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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 8 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 серпня 2022 року. Світова спільнота пильно стежить за 

тим, що відбувається в нашій країні про що свідчить 360 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 серпня 2022 року) 

 

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

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

Аналітичний огляд зарубіжної преси про події в Україні за 1 – 31 серпня 2022 

року, у рамках якого було проаналізовано понад 360 статей та інформаційних 

повідомлень, свідчить, що збройна агресія росії проти України й надалі залишається 

ключовою темою інформаційних повідомлень зарубіжних ЗМІ, які висвітлюють 

«українське питання».  

Найбільшу активність у висвітленні української тематики за період дослідження 

з 1 до 31 серпня 2022 року проявляли зарубіжні ЗМІ США (9 % від загальної кількості 

відібраних публікацій), Іспанії (8 %), Франції та Угорщини (по 6 %), Канади, 

Німеччини, Великої Британії, Португалії та Туреччини (по 5 %) (див. діаграму 1). 

Видання США, представлені в огляді газетами «New York Post», «Українське 

Слово» та журналом «Time», у серпні повернули лідерство за кількістю та часткою 

публікацій про Україну (9 %). Оглядачі американських ЗМІ традиційно інформують 

своїх читачів про співпрацю США й України та надання допомоги нашій державі. 

Широко висвітлюються двосторонні контакти, зокрема телефонні розмови президентів 

двох країн – Д. Байдена та В. Зеленського, у ході яких відбувається координація зусиль 

у протистоянні росії. При цьому у США й надалі лунають заклики до влади бути більш 

рішучою у наданні Україні високоточної зброї. Так, на думку кореспондента 

Б. Беннета, США нерішуче ставляться до постачання систем озброєнь та навчання 

військових України, побоюючись спровокувати росію на ширшу війну із Заходом. 

Своєю чергою, пакет військової допомоги, який Президент США Д. Байден оголосив 

для України, на думку кореспондента «Time» В. Хеннігана, показує очікування 

президентської адміністрації, що війна з росією триватиме багато місяців або років. 

Американські журналісти окремо відзначають бажання Президента України залучити 

на свою сторону Китай. Повідомляється, що В. Зеленський закликав китайського 

лідера Сі Цзіньпіна до прямих переговорів і використати свій значний політичний та 

економічний вплив на росію, щоб покласти край бойовим діям. Занепокоєння 

американських журналістів викликає неконтрольована поведінка російських 
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загарбників на території Запорізької АЕС, що може призвести до ядерної катастрофи. 

У цьому контексті висвітлюються заклики Генерального секретаря ООН А. Гуттереша 

до влади росії й України з проханням негайно дозволити експертам відвідати комплекс 

для стабілізації ситуації й уникнення ядерної аварії. Американські аналітики все 

частіше висловлюють тези про неминуче ослаблення росії внаслідок війни з Україною 

та її можливий розподіл на кілька держав, розцінюючи такий сценарій як потенційне 

зменшення загрози для світового правопорядку та безпеки в цілому. З іншого боку, 

фахівці вказують на безперспективність проросійських проектів, зокрема щодо поділу 

України. Так, констатуються спроби незаконного формування «ДНР» шукати собі 

союзників серед таких держав, як Північна Корея та Сирія, які разом із росією визнали 

«незалежність» так званих «ДНР» і «ЛНР». Разом із тим ЗМІ США звертають увагу на 

дані російських соціологів, згідно з якими навіть після кількамісячних невдач в 

Україні, за даними незалежного соціологічного агентства «Левада-Центр», понад три 

чверті росіян продовжують підтримувати те, що кремль називає «спеціальною 

військовою операцією» в Україні, і лише 18 % опитаних виступають проти. Оглядач 

«Time» Я. Серхан пояснює такі дані рядом факторів, не в останню чергу репресивним 

характером російської влади, відсутністю будь-якої життєздатної політичної опозиції 

та жорстко контрольованим медіа-середовищем країни.  

