світового експорту пшениці, 80 % 

експорту соняшнику, а експорт української пшениці 2022 р. скоротиться приблизно 

на 25 мільйонів тонн тоді, як виробництво в країні скоротилася вдвічі. П. Сіярто 

підкреслив, що Угорщина також бере участь у зусиллях, спрямованих на 

пом’якшення кризи, і наразі забезпечила транзит 368 тис. тонн зерна. 

*** 

Vojni analitičar o tvrdnji Rusa o poginulim Hrvatima: Ova igra s mrtvima je udarac 

ispod pojasa [Військовий аналітик про заяву росії щодо загиблих хорватів: Ця гра з 

загиблими – це удар нижче пояса] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 18.07. – Режим доступу 

: https://www.vecernji.hr/vijesti/vojni-analiticar-o-tvrdnjji-rusa-o-poginulim-hrvatima-ova-

igra-s-mrtvima-je-udarac-ispod-pojasa-1595670. 

Міністерство оборони росії опублікувало нібито список іноземних найманців в 

Україні, серед яких також згадуються хорвати. росія стверджує, що в Україну 

прибуло 204 хорвати. З них 74 нібито загинули, а 51 повернувся. Міністерство 

закордонних справ Хорватії заявляє, що не знає цю інформацію. Військовий аналітик 

і аналітик з питань безпеки І. Мандич прокоментував звинувачення російського 

Міноборони і назвав це свідомо розміщеними фейкові новини. Ці фейкові новини 

служать для того, щоб зіпсувати відносини між Хорватією та Україною. 

*** 

Schwere Waffen jetzt! [Важка зброя зараз!] // Focus. – Berlin, 2022. – 19.07. – Режим 

доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/96-osteuropa-experten-weltweit-

fordern-schwere-waffen-jetzt_id_119428660.html. 

У червні група німецьких інтелектуалів, творчих митців і публіцистів 

опублікувала гучний текст-заклик «Перемир’я зараз», у якому йдеться про 

припинення вогню в Україні. На думку видання, невірно оцінюючи природу 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/szijjarto-minel-kesobb-er-veget-a-haboru-annal-nagyobb-lesz-a-migracios-nyomas
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/szijjarto-minel-kesobb-er-veget-a-haboru-annal-nagyobb-lesz-a-migracios-nyomas
https://www.vecernji.hr/vijesti/vojni-analiticar-o-tvrdnjji-rusa-o-poginulim-hrvatima-ova-igra-s-mrtvima-je-udarac-ispod-pojasa-1595670
https://www.vecernji.hr/vijesti/vojni-analiticar-o-tvrdnjji-rusa-o-poginulim-hrvatima-ova-igra-s-mrtvima-je-udarac-ispod-pojasa-1595670
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/96-osteuropa-experten-weltweit-fordern-schwere-waffen-jetzt_id_119428660.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/96-osteuropa-experten-weltweit-fordern-schwere-waffen-jetzt_id_119428660.html
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внутрішнього режиму та зовнішньополітичної доктрини путіна, заклик, як і інші 

подібні заяви, пропонує протилежне тому, що необхідне для стримування Кремля, 

підписанти не бачать своїм головним завданням здатність України зберігати 

самооборону. 

*** 

Szijjártó: A gyermekek a legnagyobb vesztesei az ukrajnai háborúnak [Діти 

найбільше програли від війни в Україні] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 19.07. – 

Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/szijjarto-a-gyermekek-a-

legnagyobb-vesztesei-az-ukrajnai-haborunak. 

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини П. Сіярто заявив, що діти 

найбільше програли від війни в Україні, і хоча Угорщина робить усе, щоб полегшити 

їхній біль, рішенням буде мир. Перед відкритими дебатами в Раді Безпеки ООН щодо 

дітей і збройних конфліктів глава міністерства повідомив, що за 146 днів з початку 

бойових дій до Угорщини прибуло близько 840 тис. біженців з України. Він 

підкреслив, що Угорщина робить усе, щоб полегшити біль дітей, які страждають від 

війни, влада забезпечує роботою батьків, які бажають залишитися, освітою та 

оздоровленням їхніх дітей. В Угорщині 500 українських дітей відвідують дитсадок і 

1700 – школу, і ця можливість буде надана їм і в навчальному році, що починається. 

Крім того, уряд взяв на себе спеціальну медичну допомогу 130 дітям і запропонував 

тисячу стипендій для студентів-біженців у вищих навчальних закладах Угорщини. 

*** 

La Russie ne se concentre plus « uniquement « sur l’est de l’Ukraine, prévient Lavrov 

[росія більше не зосереджена «тільки» на Східній Україні, попереджає лавров] // L’OBS. 

– Paris, 2022. – 20.07. – Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/guerre-en-

ukraine/20220720.OBS61130/la-russie-ne-se-concentre-plus-uniquement-sur-l-est-de-l-

ukraine-previent-lavrov.html. 

Глава російської дипломатії лавров заявив, що військові цілі росії в Україні 

більше не обмежуються лише сходом країни, а й стосуються «інших територій» і 

можуть ще розширюватися. За його словами, це вже не тільки, так звані, Донецька і 

Луганська народні республіки, а це також Херсонська і Запорізька області і низка 

інших територій. Він попередив, що якщо Захід продовжить постачати Україні зброю, 

здатну вражати на великі відстані, наприклад, американські реактивні системи 

залпового вогню HIMARS, географічні цілі росії все одно не будуть змінюватися. 

*** 

Desiderio, Andrew. Zelenska to Congress: ‘Russia is destroying our people’ [Олена 

Зеленська до Конгресу США: «росія знищує наш народ»] / A. Desiderio // POLITICO. – 

Brussels, 2022. – 20.07. – Режим доступу : 

https://www.politico.com/news/2022/07/20/ukraine-zelenska-congress-russia-00046916. 

Перша леді України Олена Зеленська виступила з емоційною промовою перед 

американськими законодавцями, наголошуючи на людських жертвах війни росії 

проти України та благаючи Конгрес надати більше зброї. О. Зеленська, яка на 

запрошення спікера Ненсі Пелосі виступила перед членами обох палат, показала 

зображення загиблих, поранених і переселенців, зокрема маленьких дітей, українців. 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/szijjarto-a-gyermekek-a-legnagyobb-vesztesei-az-ukrajnai-haborunak
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/szijjarto-a-gyermekek-a-legnagyobb-vesztesei-az-ukrajnai-haborunak
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220720.OBS61130/la-russie-ne-se-concentre-plus-uniquement-sur-l-est-de-l-ukraine-previent-lavrov.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220720.OBS61130/la-russie-ne-se-concentre-plus-uniquement-sur-l-est-de-l-ukraine-previent-lavrov.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220720.OBS61130/la-russie-ne-se-concentre-plus-uniquement-sur-l-est-de-l-ukraine-previent-lavrov.html
https://www.politico.com/news/2022/07/20/ukraine-zelenska-congress-russia-00046916
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Це було звернення до законодавців не як до політиків, а як до «мам і тат, бабусь і 

дідусів, доньок і синів».  

*** 

General Agostinho Costa: ataque russo a reunião “de alto nível” na origem de “purga” 

nos serviços de segurança ucranianos [Генерал Агостіньйо Кошта: напад росії під час 

зустрічі «на високому рівні» став причиною «чисток» в українських спецслужбах] // 

Público. – Lisboa, 2022. – 20.07. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/07/20/mundo/noticia/ataque-russo-reuniao-alto-nivel-origem-

purga-servicos-seguranca-ucranianos-2014312. 

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Служби безпеки 

(СБУ). Для генерала Агостіньйо Кошти цей крок може бути пов’язаним з нападом 

росії на Вінницю, який відбувся під час зустрічі «на високому рівні». А. Кошта 

наголосив, що невдоволення В. Зеленського роботою кадрів, які складають його 

найближче оточення, схоже, є загостреним, і такі рішення спрямовані на зміцнення 

його внутрішньої влади. Аналітик також не виключає існування політичного 

напруження в урядовому колі в Києві, зокрема між В. Зеленським і вищим військовим 

командуванням. 

*** 

Russia said to chafe at Lapid’s ascension to prime minister’s office [росія заявила, що 

обурена приходом Лапіда на посаду прем’єр-міністра] // The Times of Israel. – Jerusalem, 

2022. – 20.07. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/russia-said-to-

chafe-at-lapids-ascension-to-prime-ministers-office/. 

Посол росії в Ізраїлі висловив невдоволення тим, що Я. Лапід став прем’єр-

міністром і, що це може «спричинити проблеми» у відносинах москви та Єрусалима. 

У звіті вказується на низку заяв Я. Лапіда, зроблених на посаді міністра закордонних 

справ, які були дуже критичними щодо вторгнення росії тоді, як тодішній прем’єр-

міністр Н. Беннетт дотримувався більш дипломатичної позиції. Я. Лапід звинуватив 

москву у військових злочинах, а російські війська у «вбивстві невинних мирних 

жителів». 

*** 

Meneses, Rosa. General Vincenzo Camporini: «La guerra de Ucrania se dirige a un 

escenario a la coreana» [Генерал Вінченцо Кампоріні: «Українська війна прямує до 

корейського сценарію»] / R. Meneses // El Mundo. – Madrid, 2022. – 21.07. – Режим 

доступу : https://www.elmundo.es/internacional/2022/07/22/62dad2cbfdddff0c3f8b45e3.html. 

Військовий генерал Вінченцо Кампоріні поєднує в собі навики стратега та 

міжнародного аналітика, які так цінуються в наш час. Колишній глава штату мера 

збройних сил Італії виступає за те, щоб Європейський Союз мав єдиний голос і 

координував свою політику та інтереси. Він наголошує, що стабільність у Сахелі та 

Магрибі настільки ж важлива для Європи, як і східний кордон. Щодо нападу росії на 

Україну, В. Кампоріні вважає, що українська війна прямує до повторення корейського 

сценарію. 

*** 

https://www.publico.pt/2022/07/20/mundo/noticia/ataque-russo-reuniao-alto-nivel-origem-purga-servicos-seguranca-ucranianos-2014312
https://www.publico.pt/2022/07/20/mundo/noticia/ataque-russo-reuniao-alto-nivel-origem-purga-servicos-seguranca-ucranianos-2014312
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/russia-said-to-chafe-at-lapids-ascension-to-prime-ministers-office/
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/russia-said-to-chafe-at-lapids-ascension-to-prime-ministers-office/
https://www.elmundo.es/internacional/2022/07/22/62dad2cbfdddff0c3f8b45e3.html
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Premiér sa stretol s nemeckými politikmi: Do Európy posiela silný odkaz v súvislosti s 

Ukrajinou [Прем’єр-міністр зустрівся з німецькими політиками: Він надсилає потужний 

меседж Європі щодо України] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 21.07. – Режим доступу : 

https://www.cas.sk/clanok/2700797/premier-sa-stretol-s-nemeckymi-politikmi-do-europy-

posiela-silny-odkaz-v-suvislosti-s-ukrajinou/. 