ЗМІ Іспанії, представлені в огляді «АВС» та «El Mundo» (8 %), висвітлюють 

різнопланові сюжети на українську тематику, які стосуються інтерпретації збройної 

агресії росії проти України та її мотивів, а також особливостей військових дій та 

секретів успіхів Збройних Сил України у протистоянні з переважаючими ворожими 

силами. Видання відзначають успіхи українського контрнаступу на півдні України, 

іронізуючи з того, що кримський міст, який зводився як символ російської величі, а 

згодом став основним джерелом постачання російської військової техніки через Крим 

для наступу на Херсон, нині поступово перетворюється на шлях втечі росіян із 

території України. Успіхи українців стали можливими, підкреслюють іспанські 

журналісти, завдяки злагодженій логістиці та спільним зусиллям багатьох держав, які 

надають військову допомогу Україні. Так, за інформацією «El Mundo», в Україні нині 

воюють німецькі зенітки, британська техніка, американські ракетні установки, польські 

танки, французька артилерія, чеські гелікоптери, австралійські радари. Разом із тим 
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оглядачі зауважують, що Іспанія не поспішає активно надавати Україні збройну 

підтримку, на що вже звернули увагу українські політики та експерти, наголошуючи на 

тому, що навіть Португалія більше робить для України у плані військової допомоги. 

Окремі політичні сили Іспанії вважають таке затягування з допомогою негативним для 

іміджу держави й закликають уряд надати чіткий план допомоги Україні. Зокрема, 

Народна партія зареєструвала в Сенаті список запитань до міністра оборони М. Роблес, 

вимагаючи, щоб очільниця міністерства уточнила, що і коли буде відправлено Україні. 

Невдоволення ЗМІ викликає також неналежна реакція уряду на економічну кризу, 

спровоковану війною в Україні. На противагу цьому повідомляється, що Іспанія 

однією з перших відгукнулася на заклик нашої держави допомогти із зимовим 

обмундируванням для Збройних сил України. При цьому зимовий одяг для України 

невідкладно було виділено за рахунок власних запасів, а нині Збройні сили Іспанії 

терміново опрацьовують закупівлю теплого одягу та аксесуарів для своїх підрозділів.  

Французька преса (щоденна газета «Le Monde», щотижневий журнал «L’Obs»), 

поділяючи з угорськими колегами третє – четверте місця у висвітленні подій в Україні 

із часткою 6 %, відстежує загрози глобальному правопорядку та безпеці, повʼязані зі 

збройною агресією росії проти України. Увага прикута до Запорізької АЕС, яка 

знаходиться під контролем росії з початку березня. У цьому контексті цитуються заяви 

директора Міжнародного агентства з атомної енергетики при ООН (МАГАТЕ) 

Р. М. Ґроссі, який заявив, що ситуація на атомній станції «нестабільна», а всі принципи 

безпеки так чи інакше були порушені. Французькі ЗМІ також наводять слова 

Президента Франції Е. Макрона, який після телефонної розмови з Президентом 

України В. Зеленським підкреслив ризики, які становить російська присутність на 

Запорізькій АЕС для безпеки світу, і «висловив свою підтримку» пропозиції 

генерального директора МАГАТЕ Р. М. Ґроссі направити на Запорізьку АЕС 

«якнайшвидше» місію для інспекції об’єкта. З цього приводу Президент Франції провів 

телефонну розмову з путіним, який на заклик французького лідера погодився 

допустити делегацію Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС. 

Оглядачі французьких ЗМІ висвітлюють реалізацію домовленостей щодо вивезення 

українського зерна з чорноморських портів. Повідомляється, що Україна, ООН, 

Туреччина та росія підписали 22 липня угоду, спрямовану на забезпечення безпечного 
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проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів 

(«Одеса», «Чорноморськ», «Південний»), які були заблоковані рф після вторгнення 24 

лютого. Важливою темою для французьких видань є реакція уряду на економічні та, 

зокрема, енергетичні виклики. Франція зробила ставку на максимальне наповнення 

своїх газових сховищ із метою уникнення дефіциту газу під час опалювального сезону. 

Зазначається, що нині Франція перевищила 90 % заповнення запасів газу на зиму. Мета 

уряду – досягти 100 % до листопада, щоб уникнути можливого дефіциту, пов’язаного з 

війною в Україні. Своєю чергою, французькі оглядачі розкривають вплив західних 

санкцій на економіку росії. Згідно з офіційною статистичною оцінкою, опублікованою 

12 серпня, валовий внутрішній продукт росії скоротився на 4 % порівняно з тим самим 

періодом минулого року, що свідчить про дієвість економічних санкцій проти москви. 

Це перші показники за повний квартал з моменту початку військового наступу росії в 

Україні наприкінці лютого. 

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

подій в Україні також становить 6 %, на своїх шпальтах розкривають залученість 

Угорщини до міжнародних проектів, повʼязаних із вирішенням безпекових викликів. 

Угорщина, яка принципово усунулася від військової допомоги Україні та зазнає через 

це критики не лише від українських офіційних осіб і політиків, а й сусідніх держав, 

передусім Польщі та Балтії, намагається применшити шквал критики за рахунок участі 

в гуманітарних проектах. Угорщина взяла участь у першому засіданні безпекової 

коаліції та переговорного формату країн Центральної і Східної Європи під назвою 

«Київська ініціатива», що відбулася в Києві за участю зовнішньополітичних радників 

глав держав та урядів Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, 

Угорщини та Чехії. Сторони домовилися про засудження російської агресії, посилення 

тиску на росію, необхідність надання політичної та практичної підтримки Україні. 

Значне занепокоєння в угорських ЗМІ викликає ситуація довкола Запорізької АЕС. Як 

відзначає «Nepszava», присутність російських збройних сил на Запорізькій АЕС не 

дозволяє оператору та українській владі виконувати свої зобов’язання з ядерної та 

радіаційної безпеки відповідно до міжнародних конвенцій та правил безпеки МАГАТЕ, 

а також перешкоджає виконанню МАГАТЕ свого гарантійного мандату. У звʼязку з 

цим Угорщина також підписала заяву, в якій країни – члени ЄС закликали росію 
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негайно вивести свої збройні сили та всіх інших сторонніх осіб із Запорізької АЕС і її 

найближчих околиць. Угорський експерт І. Добозі, який був провідним членом групи 

експертів Світового банку, що від імені групи країн G7 розробила комплексну 

енергетичну та фінансову стратегію, спрямовану на остаточну зупинку Чорнобильської 

АЕС, в авторській статті для видання «Nepszava» пише про те, що міжнародне 

співтовариство ніколи не стикалося з небезпекою перетворення величезної атомної 

електростанції на поле бою чи навіть захоплення країною ядерних об’єктів сусідньої 

держави. На думку автора, реальним рішенням було б узгодження ООН з москвою 

виведення російських військ із Запорізької АЕС за згодою уряду України. Надалі, 

пропонує фахівець, експлуатація об’єкта могла б перебувати під контролем 

спеціального міжнародного комітету, незалежного від протиборчих сторін, у рамках 

демілітаризованої зони навколо електростанції, яку охороняють миротворці.  

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

передусім слід виокремити американську газету «New York Post», частка якої у 

висвітленні українського питання складає 6,11 %. На другому місці за висвітленням 

української тематики – іспанська «ABC» (5,28 %). Далі йдуть: угорська «Magyar 

Nemzet» (4,17 %), французька «Le Monde» (3,89 %), шведська «Aftonbladet» (3,61 %), 

британська «The Guardiаn» та португальська «Público» (по 3,33 %) (див. діаграми 2, 3). 

Журналісти американської газети «New York Post» продовжують аналізувати 

вплив російського збройного вторгнення в Україну на світову політику та реакцію 

держав на події в Україні. У цьому контексті відзначаються зусилля української влади 

посилити тиск на росію та її громадян, які переважною більшістю підтримують 

агресію. Видання цитує Президента України В. Зеленського, який закликав західні 

уряди заборонити росіянам в’їзд у свої країни, заявивши, що вони повинні «жити у 

своєму світі, поки не змінять свою філософію». Значну увагу приділено перебігу 

збройного протистояння між росією та Україною, відзначаючи запеклість боїв на 

Донбасі та херсонському напрямку. Повідомляючи про контрнаступ Збройних Сил 

України на півдні, видання водночас інформує про спроби росіян продовжити власний 