Прем’єр-міністр Словаччини Е. Геґер під час зустрічі з німецькими політиками 

надіслав потужний меседж Європі щодо України, застерігаючи європейських 

партнерів від можливого послаблення надання допомоги Україні. За словами Е. 

Геґера, президент росії путін веде гібридну війну проти половини Європи і найбільше 

путін боїться єдності європейських держав. 

*** 

Pincha, João Pedro. Human Rights Watch acusa Rússia e Ucrânia de porem civis em 

risco “desnecessariamente” [Г’юман Райтс Вотч звинувачує росію та Україну в тому, що 

вони «невиправдано» піддають ризику мирне населення] / J. P. Pincha // Público. – 

Lisboa, 2022. – 21.07. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/07/21/mundo/noticia/human-rights-watch-acusa-russia-ucrania-

porem-civis-risco-desnecessariamente-2014538. 

Дослідниця правозахисної організації США HRW Г. Райтс Вотч повідомляє, 

що виявила сім випадків, коли солдатів з обох сторін розквартирували в районах, де 

все ще було населення, без його евакуації. У всіх з них були обстріли, що призвели до 

загибелі та поранень мирних жителів. Дослідник HRW Б. Вілле закликав збройні сили 

обох країн «уникати розміщення своїх солдатів серед цивільних осіб. Організація 

провела 54 інтерв’ю з жителями семи міст Чернігівської, Харківської та Запорізької 

областей. У чотирьох ситуаціях серед населення були розміщені російські війська, а в 

трьох – українські. 

*** 

Gross, Judan. Diaspora minister: Punishing Jewish Agency for Israel’s stance on war 

‘deplorable’ [Міністр у справах діаспори: покарання Єврейського агентства за позицію 

Ізраїлю щодо війни «сумно»] / J. Gross // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 21.07. – 

Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/diaspora-minister-punishing-

jewish-agency-for-israels-stance-on-war-deplorable/. 

Ізраїльські міністри виступають проти рішення російського уряду спробувати 

припинити діяльність Єврейського агентства «Сохнут» в країні, один із яких заявив, 

що це помста Ізраїлю за підтримку України. Міністр у справах діаспори Н. Шай каже, 

що спроба покарати Європейське агенство за позицію Ізраїлю щодо війни є 

«жалюгідною та образливою» і російські євреї не стануть заручниками війни в 

Україні. 

*** 

Pedro Abrunhosa canta «Putin, vai-te f****» e acaba arrasado pela Embaixada da 

Rússia em Portugal [Педро Абруньоса співає «Putin, vai-te f****» і викликає гнів 

спустошеного посольства росії в Португалії] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 22.07. 

– Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-

ucrania/detalhe/pedro-abrunhosa-canta-putin-vai-te-f-e-acaba-arrasado-pela-embaixada-da-

russia-em-portugal?ref=Pesquisa_Destaques. 

https://www.cas.sk/clanok/2700797/premier-sa-stretol-s-nemeckymi-politikmi-do-europy-posiela-silny-odkaz-v-suvislosti-s-ukrajinou/
https://www.cas.sk/clanok/2700797/premier-sa-stretol-s-nemeckymi-politikmi-do-europy-posiela-silny-odkaz-v-suvislosti-s-ukrajinou/
https://www.publico.pt/2022/07/21/mundo/noticia/human-rights-watch-acusa-russia-ucrania-porem-civis-risco-desnecessariamente-2014538
https://www.publico.pt/2022/07/21/mundo/noticia/human-rights-watch-acusa-russia-ucrania-porem-civis-risco-desnecessariamente-2014538
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/diaspora-minister-punishing-jewish-agency-for-israels-stance-on-war-deplorable/
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/diaspora-minister-punishing-jewish-agency-for-israels-stance-on-war-deplorable/
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/pedro-abrunhosa-canta-putin-vai-te-f-e-acaba-arrasado-pela-embaixada-da-russia-em-portugal?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/pedro-abrunhosa-canta-putin-vai-te-f-e-acaba-arrasado-pela-embaixada-da-russia-em-portugal?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/pedro-abrunhosa-canta-putin-vai-te-f-e-acaba-arrasado-pela-embaixada-da-russia-em-portugal?ref=Pesquisa_Destaques
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Співак Педро Абруньоса активно критикує вторгнення росії в Україну і навіть 

скористався концертами, щоб підвищити тон своїх звинувачень на адресу кремля. На 

концерті в Агеді співак з Порту навіть сказав: «путін, іди до біса» («Putin, vai-te 

b******», португальською) і отримав сильну критику з боку російського посольства в 

Португалії. У публікації на офіційному вебсайті посольство повідомило, що 

«отримало листи від розлючених російських співвітчизників, які стверджують, що 

шоковані поведінкою одного з відомих португальських співаків Педро Абруньоси». 

Його слова описуються як «грубі», «неприйнятні», «неблагородні провокації» та 

«негідні людини культури, яка представляє країну». В посольстві також зазначили, 

що слова П. Абруньоси підпадають не під одну статтю португальського 

кримінального законодавства, і в цьому контексті вони повідомили компетентні 

правоохоронні органи по дипломатичних каналах, додаючи, що посольство 

продовжуватиме «контролювати інтереси російських громадян, які проживають у 

Португалії». 

*** 

G. Grušas apsilankė karo siaubiamoje Ukrainoje: „Ši šalis ir jos žmonės negali būti 

užmiršti pasaulio ir kiekvieno iš mūsų“ [Ґ. Груш відвідав охоплену війною Україну: «Ця 

країна та її народ не можуть бути забуті світом і кожним із нас»] // Lietuvos rytas. – 

Vilniaus, 2022. – 22.07. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/07/22/news/g-grusas-apsilanke-karo-

siaubiamoje-ukrainoje-si-salis-ir-jos-zmones-negali-buti-uzmirsti-pasaulio-ir-kiekvieno-is-

musu--24043214. 

Вільнюський архієпископ Ґ. Груш відвідав Україну, яка захищаюється від 

агресії росії. Архиєпископ зустрівся з прем’єр-міністром України Д. Шмигалем. 

Прем’єр-міністр подякував усьому народу Литви за підтримку України, висловив 

подяку Католицьким Церквам. Архиєпископ Вільнюса, який також є головою Ради 

єпископських конференцій Європи, зазначив, що європейські католики моляться за 

Україну, приймають українських біженців у своїх країнах та збирають допомогу для 

людей в Україні. З прем’єр-міністром архієпископ обговорив роль та значення 

військових капеланів у підтримці духу воїнів. 

*** 

Romero Revuelta, Patricia. Abecedario del pulso de Putin al mundo libre [путінська 

абетка для вільного світу] / P. Romero Revuelta // ABC. – Madrid, 2022. – 23.07. – Режим 

доступу : https://www.abc.es/internacional/abci-abecedario-pulso-putin-mundo-libre-

202205232113_noticia.html. 

Три місяці війни між росією та Україною завершилися. За ці жахливі дні 

з’явилися певні символи, ключі та герої, які пояснюють трагедію і асоціюються з нею. 

Одним з найсильнішим символом українського супротиву став металургійний 

комбінат «Азовсталь», а завдяки героїчним діям захисників з «Азовсталі», цю 

металоконструкцію було перетворено на символ у символі – місто Маріуполь, яке 

наразі є майже містом-привидом. 

*** 

«Je suis Pedro Abrunhosa»: José Cid demonstra apoio ao cantor após polémica com 

embaixada da Rússia [«Я є Педро Абруньоса»: Жозе Сід підтримує співака під час 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/07/22/news/g-grusas-apsilanke-karo-siaubiamoje-ukrainoje-si-salis-ir-jos-zmones-negali-buti-uzmirsti-pasaulio-ir-kiekvieno-is-musu--24043214
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/07/22/news/g-grusas-apsilanke-karo-siaubiamoje-ukrainoje-si-salis-ir-jos-zmones-negali-buti-uzmirsti-pasaulio-ir-kiekvieno-is-musu--24043214
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/07/22/news/g-grusas-apsilanke-karo-siaubiamoje-ukrainoje-si-salis-ir-jos-zmones-negali-buti-uzmirsti-pasaulio-ir-kiekvieno-is-musu--24043214
https://www.abc.es/internacional/abci-abecedario-pulso-putin-mundo-libre-202205232113_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-abecedario-pulso-putin-mundo-libre-202205232113_noticia.html
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суперечки з російським посольством] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 23.07. – 

Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/cultura/detalhe/je-suis-pedro-abrunhosa-jose-cid-

demonstra-apoio-ao-cantor-apos-polemica-com-embaixada-da-russia. 

Співак Жосе Сід поділився відео під назвою «Je suis Pedro Abrunhosa» («Я є 

Педро Абруньоса»), демонструючи підтримку своєму професійному колезі, який бере 

участь у суперечці з російським посольством, після того, як він сказав на концерті: 

«путін, іди до біса». Ж. Сід наголосив, що солідарний з позицією П. Абруньоси, адже 

він має повне право звинувачувати російський уряд на сцені в тому, що відбувається в 

Україні. Ж. Сід додав, що повністю його підтримує, а всі колеги поважають його. 

*** 

Stevis-Gridneff, Matina. Deal between Ukraine and Russia aims to ease global food 

crisis [Угода між Україною та росією спрямована на послаблення світової продовольчої 

кризи] / М. Stevis-Gridneff // eKathimerini. – Athens, 2022. – 23.07. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/nytimes/1189714/deal-between-ukraine-and-russia-aims-to-

ease-global-food-crisis/. 

росія та Україна підписали у Стамбулі угоду про експорт понад 20 мільйонів 

тонн зерна, які застрягли в заблокованих портах Чорного моря в Україні, угода, 

спрямована на зниження різких цін на зерно та пом’якшення глобальної кризи. Угода 

передбачає спосіб експорту українського зерна через Туреччину і вона укладена після 

того, як ООН надала росії гарантії, що вона може експортувати своє зерно та добрива. 

Якщо угода буде виконана, це може допомогти зменшити катастрофічний дефіцит 

продовольства, який посилився після вторгнення росії в Україну в лютому. 

*** 

Kincses, Krisztina. Orbán Viktor: A háborúk és veszélyek évtizedét éljük [Ми живемо 

в десятиліття воєн і небезпек] / К. Kincses // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 23.07. – 

Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/orban-viktor-a-haboruk-es-

veszelyek-evtizedet-eljuk. 

Прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан виголосив промову в румунському місті 

Беїле-Тушнаді. Характерним для виступів В. Орбана в Беїле-Тушнаді є те, що він не 

лише оцінює поточні політичні події, а й описує стратегічний напрям наступного 

періоду. Прем’єр-міністр нагадав про три потрясіння: коронавірус, війну і те, що 

холодна війна не може повернутися. За словами глави уряду, заява українців про те, 

що росіяни не зупиняться на Україні, нереалістична, вона слугує для того, щоб 

залучити країни на свій бік.  