наступ на північ з окупованої південної України, і це може перенести війну в рідне 

місто Президента України В. Зеленського – Кривий Ріг. Росія для досягнення власної 

мети не гребує жодними засобами, у тому числі термобаричними боєприпасами, що 
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було зафіксовано на відео у селищі Піски. Хоча термобарична зброя за своєю суттю не 

суперечить міжнародному праву, навмисне націлювання на цивільне населення – за 

допомогою термобаричних пристроїв чи будь-якої іншої зброї – вважається військовим 

злочином, наголошує дописувач «New York Post» Е. Шімко-Беднарський. Оглядачі 

акцентують саме на великій кількості жертв серед мирних мешканців України, яку 

росіяни намагаються приховати від світової громадськості. Так, британський 

військовий кореспондент Д. Патрікакос повідомив, що російські війська в окупованому 

Херсоні використовують сміттєспалювальні печі, які горять «день і ніч», намагаючись 

приховати масові жертви серед цивільного населення. Уже традиційно «New York 

Post» пише про чергову військову допомогу Україні. Цього разу Пентагон оголосив 

про виділення ще одного мільярда доларів на військову підтримку нашій державі, яка 

включає боєприпаси, вибухівку та медичні засоби. Зокрема, пакет допомоги містить 

боєприпаси для двох артилерійських систем американського виробництва – 155-мм 

гаубиці та ракетно-артилерійської системи високої мобільності HIMARS. Поставки 

включатимуть і міномети, фугаси та ракети ППО, а також 50 броньованих санітарних 

машин. Цей пакет допомоги є істотним вкладом США у посилення військової 

спроможності України. Ряд повідомлень «New York Post» привертає увагу читачів до 

ядерної загрози в Європі, яка може статися внаслідок обстрілів Запорізької АЕС. 

Фактично йдеться про російський ядерний терор, який, за наполяганням української 

сторони, потребує більш жорсткої відповіді міжнародної спільноти. Ситуація настільки 

напружена, переконує оглядач М. Мур, що Президент США Д. Байден особисто 

закликав росію відмовитися від контролю над Запорізькою АЕС і дозволити доступ 

інспекторам ООН, щоб вони могли визначити, чи стабільна ситуація на станції.  

Оглядачі іспанського видання «ABC» також занепокоєні ядерною загрозою 

через захоплення й порушення режиму безпеки Запорізької АЕС. Вони розглядають 

апокаліптичний сценарій ядерної війни та конфлікту між США й росією, який 

спричинив би 5 мільярдів смертей лише від голоду, без урахування прямих смертей чи 

інших причин. Окремо в іспанській пресі дискутується питання військової допомоги 

Україні. Зазначається, що військова допомога Україні, яку обіцяв прем’єр-міністр 

Іспанії П. Санчес, не включатиме десять бойових танків Leopard, які в певний момент 

думали відправити в Україну. Міністерство оборони виключило можливість їх 
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передачі через «поганий стан», в якому вони знаходяться, але підтримує ідею 

відправки в Україну двадцяти бронетранспортерів TOA M-113. Журналіст Ґ. Лопез 

проводить аналіз економічної ситуації в Європі та Іспанії зокрема. Зазначається, що 

оптимістичні прогнози кінця 2020 року, коли фінансові ринки почали відновлення 

після закінчення карантину через пандемію Covid-19, були нівельовані військовою 

агресією росії проти України, яка спричинила нову економічну кризу. Як наслідок, 

знову поширюється песимізм і невизначеність щодо майбутнього світової економіки 

серед інвесторів. В інших статтях видання також наводяться невтішні дані Банку 

Іспанії на основі інформації, отриманої з опитування споживачів, яке Європейський 

центральний банк регулярно готує щодо думок громадян з усієї Європи про євро. 