*** 

Mikulski, Jakub. Szefowa MSZ Niemiec skrytykowała Erdoğana za wspólne zdjęcie z 

Putinem [Глава МЗС Німеччини розкритикувала Ердогана за фотографію з путіним] / J. 

Mikulski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 23.07. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/dyplomacja/art36747801-szefowa-msz-niemiec-skrytykowala-erdogana-za-

wspolne-zdjecie-z-putinem. 

Міністерка закордонних справ Німеччини А. Бербок назвала спільне фото 

президента Туреччини Р. Т. Ердогана з путіним «викликом для НАТО». В інтерв’ю 

таблоїду Bild глава німецької дипломатії розкритикувала президента Туреччини за 

спільне фото з лідерами росії та Ірану: путіним і президентом Ірану Ібрагімом Райсі. 

https://www.cmjornal.pt/cultura/detalhe/je-suis-pedro-abrunhosa-jose-cid-demonstra-apoio-ao-cantor-apos-polemica-com-embaixada-da-russia
https://www.cmjornal.pt/cultura/detalhe/je-suis-pedro-abrunhosa-jose-cid-demonstra-apoio-ao-cantor-apos-polemica-com-embaixada-da-russia
https://www.ekathimerini.com/nytimes/1189714/deal-between-ukraine-and-russia-aims-to-ease-global-food-crisis/
https://www.ekathimerini.com/nytimes/1189714/deal-between-ukraine-and-russia-aims-to-ease-global-food-crisis/
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/orban-viktor-a-haboruk-es-veszelyek-evtizedet-eljuk
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/orban-viktor-a-haboruk-es-veszelyek-evtizedet-eljuk
https://www.rp.pl/dyplomacja/art36747801-szefowa-msz-niemiec-skrytykowala-erdogana-za-wspolne-zdjecie-z-putinem
https://www.rp.pl/dyplomacja/art36747801-szefowa-msz-niemiec-skrytykowala-erdogana-za-wspolne-zdjecie-z-putinem
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А. Бербок вважає, що «це фото більш ніж незрозуміле, особливо з точки зору члена 

НАТО». А. Бербок, відповідаючи на питання про шанси України на перемогу, 

заявила, що «Україна має право жити в мирі, свободі та безпеці».  

*** 

Kazimierczuk, Agnieszka. Viktor Orban: To nie jest nasza wojna [Віктор Орбан: Це 

не наша війна] / A. Kazimierczuk // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 23.07. – Режим 

доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36748591-viktor-orban-to-nie-jest-nasza-

wojna. 

Прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан вважає, що якби президентом США був 

Д. Трамп, а канцлером Німеччини А. Меркель, то війни в Україні не було б. 

Угорський прем’єр визнав, зокрема, що причиною початку війни стала необхідність 

гарантувати росії безпеку з боку Заходу. В. Орбан заявив, що росіяни «розмовляють 

старою мовою», але «це не означає, що те, що вони говорять, не має сенсу» та що 

«загарбники рухатимуться вперед, доки українці зможуть досягати російської 

території своєю зброєю». Говорячи про війну в Україні, В. Орбан повторив, що «це не 

наша війна». 

*** 

Kriz Türkiye’de çözüldü! İhracatçıların ‘Tahıl Koridoru’ sevinci [Кризу в Туреччині 

вирішено! «Зерновий коридор» радує експортерів] // Star. – Istanbul, 2022. – 23.07. – 

Режим доступу : https://www.star.com.tr/guncel/kriz-turkiyede-cozuldu-ihracatcilarin-tahil-

koridoru-sevinci-haber-1726457/. 

Підписання «Ініціативного документа щодо безпечних перевезень зерна та 

продуктів харчування з українських портів» між Туреччиною, росією, Україною та 

Організацією Об’єднаних Націй (ООН) під егідою президента Р. Т. Ердогана в 

Стамбулі викликало велике задоволення серед експортерів.  

*** 

Богданова, Милена. Край на Западното господство [Кінець панування Заходу] / 

М. Богданова // Факти. – Sofia, 2022. – 23.07. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/world/698455-krai-na-zapadnoto-gospodstvo. 

Прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан заявив, що Європа втратила свій шанс на 

посередництво в конфлікті між росією та Україною. За його словами, мир в Україні 

можна встановити лише після переговорів між росією та США, а Європа втратила 

свій шанс бути посередником, оскільки не змогла виконати Мінські домовленості. Він 

зазначив, що знову після Другої світової війни настав момент, коли Європа не має 

права голосу у важливих питаннях безпеки, а рішення приймають США і росія. 

*** 

Burgos, Antonio. Sin luz ni gas [Ні світла, ні газу] / A. Burgos // ABC. – Madrid, 2022. 

– 24.07. – Режим доступу : https://www.abc.es/opinion/antonio-burgos-sin-luz-ni-gas-

20220724125740-nt.html. 

Автор зазначає, що наразі є дефіцит газу та електроенергії, що зумовлює 

зростання цін і очікування холодної зими, через те, що росія, розпочавши війну в 

Україні, зараз починає шантажувати Європу дефіцитом газу.  

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36748591-viktor-orban-to-nie-jest-nasza-wojna
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36748591-viktor-orban-to-nie-jest-nasza-wojna
https://www.star.com.tr/guncel/kriz-turkiyede-cozuldu-ihracatcilarin-tahil-koridoru-sevinci-haber-1726457/
https://www.star.com.tr/guncel/kriz-turkiyede-cozuldu-ihracatcilarin-tahil-koridoru-sevinci-haber-1726457/
https://fakti.bg/world/698455-krai-na-zapadnoto-gospodstvo
https://www.abc.es/opinion/antonio-burgos-sin-luz-ni-gas-20220724125740-nt.html
https://www.abc.es/opinion/antonio-burgos-sin-luz-ni-gas-20220724125740-nt.html
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*** 

Cohen, David. Ukraine’s neighbor worried about Russian invasion [Сусідка України 

стурбована російським вторгненням] / D. Cohen // POLITICO. – Brussels, 2022. – 24.07. – 

Режим доступу : https://www.politico.com/news/2022/07/24/moldova-russia-ukraine-

invasion-00047599. 

Молдова, яка має спільний кордон з Україною, стала незалежною державою 

після розпаду Радянського Союзу в 1991 р., але вона так і не змогла повністю вийти зі 

сфери впливу росії або самостійно побудувати життєво важливу економіку та 

залишається однією з найбідніших країн Європи. Прем’єр-міністерка Молдови Н. 

Гаврилиця заявила, що її країна побоюється вторгнення росії і сказала, що її країна не 

єдина, яка має підстави для занепокоєння через вторгнення в Україну, розпочате 

путіним у лютому. 

*** 

Martins, Ruben. Cinco meses depois, em que estado está a guerra na Ucrânia? [Через 

п’ять місяців, у якому стані війна в Україні?] / R. Martins // Público. – Lisboa, 2022. – 

24.07. – Режим доступу : https://www.publico.pt/2022/07/25/mundo/noticia/cinco-meses-

estado-guerra-ucrania-2014874. 

Через п’ять місяців після нападу росії на Україну, Київ не було взято, значна 

частина України залишається під контролем Збройних сил України, а жителі, 

розташовані далеко від лінії фронту, звикли до існування, яке спорадично 

порушується повітряними тривогами, або прильотами ракет. Але війна ще триває, і 

ніхто не знає, коли і як вона закінчиться. 

*** 

Amaral, Luciano. O ramerrame da guerra [Відлуння війни] / L. Amaral // Correio da 

Manhã. – Lisboa, 2022. – 25.07. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/opiniao/colunistas/luciano-amaral/detalhe/o-ramerrame-da-

guerra?ref=Pesquisa_Destaques. 

Для європейських громадян українська війна стала своєрідним відлунням, від 

якого вони поступово від’єднуються: потіснена іншими темами в телевізійних 

новинах, віднесена на другорядні сторінки преси, вона все ще присутня, але як 

фоновий шум, до якого європейці звикли без відчуття особливих страждань. 

*** 

Latkovskis, Bens. Itālijā pie varas var nākt strausa politikas cienītāji, Apvienotajā 

Karalistē «riktīgie» konservatori [В Італії до влади можуть прийти любителі страусиної 

політики, у Великій Британії – «справжні» консерватори] / B. Latkovskis // Neatkarīgā 

Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 25.07. – Режим доступу : 

https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/387284-italija-pie-varas-var-nakt-

strausa-politikas-cienitaji-apvienotaja-karaliste-riktigie-

konservatori?_gl=1*1h6au6t*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW85

3YH*MTY1ODczNTU4OS4yMy4xLjE2NTg3MzU2OTM. 

За словами автора, одним із основних елементів стратегії путіна є сіяти хаос і 

нестабільність у світі і з цієї точки зору урядові кризи в Італії та Великій Британії 

можна розглядати як успіх путіна. Автор вважає, що Велика Британія є важливим 

https://www.politico.com/news/2022/07/24/moldova-russia-ukraine-invasion-00047599
https://www.politico.com/news/2022/07/24/moldova-russia-ukraine-invasion-00047599
https://www.publico.pt/2022/07/25/mundo/noticia/cinco-meses-estado-guerra-ucrania-2014874
https://www.publico.pt/2022/07/25/mundo/noticia/cinco-meses-estado-guerra-ucrania-2014874
https://www.cmjornal.pt/opiniao/colunistas/luciano-amaral/detalhe/o-ramerrame-da-guerra?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/opiniao/colunistas/luciano-amaral/detalhe/o-ramerrame-da-guerra?ref=Pesquisa_Destaques
https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/387284-italija-pie-varas-var-nakt-strausa-politikas-cienitaji-apvienotaja-karaliste-riktigie-konservatori?_gl=1*1h6au6t*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1ODczNTU4OS4yMy4xLjE2NTg3MzU2OTM
https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/387284-italija-pie-varas-var-nakt-strausa-politikas-cienitaji-apvienotaja-karaliste-riktigie-konservatori?_gl=1*1h6au6t*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1ODczNTU4OS4yMy4xLjE2NTg3MzU2OTM
https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/387284-italija-pie-varas-var-nakt-strausa-politikas-cienitaji-apvienotaja-karaliste-riktigie-konservatori?_gl=1*1h6au6t*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1ODczNTU4OS4yMy4xLjE2NTg3MzU2OTM
https://neatkariga.nra.lv/komentari/bens-latkovskis/387284-italija-pie-varas-var-nakt-strausa-politikas-cienitaji-apvienotaja-karaliste-riktigie-konservatori?_gl=1*1h6au6t*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1ODczNTU4OS4yMy4xLjE2NTg3MzU2OTM
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гравцем у контексті російсько-української війни, тому найкращим вибором глави 

уряду у Великобританії після відставки Б. Джонсона, для України та всієї Східної 

Європи, буде ексміністерка закордонних справ Л. Трас. За словами автора, відставка 

голови Ради міністрів Італії М. Драґі є серйозним ударом по єдиній політиці ЄС, адже 

опоненти М. Драґі намагатимуться запропонувати інший, новий курс – прийняти 

умови миру кремля і якнайшвидше припинити війну в Україні. 

*** 

Gijs, Camille. Hungary’s Viktor Orbán faces growing backlash over ‘race mixing’ 

comments [Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стикається зі зростаючою 

негативною реакцією через коментарі про «змішання рас».] / C. Gijs // POLITICO. – 

Brussels, 2022. – 25.07. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/romania-slams-

hungary-viktor-orban-backlash-race-mixing-comments-unacceptable/. 

Прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан продовжує стикатися з негативною 

реакцією з боку інших політиків і релігійних груп через його суперечливі зауваження, 

які засуджували «змішані расові» нації. У промові на літньому заході в Румунії 

угорський ультраправий політик також розкритикував військову підтримку західними 

країнами України проти росії. Він закликав знову зосередитися на мирних 

переговорах між Києвом і москвою замість санкцій проти росії та надання зброї 

Україні. За останнє десятиліття уряд Угорщини налагодив тісні стосунки з кремлем, і 

в той час як Будапешт підписав послідовні пакети санкцій ЄС проти москви з початку 

війни, Угорщина блокувала шостий пакет санкцій протягом кількох тижнів, 

намагаючись зменшити санкції. 

*** 

IL propõe que Parlamento condene comunicado da embaixada russa sobre Pedro 

Abrunhosa [Партія IL пропонує парламенту засудити заяву російського посольства 

щодо Педро Абруньоси] // Público. – Lisboa, 2022. – 25.07. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/07/25/politica/noticia/il-propoe-parlamento-condene-

comunicado-embaixada-russa-pedro-abrunhosa-2014960. 

Португальська політична партія «Ліберальна ініціатива» (IL) запропонувала 

парламенту висловити «гострий протест» проти заяви російського посольства в 

Лісабоні щодо концерту Педро Абруньоси, вважаючи це «неприпустимим нападом на 

свободу слова». У проєкті голосування, поданому до Асамблеї Республіки 

Португалія, депутатська група IL відреагувала на заяву, оприлюднену посольством 

росії, в якій російське представництво заявило, що «жодні неблагородні провокації» 

проти росії «не залишаться без відповіді» після того, як співак Педро Абруньоса 

засудив війну в Україні під час концерту в Агеді. За словами депутатів IL, заяви 

російського посольства не тільки є неприйнятою атакою на свободу вираження 

поглядів у Португалії, але також є формою залякування, яка не має жодних рамок ні в 

публічних свободах Португалії, ні в ході дипломатичних відносин між країнами, 

особливо коли йдеться про мирний протест, який не ставив під загрозу свободу та 

цілісність будь-кого. Вони також наголосили, що громадяни Португалії завжди 

матимуть право на політичні протести, які вони вважають за потрібне, незалежно від 

того, чи вони стосуються внутрішньої чи зовнішньої політики, не боячись репресій, 

залякувань чи завуальованих погроз. 

https://www.politico.eu/article/romania-slams-hungary-viktor-orban-backlash-race-mixing-comments-unacceptable/
https://www.politico.eu/article/romania-slams-hungary-viktor-orban-backlash-race-mixing-comments-unacceptable/
https://www.publico.pt/2022/07/25/politica/noticia/il-propoe-parlamento-condene-comunicado-embaixada-russa-pedro-abrunhosa-2014960
https://www.publico.pt/2022/07/25/politica/noticia/il-propoe-parlamento-condene-comunicado-embaixada-russa-pedro-abrunhosa-2014960
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*** 

Katsikidis, Athanasios. Erdogan feels weak,’ says ex-Mossad chief [«Р. Т. Ердоган 

почувається слабким», – каже ексглава Моссаду] / А. Katsikidis // eKathimerini. – Athens, 

2022. – 27.07. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1189895/erdogan-feels-weak-says-ex-

mossad-chief/. 

Ізраїльський генерал Д. Ятом у інтерв’ю Kathimerini пропонує глибоку оцінку 

поточної напруженості як у справі української війни, так і в грецько-турецьких 

відносинах. Д. Ятом контатує, що зараз в Україні йде війна за участю головним чином 

росіян, які вторглися, але також за участю Заходу, який надіслав системи зброї та 

гроші в Україну, не використовуючи військову силу в Україні. За його словами, 

відносини між росією, США та Заходом не будуть такими, якими були після холодної 

війни.  

*** 

Márki-Zay Péter újra megerősítette, hogy a baloldal fegyvereket akart küldeni a 

háborúba [П. Маркі-Зай знову підтвердив, що ліві хотіли відправити зброю на війну] // 

Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 27.07. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/marki-zay-peter-ujra-megerositette-hogy-a-

baloldal-fegyvereket-akart-kuldeni-a-haboruba. 

Угорський опозиціонер П. Маркі-Зай підтвердив намір угорських лівих 

відправити в Україну зброю та військових. 

*** 

Webber, Esther. Ukraine loses its best friend Boris. What happens next? [Україна 

втрачає свого найкращого друга Бориса. Що буде далі?] / E. Webber // POLITICO. – 

Brussels, 2022. – 27.07. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/ukraine-lose-best-

friend-what-next/. 

У столицях по всій Європі політики в основному святкували падіння Бориса 

Джонсона. У Києві не так. У зруйнованій війною Україні Президент України 

Володимир Зеленський порушив традицію, висловивши глибокий сум у зв’язку з 

неминучою відставкою Б. Джонсона з поста прем’єр-міністра Сполученого 

Королівства. Оскільки 6 вересня Б. Джонсон йде у відставку з посади прем’єр-

міністра, у Києва залишається одне питання – чи збережеться тісний зв’язок 

Сполученого Королівства з Україною? 

*** 

Belanciano, Vítor. Guerra na Ucrânia: artistas que vão à Festa do Avante! reagem a 

críticas [Війна в Україні: митці, які йдуть на фестиваль «Festa do Avante!» реагують на 

критику] / V. Belanciano // Público. – Lisboa, 2022. – 27.07. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/07/27/culturaipsilon/noticia/guerra-ucrania-artistas-vao-festa-

avante-reagem-criticas-2015251. 

На одному з португальських телеканалів журналіст і коментатор Жозе 

Мільхазес розкритикував португальських артистів, які виступатимуть на фестивалі 

Комуністичної партії Португалії (КПП) «Festa do Avante!», наголошуючи, що вони не 

повинні погоджуватися бути частиною партії через позицію, яку вона зайняла щодо 

https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1189895/erdogan-feels-weak-says-ex-mossad-chief/
https://www.ekathimerini.com/opinion/interviews/1189895/erdogan-feels-weak-says-ex-mossad-chief/
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/marki-zay-peter-ujra-megerositette-hogy-a-baloldal-fegyvereket-akart-kuldeni-a-haboruba
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/07/marki-zay-peter-ujra-megerositette-hogy-a-baloldal-fegyvereket-akart-kuldeni-a-haboruba
https://www.politico.eu/article/ukraine-lose-best-friend-what-next/
https://www.politico.eu/article/ukraine-lose-best-friend-what-next/
https://www.publico.pt/2022/07/27/culturaipsilon/noticia/guerra-ucrania-artistas-vao-festa-avante-reagem-criticas-2015251
https://www.publico.pt/2022/07/27/culturaipsilon/noticia/guerra-ucrania-artistas-vao-festa-avante-reagem-criticas-2015251


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

121 

вторгнення в Україну. Одні високо оцінюють втручання Ж. Мільхазеса, нагадуючи, 

що КПП була єдиною партією з парламенту, яка не засудила військове вторгнення в 

Україну, інші критикують його, нагадуючи, що партійне реагування на конфлікт 

враховує більш глобальний контекст, який не слід плутати з підтримкою російського 

режиму, на додаток до того, що «Festa do Avante!» має не тільки політичну складову, 

це насамперед культурна та музична подія, яка протягом багатьох років об’єднувала 

майже всіх португальських артистів. 

*** 

Türk yetkililere stratejik görev! Birleşmiş Milletler doğruladı [Стратегічне завдання 

турецької влади! ООН підтвердила] // Star. – Istanbul, 2022. – 27.07. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/dunya/turk-yetkililere-stratejik-gorev-birlesmis-milletler-dogruladi-

haber-1727236/. 

ООН підтвердила, що перевірки суден, які перевозитимуть українське зерно 

через Чорне море, здійснюватимуть турецькі органи влади за підтримки Спільного 

координаційного комітету. Україна забезпечать безпечний прохід із Чорного моря. 

*** 

New Cold War’: Russia and West vie for influence in Africa [«Нова холодна війна»: 

росія та Захід змагаються за вплив в Африці] // The Independent. – London, 2022. – 28.07. 

– Режим доступу : https://www.independent.co.uk/news/world/europe/east-africa-ap-uganda-

emanuel-macron-russia-b2132930.html. 

російські, французькі та американські лідери перетинають Африку, щоб 

заручитися підтримкою своїх позицій щодо війни в Україні, ведучи, на думку 

експертів, найгострішу конкуренцію за вплив на континенті з часів холодної війни. 

Цього тижня міністр закордонних справ росії лавров і президент Франції Е. Макрон 

відвідають кілька африканських країн.  

*** 

Ако Украйна не се бе отказала от ядрените си оръжия, русия едва ли би дръзнала 

да наруши суверенитета ѝ [Якби Україна не відмовилася від ядерної зброї, росія навряд 

чи наважилася б порушити її суверенітет] // Факти. – Sofia, 2022. – 28.07. – Режим 

доступу : https://fakti.bg/world/699647-ako-ukraina-ne-se-be-otkazala-ot-adrenite-si-orajia-

rusia-edva-li-bi-draznala-da-narushi-suvereniteta-. 

На думку США та їхніх союзників, введення російських військ в Україну 

підвищує ризик ядерної війни. На початку серпня відбудеться конференція з розгляду 

Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, яка пройде в надзвичайно напруженій 

обстановці. Найсерйозніші розбіжності очікуються з приводу війни росії в Україні. 

США та інші країни Заходу вже запевнили, що неодмінно порушуватимуть цю тему. 

*** 

A háborúnak minél előbb véget kell vetni, csak a béke jelent megoldást [Війна має 

закінчитися якнайшвидше, єдиним рішенням є мир] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. 

– 29.07. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/szijjarto-peter-a-

haborunak-minel-elobb-veget-kell-vetni-csak-a-beke-jelent-megoldast. 

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини П Сіярто у Facebook написав, 

що російське вторгнення в Україну має закінчитися якомога швидше, єдиним 

https://www.star.com.tr/dunya/turk-yetkililere-stratejik-gorev-birlesmis-milletler-dogruladi-haber-1727236/
https://www.star.com.tr/dunya/turk-yetkililere-stratejik-gorev-birlesmis-milletler-dogruladi-haber-1727236/
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/east-africa-ap-uganda-emanuel-macron-russia-b2132930.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/east-africa-ap-uganda-emanuel-macron-russia-b2132930.html
https://fakti.bg/world/699647-ako-ukraina-ne-se-be-otkazala-ot-adrenite-si-orajia-rusia-edva-li-bi-draznala-da-narushi-suvereniteta-
https://fakti.bg/world/699647-ako-ukraina-ne-se-be-otkazala-ot-adrenite-si-orajia-rusia-edva-li-bi-draznala-da-narushi-suvereniteta-
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/szijjarto-peter-a-haborunak-minel-elobb-veget-kell-vetni-csak-a-beke-jelent-megoldast
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/szijjarto-peter-a-haborunak-minel-elobb-veget-kell-vetni-csak-a-beke-jelent-megoldast
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рішенням є мир. П. Сіярто також написав у пості, що він обговорив війну в Україні та 

її наслідки з представником президента Узбекистану і заступником генерального 

секретаря Ради національної безпеки Узбекистану. 

*** 

Malinowski, Przemysław. Prezydent Duda rozmawiał z Xi Jinpingiem. Głównym 

tematem rosyjska inwazja na Ukrainę [Президент Дуда поговорив з Сі Цзіньпіном. 

Головна тема – російське вторгнення в Україну] / P. Malinowski // Rzeczpospolita. – 

Warsaw, 2022. – 29.07. – Режим доступу : https://www.rp.pl/polityka/art36784101-

prezydent-duda-rozmawial-z-xi-jinpingiem-glownym-tematem-rosyjska-inwazja-na-ukraine. 

Президент Польщі Анджей Дуда поговорив телефоном із президентом Китаю 

Сі Цзіньпіном. У Канцелярії президента повідомили, що розмова в основному 

стосувалася наслідків російської агресії проти України. Президент Польщі представив 

позицію Польщі щодо нападів росії. А. Дуда зазначив, що війна, спричинена росією, 

впливає на безпеку всього регіону та на комерційну співпрацю, в т. ч. з Китаєм. 

Голова КНР висловив готовність співпрацювати з польською стороною в пошуку 

мирного припинення конфлікту. Обидві сторони наголосили на важливості, яку вони 

надають повазі суверенітету та територіальної цілісності всіх держав, у тому числі 

України. А. Дуда звернув увагу на спроби росії викликати глобальну продовольчу 

кризу та про можливість активної ролі Китаю у протидії її виникненню. 

*** 

FM Dendias heads to Lugano for Ukraine Recovery Conference [Глава МЗС Н. 

Дендіас їде до Лугано на конференцію з відновлення України] // eKathimerini. – Athens, 

2022. – 04.07. – Режим доступу : https://www.ekathimerini.com/news/1188229/fm-dendias-

heads-to-lugano-for-ukraine-recovery-conference/. 

Міністр закордонних справ Греції Н. Дендіас прибув до швейцарського Лугано, 

щоб представляти прем’єр-міністра К. Міцотакіса на робочій вечері голів делегацій, 

які беруть участь у Міжнародній конференції з питань відновлення України (URC 

2022) у Лугано. В конференції візьмуть участь президенти, прем’єр-міністри та 

міністри понад 40 країн, а також представники міжнародних організацій, президентка 

Європейської комісії та генеральний секретар Ради Європи. Метою конференції є 

демонстрація відчутної солідарності з Україною для запобігання соціально-

економічної кризи та розробки довгострокових планів відновлення країни. 

*** 

Rojas, Alberto. Cambio de marea en Ucrania: las armas occidentales logran frenar a 

los rusos [Перелом в Україні: західній зброї вдалося уповільнити росіян] / A. Rojas // El 

Mundo. – Madrid, 2022. – 27.07. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/07/26/62e0277c21efa07b758b45b7.html. 

Після трьох місяців артилерійських ударів по Донбасу, з невеликим 

просуненням і перетвореними на руїни містами, російська армія припинила 

просування в Україні. Уже 15 днів москва використовує евфемізм «операційна пауза», 

і за останні два тижні російські війська не просунулися ні на метр, а Київ, зі свого 

боку, готує наступ для звільнення півдня країни. 

*** 

https://www.rp.pl/polityka/art36784101-prezydent-duda-rozmawial-z-xi-jinpingiem-glownym-tematem-rosyjska-inwazja-na-ukraine
https://www.rp.pl/polityka/art36784101-prezydent-duda-rozmawial-z-xi-jinpingiem-glownym-tematem-rosyjska-inwazja-na-ukraine
https://www.ekathimerini.com/news/1188229/fm-dendias-heads-to-lugano-for-ukraine-recovery-conference/
https://www.ekathimerini.com/news/1188229/fm-dendias-heads-to-lugano-for-ukraine-recovery-conference/
https://www.elmundo.es/internacional/2022/07/26/62e0277c21efa07b758b45b7.html
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Sprečić, Elvis. Kotromanović: Mogu li Ukrajinci u protunapad? Za to im treba 500-

700 tenkova, raketni sustavi, a to nemaju [А. Котроманович: Чи можуть українці 

контратакувати? Для цього їм потрібно 500-700 танків, реактивні системи, а вони цього 

не мають] / Е. Sprečić // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 28.07. – Режим доступу : 

https://www.vecernji.hr/vijesti/rusija-izravna-prijetnja-sigurnosti-i-hrvatske-snage-u-nato-u-

podici-ce-se-u-visok-stupanj-pripravnosti-1597954. 

Колишній міністр оборони А. Котроманович проаналізував останню 

інформацію з України. Він зазначив, що російська армія атакує далекобійною 

артилерією в глибині території України. Ситуація на центральному полі бою досить 

складна для ЗСУ. За його словами, в Україні має бути 500-700 танків, нові ракетні 

комплекси, того, що вони отримали від США, недостатньо. 

*** 

Szijjártó Péter: Csak a béke jelent megoldást [Тільки мир є рішенням] // Magyar 

Nemzet. – Budapest, 2022. – 30.07. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/szijjarto-peter-csak-a-beke-jelent-megoldast-video. 

За словами міністра закордонних справ і торгівлі Угорщини П. Сіярто, всі 

аспекти трагічної ситуації, яка склалася внаслідок війни в Україні, можуть бути 

вирішені лише мирним шляхом.  

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ  

In Österreich blickt man pessimistisch in die Zukunft [В Австрії песимістично 

дивляться в майбутнє] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 07.07. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6162319/in-oesterreich-blickt-man-pessimistisch-in-die-

zukunft?from=rss. 

Приблизно дві третини австрійців вважають важливим зупинити наступ росії в 

Україні. Проте більшість, 57 %, вважає, що військова підтримка України не досягнуть 

успіху. 34 % опонентів хотіли б менше участі ЄС у війні в Україні, 18 % – більше. 

*** 

So denken junge Menschen über die Krisen in der Welt [Ось як молодь думає про 

кризи у світі] // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 07.07. – Режим 

доступу : https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/studie-so-denken-junge-

menschen-in-europa-ueber-krisen-in-der-welt-18155865.html. 

Дослідження TUI Foundatio, проведе у квітні 2022 р., під час якого було 

опитано понад 6 тис. людей віком від 16 до 26 років свідчить, що 76 % опитаних у 

Європі відчувають найбільшу загрозу від зміни клімату, далі йдуть війна в Україні 

(64 %) і пандемія (50 %). В Польщі, Німеччині, Італії та Греції молодь сприймає напад 

росії на Україну як особисту загрозу, у Великій Британії побоювання менш виражені. 

*** 

Lietuviai dėl požiūrio į Rusiją ir V. Putino karą išsiskiria iš Baltijos šalių: paaiškino, 

kokia gali būti to priežastis [Литовці відокремлюються від країн Балтії через ставлення 

до росії та війну путіна: пояснили, в чому може бути причина] // Lietuvos rytas. – 

Vilniaus, 2022. – 08.07. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/07/08/news/lietuviai-del-poziurio-i-rusija-

ir-v-putino-kara-issiskiria-is-baltijos-saliu-paaiskino-kokia-gali-buti-to-priezastis-23892181. 

https://www.vecernji.hr/vijesti/rusija-izravna-prijetnja-sigurnosti-i-hrvatske-snage-u-nato-u-podici-ce-se-u-visok-stupanj-pripravnosti-1597954
https://www.vecernji.hr/vijesti/rusija-izravna-prijetnja-sigurnosti-i-hrvatske-snage-u-nato-u-podici-ce-se-u-visok-stupanj-pripravnosti-1597954
https://www.diepresse.com/6162319/in-oesterreich-blickt-man-pessimistisch-in-die-zukunft?from=rss
https://www.diepresse.com/6162319/in-oesterreich-blickt-man-pessimistisch-in-die-zukunft?from=rss
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/studie-so-denken-junge-menschen-in-europa-ueber-krisen-in-der-welt-18155865.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/studie-so-denken-junge-menschen-in-europa-ueber-krisen-in-der-welt-18155865.html
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/07/08/news/lietuviai-del-poziurio-i-rusija-ir-v-putino-kara-issiskiria-is-baltijos-saliu-paaiskino-kokia-gali-buti-to-priezastis-23892181
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/07/08/news/lietuviai-del-poziurio-i-rusija-ir-v-putino-kara-issiskiria-is-baltijos-saliu-paaiskino-kokia-gali-buti-to-priezastis-23892181
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Міжнародне дослідження, проведене організацією GLOBSEC, показує, що 

83 % литовців бачать в росії загрозу безпеці, 82 % погоджується, що Україна, 

захищаючись від російської агресії, бореться за демократію в Європі. У Литві все ще 

6 % мешканців є прихильниками путіна, хоча ця кількість значно менша у порівнянні 

з іншими країнами Балтії. Певна кількість росіян, особливо старшого віку, не 

звільнилися з полону російської пропаганди і це доказ того, що поширення 

інформації світом про те, що відбувається в Україні та росії, недостатньо ефективне. 

*** 

Mazinās Latvijas iedzīvotāju interese par notikumiem Ukrainā [Інтерес жителів 

Латвії до подій в Україні падає] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 24.07. – Режим 

доступу : https://nra.lv/latvija/387274-mazinas-latvijas-iedzivotaju-interese-par-notikumiem-

ukraina.htm. 

Опитування 1478 респондентів в Латвії у липні проводилось у співпраці з 

інтернет-дослідницькою компанією «Геміус». Зазначається, що в липні 33 % 

опитаних мешканців Латвії стежили за інформацією про війну в Україні кілька разів 

на день, у тому числі 6 % стежили за цією інформацією постійно, а 27 % – кілька разів 

на день. На кінець березня відповідно показники становили: 74 %, 24 % та 50 %. З 

показників видно, що інтерес мешканців до подій в Україні падає. Найбільш суттєві 

відмінності виявились за мовою, якою користуються в сім’ї – латиськомовні загалом 

частіше слідкують за подіями війни в Україні. Серед російськомовних частіше 

зустрічаються ті, хто взагалі не стежить за подіями війни в Україні – не стежить 

відповідно 20 % російськомовних і 5 % латиськомовних користувачів. 

САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ  

DePetris, Daniel. putin’s War in Ukraine Shows the Limits of Western Sanctions 

[Війна путіна в Україні показує межі західних санкцій] / Daniel DePetris DePetris // Time. 

– New York, 2022. – 01.07. – Режим доступу : https://time.com/6193143/ukraine-russia-

sanctions-limits/. 

На саміті G7 США, Великобританія, Канада, Японія та Європейський Союз 

домовилися вивчити додаткові способи посилення тиску санкцій на російську 

економіку. Науковий співробітник Defense Priorities Д. Р. ДеПетріс вважає, що санкції 

не впливають на стратегічні розрахунки путіна щодо війни, більше того, санкції не 

обходяться без витрат для решти світу, особливо для бідних країн. На його думку, 

санкції, не вирішують проблему, а тільки геометрія поля бою та толерантність бійців 

до ризику вирішують. 

*** 

Walkom, Thomas. The contours of a deal that could end the Ukraine war are 

becoming clearer. But does anyone really want to end the fighting? [Контури угоди, яка 

може покласти край війні в Україні, прояснюються. Але чи справді хтось хоче 

припинити війну?] / T. Walkom // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 07.07. – Режим 

доступу : https://www.thestar.com/opinion/contributors/2022/07/07/the-contours-of-a-deal-

that-could-end-the-ukraine-war-are-becoming-clearer-but-does-anyone-really-want-to-end-

the-fighting.html. 

Оглядач «Toronto Star» Т. Валком вважає, що США та НАТО дуже хочуть, щоб 

НАТО зміцнилася, навіть якщо для цього буде потрібна запекла боротьба з москвою. 

https://nra.lv/latvija/387274-mazinas-latvijas-iedzivotaju-interese-par-notikumiem-ukraina.htm
https://nra.lv/latvija/387274-mazinas-latvijas-iedzivotaju-interese-par-notikumiem-ukraina.htm
https://time.com/6193143/ukraine-russia-sanctions-limits/
https://time.com/6193143/ukraine-russia-sanctions-limits/
https://www.thestar.com/opinion/contributors/2022/07/07/the-contours-of-a-deal-that-could-end-the-ukraine-war-are-becoming-clearer-but-does-anyone-really-want-to-end-the-fighting.html
https://www.thestar.com/opinion/contributors/2022/07/07/the-contours-of-a-deal-that-could-end-the-ukraine-war-are-becoming-clearer-but-does-anyone-really-want-to-end-the-fighting.html
https://www.thestar.com/opinion/contributors/2022/07/07/the-contours-of-a-deal-that-could-end-the-ukraine-war-are-becoming-clearer-but-does-anyone-really-want-to-end-the-fighting.html
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Для Америки продовження боротьби краще, ніж її припинення, доти, доки росія 

змушена нести велику ціну за боротьбу з нею. На думку автора, багато з введених 

санкцій проти росії через розвʼязану нею повномасштабну війну проти України, а 

також спроба Канади захопити власність нібито пропутинських олігархів мають 

більш актуальний, ніж ефектний характер. Оглядач стверджує, що росія продовжує 

постачати Європу і більшу частину решти світу нафтою і бензином. 

*** 

В Украине наложили арест на активы «Роснефти», «Росатома» и «Газпрома» [В 

Україні наклали арешт на активи «Роснафти», «Росатому» та «Газпрому»] // Жэньминь 

жибао. – Пекін, 2022. – 09.07. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0709/c31519-10121050.html. 

За повідомленням Служби безпеки України за рішенням суду накладено арешт 

на активи 11 підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські державні 

корпорації «Роснефть», «Росатом» та «Газпром». Арешт накладено на корпоративні 

права загальною вартістю 2,1 млрд грн, а також на 46 об’єктів нерухомості. 

*** 

Mahrer über Russland-Sanktionen: «Nur mit einer Gehirnhälfte gedacht» [Г. Марер 

про санкції проти росії: «Продумані лише половиною мозку»] // Die Рresse. – Vienna, 

2022. – 10.07. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6163608/mahrer-ueber-

russland-sanktionen-nur-mit-einer-gehirnhaelfte-gedacht?from=rss. 

Президент Палати економіки Австрії Г. Марер повторив свою критику, що 

санкції проти росії через агресивну війну проти України, очевидно, були «продумані 

тільки половиною мозку». Г. Марер категорично відкидає загарбницьку війну росії і 

зовсім не проти санкцій, проте, якщо США та Євросоюз працюють над санкціями з 

листопада, чому з листопада не ведеться робота щодо забезпечення 

енергопостачання.  

*** 

Pradedamas riboti cemento, alkoholio tranzitas į Kaliningradą [Починають 

обмежувати транзит цементу та спирту до Калінінграда] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 

2022. – 10.07. – Режим доступу : https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-

pulsas/2022/07/10/news/pradedamas-riboti-cemento-alkoholio-tranzitas-i-kaliningrada-

23919420. 

Після завершення перехідного періоду п’ятого пакету санкцій ЄС проти росії, 

забороняється транзит через Литву цементу, алкоголю та іншої продукції російського 

походження. Згідно з даними литовської митниці, санкції вводяться на основі 

регламенту, прийнятого ЄС, і оцінок Європейської комісії та за погодженням з нею. 

росія заявила, що це ворожі та односторонні дії Литви та блокада Калінінграда. Литва 

це заперечує, називає російську інформацію пропагандою і нагадує, що транзит 

підпадає під санкції ЄС. 

*** 

Korčok reaguje na názor mnohých Slovákov v súvislosti s vojnou na Ukrajine: 

Nekompromisné slová [Корчок реагує на думку багатьох словаків щодо війни в Україні: 

Безкомпромісні слова] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 14.07. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0709/c31519-10121050.html
https://www.diepresse.com/6163608/mahrer-ueber-russland-sanktionen-nur-mit-einer-gehirnhaelfte-gedacht?from=rss
https://www.diepresse.com/6163608/mahrer-ueber-russland-sanktionen-nur-mit-einer-gehirnhaelfte-gedacht?from=rss
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/07/10/news/pradedamas-riboti-cemento-alkoholio-tranzitas-i-kaliningrada-23919420
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/07/10/news/pradedamas-riboti-cemento-alkoholio-tranzitas-i-kaliningrada-23919420
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/07/10/news/pradedamas-riboti-cemento-alkoholio-tranzitas-i-kaliningrada-23919420
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https://www.cas.sk/clanok/2698435/korcok-reaguje-na-nazor-mnohych-slovakov-v-suvislosti-

s-vojnou-na-ukrajine-nekompromisne-slova/. 

Не лише в Угорщині, а й у Словаччині побутує думка, що санкції проти росії 

затягують війну в Україні. Однак, на думку міністра закордонних справ Словаччини І. 

Корчка, санкції включно з військовою допомогою, продовжують не війну, а 

продовжують існування України. Про це він заявив під час прес-конференції глав 

дипломатій неформального угруповання С5, яке об’єднує Словаччину, Чехію, 

Угорщину, Австрію та Словенію. За словами міністра, інтерес Словаччини полягає в 

тому, щоб Україна залишалася суверенною державою. 

*** 

Russische Spenden an Kultureinrichtungen offengelegt [Розкрито російські 

пожертви закладам культури] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 18.07. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6166814/russische-spenden-an-kultureinrichtungen-

offengelegt?from=rss. 

З початком війни в Україні в Австрії на перший план вийшли пожертвування 

російських компаній і бізнесменів, наближених до кремля. Які державні заклади 

культури отримали таке фінансування перед початком війни, тепер стало відомо за 

депутатським запитом. До списку увійшли Віденська державна опера, Музейна 

асоціація KHM і галерея «Альбертіна». У 2008 р. «Альбертіна» отримала 800 тис. 

євро на реставрацію парадних залів від одного зі своїх «засновників» Г. Бержоскіна, 

який навесні потрапив до санкційного списку ЄС.  

*** 

Újabb európai uniós szankciókról született megállapodás [Досягнуто згоди щодо 

нових санкцій Євросоюзу] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 18.07. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/07/ujabb-europai-unios-szankciokrol-szuletett-

megallapodas. 

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини П Сіярто оголосив, що було 

досягнуто нової угоди щодо санкцій Європейського Союзу проти росії, яка в 

основному стосується уточнення існуючих правил і не містить жодних обмежень на 

транспортування енергоносіїв. У перерві засідання Ради ЄС із закордонних справ 

міністр повідомив, що в світлі ескалації воєнних дій в Україні вже не буде 

перебільшенням сказати, що відбувся прорахунок відповіді Європи, і що поточні 

заходи також базуються на попередньому підході. Він зазначив, що хоч влада вважає, 

що перш за все потрібно прагнути до миру, вони не бойкотували політичну 

домовленість, не порушували єдність громади, тому деталі почнуть опрацьовувати 

протягом дня. П. Сіярто наголосив, що в основному йдеться про уточнення існуючих 

правил і, що ще важливіше, про те, що не включено до пакету, оскільки, незважаючи 

на зусилля деяких держав-членів, він не має жодних обмежень щодо транспортування 

енергоносіїв, наприклад санкції проти «Газпромбанку». 

*** 

EU mulls tightening Russia sanctions, Ukraine says cities hit [ЄС думає про 

посилення санкцій проти росії, Україна каже про удар по містах] // The News. – 

Islamabad, 2022. – 18.07. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/974577-eu-

mulls-tightening-russia-sanctions-ukraine-says-cities-hit. 

https://www.cas.sk/clanok/2698435/korcok-reaguje-na-nazor-mnohych-slovakov-v-suvislosti-s-vojnou-na-ukrajine-nekompromisne-slova/
https://www.cas.sk/clanok/2698435/korcok-reaguje-na-nazor-mnohych-slovakov-v-suvislosti-s-vojnou-na-ukrajine-nekompromisne-slova/
https://www.diepresse.com/6166814/russische-spenden-an-kultureinrichtungen-offengelegt?from=rss
https://www.diepresse.com/6166814/russische-spenden-an-kultureinrichtungen-offengelegt?from=rss
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/07/ujabb-europai-unios-szankciokrol-szuletett-megallapodas
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/07/ujabb-europai-unios-szankciokrol-szuletett-megallapodas
https://www.thenews.com.pk/print/974577-eu-mulls-tightening-russia-sanctions-ukraine-says-cities-hit
https://www.thenews.com.pk/print/974577-eu-mulls-tightening-russia-sanctions-ukraine-says-cities-hit
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ЄС обговорить посилення санкцій проти росії, оскільки Київ звинуватив 

москву в нанесенні нових ударів по численних житлових районах на сході та півдні 

України. У зв’язку з загостренням конфлікту, який дедалі більше перетікає в 

глобальну енергетичну та продовольчу кризи, міністри закордонних справ ЄС 

розглядають можливість заборони закупівель золота з росії, що відповідало б 

санкціям, уже запровадженим партнерами G7. 

*** 

Busse, Nikolas. Europas Entgiftung [Детокс Європи] / N. Busse // Frankfurter 

Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 19.07. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kommentar-zu-den-eu-sanktionen-gegen-

russland-europas-entgiftung-18182043.html. 

За словами автора, ЄС намагається триматися курсу, про що свідчить 

підготовка до подальших санкцій і нового пакету озброєнь для України. Автор 

наголосив, що переважна більшість країн-членів все ще підтримує Україну, але це 

може залежати від того, хто витримає: європейці, де енергетична криза впливає на 

всю економіку, чи росія, економіка якої втратила доступ до великих, переважно 

прибуткових частин світового ринку. Автор вважає, що Високий представник 

Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Ж. Боррель має 

рацію: санкції також служать для «детоксикації» Європи від російської енергії, 

залежність від якої очевидна. 

*** 

Rinkēvičs: sankcijām pret Krieviju ir jāpaliek spēkā līdz brīdim, kad visi Krievijas 

spēki tiks izvesti no Ukrainas [Рінкевичс: санкції проти росії мають залишатися в силі, 

поки всі російські війська не будуть виведені з України] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 

2022. – 20.07. – Режим доступу : https://nra.lv/pasaule/386971-rinkevics-sankcijam-pret-

krieviju-ir-japaliek-speka-lidz-bridim-kad-visi-krievijas-speki-tiks-izvesti-no-ukrainas.htm. 

Міністр закордонних справ Е. Рінкевичс зустрівся з Генеральним секретарем 

Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) Р. Грінспан. Е. Рінкевич 

зазначив, що Латвія рішуче підтримує місію ЮНКТАД щодо зміцнення можливостей 

країн, що розвиваються. Партнери обговорили питання санкцій, пов’язаних з 

експортом зерна та мінеральних добрив з України. Е. Рінкевичс підкреслив, що 

«рішення щодо експорту зерна та мінеральних добрив з України не можуть бути 

прийняті без підтримки та згоди України». 

*** 

Azenha, António Sérgio. Mais um oligarca russo obteve passaporte português [Ще 

один російський олігарх отримав португальський паспорт] / A. S. Azenha // Correio da 

Manhã. – Lisboa, 2022. – 21.07. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/mais-um-oligarca-russo-obteve-passaporte-

portugues. 

Ще один російський олігарх, наближений до путіна, отримав португальський 

паспорт, а ще двоє, не менш наближених до президента росії, очікують отримання 

португальського громадянства. Після того як Р. Абрамович отримав португальське 

громадянство, мультимільйонер А. Раппопорт зі статками в 1,2 млрд євро також 

отримав португальський паспорт. Крім цих двох олігархів, за даними «Público», ще 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kommentar-zu-den-eu-sanktionen-gegen-russland-europas-entgiftung-18182043.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kommentar-zu-den-eu-sanktionen-gegen-russland-europas-entgiftung-18182043.html
https://nra.lv/pasaule/386971-rinkevics-sankcijam-pret-krieviju-ir-japaliek-speka-lidz-bridim-kad-visi-krievijas-speki-tiks-izvesti-no-ukrainas.htm
https://nra.lv/pasaule/386971-rinkevics-sankcijam-pret-krieviju-ir-japaliek-speka-lidz-bridim-kad-visi-krievijas-speki-tiks-izvesti-no-ukrainas.htm
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/mais-um-oligarca-russo-obteve-passaporte-portugues
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/mais-um-oligarca-russo-obteve-passaporte-portugues
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двоє очікують на отримання португальського паспорта: колишній віцепрезидент 

Всесвітнього єврейського конгресу Б. Нісанов і відомий як «Бубновий король» та 

колишній партнер ангольської бізнесвумен Ізабель душ Сантуш Л. Левієв. 

*** 

RBI schaltet Stellenanzeigen in Russland [RBI розміщує оголошення про роботу в 

росії] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 21.07. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6168254/rbi-schaltet-stellenanzeigen-in-russland?from=rss. 

Іноземні банки, зокрема австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) знову 

шукають персонал у росії. Оскільки влада блокує виведення банків, RBI та 

американський Citibank разом розмістили в країні сотні оголошень про роботу. RBI 

оголосив про 276 вакансій. Представник RBI підтвердив, що в росії шукають 

співробітників, але не назвав їх кількість.  

*** 

Van der Bellen warnt vor Beendung der Sanktionen gegen Russland [А. ван дер 

Беллен застерігає від скасування санкцій проти росії] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 

26.07. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6170027/van-der-bellen-warnt-vor-

beendung-der-sanktionen-gegen-russland?from=rss. 

Федеральний президент Австрії А. ван дер Беллен заявив на відкритті 

Зальцбурзького фестивалю, що путін веде імперіалістичну війну проти Європи. За 

його словами, свобода і вся модель співіснування піддаються тяжкому випробуванню. 

Федеральний президент застеріг від припинення санкцій проти росії. 

*** 

Szijjártó Péter: Magyarország nem szavazza meg a gázfelhasználás csökkentését 

[Угорщина не голосуватиме за скорочення споживання газу] // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 26.07. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/szijjarto-peter-magyarorszag-nem-szavazza-meg-a-

gazfelhasznalas-csokkenteset-video. 

Згідно з повідомленням Європейської комісії, країни-члени зобов’язалися 

скоротити споживання газу на 15 % порівняно з середнім показником за останні 5 

років у період з 1 серпня по 31 березня 2022 р., використовуючи заходи на власний 

вибір. Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини П. Сіярто повідомив, що 

Угорщина голосуватиме проти цього указу, вважаючи, що він повністю ігнорує 

інтереси угорського народу. Раніше П. Сіярто заявляв, що внаслідок тривалої війни в 

Україні та санкцій Брюсселя по всій Європі зароджується енергетична криза, тому 

головне питання вже не в ціні на природний газ, а в тому, чи вистачить його на 

зимовий опалювальний сезон. 

*** 

Köhler, Manfred. Helaba-Chefvolkswirtin kritisiert Russland-Sanktionen [Головний 

економіст Helaba критикує санкції проти росії] / M. Köhler // Frankfurter Аllgemeine. – 

Frankfurt am Main, 2022. – 27.07. – Режим доступу : https://www.faz.net/aktuell/rhein-

main/wirtschaft/helaba-chefvolkswirtin-kritisiert-russland-sanktionen-18203157.html. 

Головний економіст Landesbank Hessen-Thüringen Ґ. Трауд вважає, що війну в 

Україні неможливо виграти санкціями проти росії, що вони більше шкодять 

https://www.diepresse.com/6168254/rbi-schaltet-stellenanzeigen-in-russland?from=rss
https://www.diepresse.com/6170027/van-der-bellen-warnt-vor-beendung-der-sanktionen-gegen-russland?from=rss
https://www.diepresse.com/6170027/van-der-bellen-warnt-vor-beendung-der-sanktionen-gegen-russland?from=rss
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/szijjarto-peter-magyarorszag-nem-szavazza-meg-a-gazfelhasznalas-csokkenteset-video
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/07/szijjarto-peter-magyarorszag-nem-szavazza-meg-a-gazfelhasznalas-csokkenteset-video
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/wirtschaft/helaba-chefvolkswirtin-kritisiert-russland-sanktionen-18203157.html
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/wirtschaft/helaba-chefvolkswirtin-kritisiert-russland-sanktionen-18203157.html
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Німеччині та всьому світу, ніж країні, проти якої вони спрямовані. Економіст вважає, 

що чим вони сильніші, тим більше в росії буде існувати «альтернативних» шляхів 

постачання, наприклад, контрабанда або державні асигнування. Ґ. Трауд робить 

висновок, що Захід переоцінив вразливість росії та недооцінив важливість її сировини 

для світу. 

ФІНАНСОВА ТА ЕКОНОМІЧНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ  

Fernstedt, Nora. Norges statsminister i Kiev – lovar miljardstöd [Прем’єр-міністр 

Норвегії у Києві обіцяє мільярдну підтримку] / N. Fernstedt // Aftonbladet. – Stockholm, 

2022. – 01.07. – Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-

direkt?pinnedEntry=916131. 

Прем’єр-міністр Королівства Норвегія Й. Г. Стьоре 1 липня зустрівся в Києві з 

Президентом України В. Зеленським. Очільник норвезького уряду під час брифінгу 

анонсував, що Норвегія передасть на допомогу людям, які цього потребують, і на 

підтримку заходів щодо відновлення України 1 млрд євро. 

*** 

Három és fél milliárd forintot küld Magyarország Ukrajna újjáépítésére és a belső 

menekültek megsegítésére [Угорщина спрямовує три з половиною мільярди форинтів на 

відновлення України та допомогу внутрішньо переміщеним особам] // Nepszava. – 

Budapest, 2022. – 01.07. – Режим доступу : https://nepszava.hu/3162036_ukrajna-orosz-

megszallas-menekultek-penzforras. 

Уряд В. Орбана відповідно до того, що Угорщина має надати Україні 

додаткову підтримку в дусі солідарності, запускає програму, спрямовану на допомогу 

внутрішньо переміщеним особам в Україні, виділивши на це 875 млн угорських 

форинтів. Крім того Угорщина виділяє 2,625 млрд форинтів на реконструкцію 

державних установ України. 

*** 

Sieben Prinzipien für den Wiederaufbau der Ukraine [Сім принципів перебудови 

України] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 05.07. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6161482/sieben-prinzipien-fuer-den-wiederaufbau-der-

ukraine?from=rss. 

Делегації з близько 40 потенційних країн-донорів обговорили у Лугано питання 

відновлення України. З австрійської сторони участь взяла австрійська міністерка у 

справах ЄС та конституційних питань К. Едтштадлер, яка у своїй промові до 

учасників конференції наголосила на попередніх зобов’язаннях Австрії перед 

Україною та коштах у понад 80 млн євро, які наразі надано Україні. Зокрема, вона 

згадала, серед іншого, потужності для розміщення понад 78 тис. біженців, які були 

створені в Австрії, та розширення залізничного транспорту для експорту українського 

зерна, яке не експортується морем, як це було до війни через блокаду українських 

чорноморських портів. 

*** 

В. Зеленский и Б. Джонсон обсудили приоритетные направления сотрудничества 

Украины и Великобритании [В. Зеленський та Б. Джонсон обговорили пріоритетні 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=916131
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=916131
https://nepszava.hu/3162036_ukrajna-orosz-megszallas-menekultek-penzforras
https://nepszava.hu/3162036_ukrajna-orosz-megszallas-menekultek-penzforras
https://www.diepresse.com/6161482/sieben-prinzipien-fuer-den-wiederaufbau-der-ukraine?from=rss
https://www.diepresse.com/6161482/sieben-prinzipien-fuer-den-wiederaufbau-der-ukraine?from=rss
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напрями співпраці України та Великобританії] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 

07.07. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0707/c31518-10120067.html. 

Президент України В. Зеленський та прем’єр-міністр Великобританії Б. 

Джонсон обговорили пріоритетні напрями співпраці двох країн. В. Зеленський 

подякував Лондону за намір додатково виділити 1 млрд фунтів стерлінгів /1,2 млрд 

дол./ на допомогу Україні у військовій сфері, а також за рішення урядів Уельсу та 

Шотландії направити на ті ж потреби 100 млн фунтів стерлінгів /120 млн дол./. 

*** 

Ukraine Granted Extra E.U. Aid of 1 Billion Euros, Amid Talks for Further Assistance 

[Україна отримала додаткову допомогу ЄС у розмірі 1 мільярда євро] // Time. – New 

York, 2022. – 12.07. – Режим доступу : https://time.com/6196021/ukraine-eu-aid-1-billion-

euros/. 

Рада Євросоюзу вирішила терміново надати Україні додаткову макрофінансову 

допомогу у розмірі 1 млрд євро. Разом із надзвичайною фінансовою допомогою у 

розмірі 1,2 млрд євро, виплаченою на початку 2022 р., загальна макрофінансова 

підтримка з боку ЄС для України з початку війни зараз сягає 2,2 млрд євро. З. 

Станюра, міністр фінансів Чеської Республіки, яка нині головує в ЄС, заявив, що ця 

макрофінансова допомога має забезпечити необхідні ресурси для покриття нагальних 

потреб держави та роботу критичної інфраструктури. 

*** 

Украина получила грант в размере 1,7 млрд долларов на медицинскую сферу 

[Україна отримала грант у розмірі 1,7 млрд доларів на медичну сферу] // Жэньминь 

жибао. – Пекін, 2022. – 13.07. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0713/c31519-10122670.html. 

Україна отримала грант у розмірі 1,7 млрд дол. на медичну сферу. Міністерство 

фінансів України повідомило, що кошти надійшли з Цільового фонду донора, 

створеного Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною 

асоціацією розвитку та Агентством США з міжнародного розвитку. Отримане 

фінансування буде спрямоване на те, щоби покрити витрати держбюджету України на 

оплату медичних послуг за програмою медгарантій. 

*** 

Ал-Ахмед, Оля. Великобритания дава 3 милиона долара за разследване на 

военни престъпления в Украйна [Британія виділяє 3 мільйони доларів на 

розслідування військових злочинів в Україні] / О. Ал-Ахмед // Факти. – Sofia, 2022. – 

15.07. – Режим доступу : https://fakti.bg/world/696252-velikobritania-dava-3-miliona-dolara-

za-razsledvane-na-voenni-prestaplenia-v-ukraina. 

Британія пообіцяла пожертвувати додаткові 2,5 млн фунтів стерлінгів (2,96 млн 

дол.) на допомогу українським прокурорам, які розслідують військові злочини, скоєні 

російськими збройними силами. Міністерство закордонних справ Великої Британії 

повідомило, що допомога включатиме відправку мобільних судових груп у місця, де 

ймовірно були скоєні військові злочини. 

*** 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0707/c31518-10120067.html
https://time.com/6196021/ukraine-eu-aid-1-billion-euros/
https://time.com/6196021/ukraine-eu-aid-1-billion-euros/
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0713/c31519-10122670.html
https://fakti.bg/world/696252-velikobritania-dava-3-miliona-dolara-za-razsledvane-na-voenni-prestaplenia-v-ukraina
https://fakti.bg/world/696252-velikobritania-dava-3-miliona-dolara-za-razsledvane-na-voenni-prestaplenia-v-ukraina
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Iulia, Moraru. Bogdan Aurescu: „În jur de 2,7 milioane de tone de cereale din Ucraina 

au tranzitat România până acum” [Богдан Ауреску: «Зараз через Румунію транзитом 

пройшло близько 2,7 млн тонн зернових з України»] / M. Iulia // Evenimentul zilei. – 

Bucureşti, 2022. – 18.07. – Режим доступу : https://evz.ro/bogdan-aurescu-in-jur-de-27-

milioane-de-tone-de-cereale-din-ucraina-au-tranzitat-romania-pana-acum.html. 

Міністр закордонних справ Б. Ауреску в рамках зустрічі глав дипломатій країн 

ЄС – Ради закордонних справ заявив, що наразі через Румунію пройшло близько 2,7 

млн тон зернових з України. Глава МЗС Румунії просить підтримати Україну, в тому 

числі шляхом виділення нового фінансового траншу через Європейський фонд миру. 

Б. Ауреску каже, що Україні потрібно допомогти, тому що «якщо Україна зазнає 

невдачі, то безпека Румунії, безпека румунських громадян і євроатлантична безпека 

опиниться під загрозою». 

*** 

Akkermann, Annely. Annely Akkermann: Eesti hakkab Mariupoli ja Hersoni 

meremehi koolitama [Аннелі Аккерманн: Естонія навчатиме моряків Маріуполя та 

Херсона] / A. Akkermann // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 19.07. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120038156/annely-akkermann-eesti-hakkab-mariupoli-ja-hersoni-

meremehi-koolitama. 

В Естонії діє постанова уряду Республіки, згідно з якою Департамент 

транспорту видає морські дипломи лише громадянам Естонської Республіки або тим 

іноземцям, які мають дозвіл на проживання або право проживати в Естонії. Після 

набрання чинності поправок до закону, відповідно до цієї ж норми, особи без 

громадянства, які мають дійсне цифрове посвідчення особи електронного резидента 

та пройшли відповідне підвищення кваліфікації, можуть претендувати на дипломи 

моряків. Зміна спрямована в першу чергу на українських моряків. 

*** 

УФКС «Самопоміч» і її члени виділили понад три мільйони доларів для 

допомоги Україні // Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 29.07. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/ukrainian-community/ukrainian-chicago/112067.html. 

Коли росія вторглася в Україну 24 лютого 2022 р., Українська Федеральна 

Кредитова Спілка «Самопоміч» вирішила різними шляхами, як тільки це було 

можливо, допомагати українцям: в Україні, біженцям з України, членам Кредитівки, 

які підтримують рідних в Україні, та і загалом усім українцям у війні проти ворога. 

Першим кроком Кредитівка скасувала плату за грошові перекази (wire transfer fees) в 

Україну та Польщу. По сьогодні виконано 1,732 грошових перекази, і члени 

Кредитівки заощадили 50 тис. дол. на оплаті пересилок. До НБУ 420 членів 

переказали разом на суму 485 тис. дол. для різних державних гуманітарних потреб. 

https://evz.ro/bogdan-aurescu-in-jur-de-27-milioane-de-tone-de-cereale-din-ucraina-au-tranzitat-romania-pana-acum.html
https://evz.ro/bogdan-aurescu-in-jur-de-27-milioane-de-tone-de-cereale-din-ucraina-au-tranzitat-romania-pana-acum.html
https://epl.delfi.ee/artikkel/120038156/annely-akkermann-eesti-hakkab-mariupoli-ja-hersoni-meremehi-koolitama
https://epl.delfi.ee/artikkel/120038156/annely-akkermann-eesti-hakkab-mariupoli-ja-hersoni-meremehi-koolitama
https://www.ukrslovo.net/ukrainian-community/ukrainian-chicago/112067.html
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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/. 

 

  

http://www.homin.ca/index.php/lang/ua
http://www.homin.ca/index.php/lang/ua
http://en.people.cn/
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/. 

 

  

https://www.politika.rs/
https://www.ukrslovo.net/
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://evz.ro/
https://fakti.bg/
https://www.focus.de/
https://www.faz.net/aktuell/
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https://www.heraldsun.com.au/. 

 

 

 

 

Japan Today 

Японська щоденна інтернет-газета, 

яка є першим і найстарішим 

англомовним виданням Японії. Мова 

видання – англійська. Головний офіс 

– Токіо. Вебсайт: 

https://japantoday.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

La Nación 

Аргентинська щоденна газета, яка  

вважається одним із 

найпрестижніших видань і має 

спадкоємність стилю та політики 

протягом її існування. Позиції газети 

традиційно  балансують між 

лібералами та консерваторами. Мова 

видання – іспанська.  Головний офіс 

– Буенос-Айрес. Вебсайт: 

https://www.lanacion.com.ar/. 

 

 

 

 

 

Le Monde 

Французька щоденна вечірня газета 

ліволіберальних поглядів. Видання є 

найбільш популярним серед 

французьких газет Франції. Газета 

публікує матеріали французькою 

мовою. Головний офіс – Париж. 

Вебсайт: https://www.lemonde.fr/. 

 

 

 

 

 

 

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/. 

 

https://www.heraldsun.com.au/
https://japantoday.com/
https://www.lanacion.com.ar/
https://www.lemonde.fr/
https://www.nouvelobs.com/
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Lietuvos rytas 

Литовська суспільно-політична 

щоденна загальнонаціональна газета. 

Висвітлює питання економіки, 

політики, спорту, мистецтва, 

культурного життя у Литві та за 

кордоном. Мова видання – 

литовська. Головний офіс – Вільнюс. 

Вебсайт: https://www.lrytas.lt/. 

 

  

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/. 

 

https://magyarnemzet.hu/
https://nra.lv/
https://www.nepszava.hu/
https://nypost.com/
https://www.cas.sk/
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Политика 

Сербська щоденна газета, що є 

найстарішим виданням, яка досі 

знаходиться в обігу на Балканах, і 

вважається одним з 

найавторитетніших в Сербії. Це не 

лише інформаційне джерело, а й 

частина історії країни, свідок зміни 

епох та політичних режимів, 

представник її національних 

культурних інститутів та школи 

місцевої журналістики. Газета 

видається як кирилично сербською 

мовою, так і на латиниці. Головний 

офіс – Белград. Вебсайт: 

https://www.politika.rs/. 

 

  

 

 

 

 

POLITICO 

 

 

 

Бельгійське щотижневе видання 

американської новинної організації 

Politico, яке висвітлює політичні 

події в Європейському Союзі. 

Більшість статей видання присвячені 

повсякденній діяльності 

Європейської комісії, Європейського 

парламенту, Ради Європейського 

Союзу та взаємодії ЄС у внутрішніх 

та міжнародних справах. Журнал 

публікує статті англійською мовою. 

Головний офіс – Брюссель. Вебсайт: 

https://www.politico.eu/. 

 

 

 

Рublico 

Португальська щоденна національна 

газета. Видання відоме як 

послідовник французької школи з 

великими текстами статей 

різнобічної проблематики. Мова 

видання – португальська. Головний 

офіс – Ліссабон. Вебсайт: 

https://www.publico.pt/. 

 

 

 

Rzeczpospolita 

Одна з найбільших щоденних 

польських газет. Видання має 

суспільно-політичний формат. 

Політична приналежність – 

ліберально-консервативна. Мова 

видання – польська. Головний офіс – 

Варшава. Вебсайт: https://www.rp.pl/. 

https://www.politika.rs/
https://www.politico.eu/
https://www.publico.pt/
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/