Ідеться про погіршення очікувань не лише щодо підвищення цін, яке може відбутися в 

найближчі місяці, але й щодо майбутньої еволюції доходів європейців, їхнього 

сімейного становища, зокрема щодо власних заощаджень, і навіть загальної 

економічної ситуації. Оглядачі «ABC» також оцінюють зусилля іспанського уряду 

щодо стабілізації ситуації в країні. Зокрема, в Іспанії набула чинності ініціатива, яка 

спрямована на скорочення споживання російських енергоносіїв та виконання 

європейських зобов’язань, впроваджених після нападу росії на Україну. Згідно з 

урядовою постановою, громадські будівлі в Іспанії будуть охолоджуватися до 

температури не нижче 27 градусів за Цельсієм влітку та нагріватися до температури не 

вище 19 градусів взимку в рамках плану енергозбереження.  

Угорська щоденна газета «Magyar Nemzet» також багато уваги приділяє 

економічному аналізу та прогнозам розвитку ситуації на ринку енергоносіїв і 

продовольства. Угорська ліво-ліберальна опозиція намагається звинуватити 

діяльність уряду в історичному зростанні цін, але журналісти видання зауважують, 

що останнім часом у всьому світі спостерігається стрімке зростання цін, яке було 

спричинене сукупним ефектом кількох процесів: російсько-української війни й 

енергетичної кризи. Оглядачі «Magyar Nemzet» наголошують, що кризу відчуває вся 

Європа, але через структурні причини війна в Україні уразила Центральну та Східну 

Європу значно більше, ніж Західну. Угорське видань різко реагує на ті економічні чи 

інші незручності, яких зазнає країна внаслідок російсько-української війни. Так, 

повідомляється про зупинку Українською державною компанією «Укртранснафта» 
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транспортування нафти до Європи через південну ділянку нафтопроводу «Bárátság». 

Зупинку, за інформацією «Magyar Nemzet», обґрунтували тим, що російська сторона 

не може оплатити транзит відповідно до санкцій ЄС. Читачів інформують, що по цій 

ділянці нафтопроводу з росії в середньому надходить 250 тис. барелів сирої нафти на 

добу, яку в основному купують Mol і Unipetrol, що належить польській PKN Orlen. 

Оглядачі підкреслюють, що Mol запропонував оплатити транзит від їх імені, але 

відповіді від українців не отримав. Уже традиційно багато інформаційних 

повідомлень «Magyar Nemzet» присвячує гуманітарним ініціативам Угорщини та 

відповідній допомозі українцям. Так, директор Угорської екуменічної служби 

допомоги в Україні Л. Лехель розповів виданню про досвід останніх шести місяців та 

плани, пов’язані з діяльністю організації в нашій державі. За його словами, вартість 

негрошових пожертвувань, відправлених з Угорщини, вже досягла 4,7 млрд 

угорських форинтів, що є значною сумою, враховуючи, що це ще не вся сума 

програми допомоги: сюди не входять покупки в Україні та щомісячна екстрена 

допомога біженцям. Також «Magyar Nemzet» інформує про біженців, які й надалі 

прибувають з України. Зокрема, 9 серпня через українсько-угорський кордон на 

територію Угорщини в’їхали 6174 особи, а 5833 з тих, хто в’їхав на румунсько-

угорський кордон, заявили, що прибули з України. Серед допущених поліція видала 

посвідки на тимчасове проживання терміном на 30 днів 183 особам: щоб отримати 

остаточні документи, вони повинні протягом цього часу відвідати офіс Національного 

генерального управління імміграції за місцем їх проживання.  

Аналіз cпіввідношення сфер огляду української тематики в популярних 

світових медіа засвідчив, що за означений період закордонними оглядачами більш 

активно оцінювалися роль і місце нашої держави у світовій політиці (68 %). 

Безпосередньо російському вторгненню в Україну в оглядах зарубіжних ЗМІ 

приділено значно менше уваги (32 %) (див. діаграми 4, 5).  

Роль і місце нашої держави у світовій політиці за структурою висвітлених 

питань виглядає таким чином: реакція світових політиків, діячів та організацій – 40 %, 

вплив російського вторгнення в Україну на світову економіку – 18 %, політика щодо 

біженців з України – 11 %, збройна допомога Україні – 10 %, санкції проти росії – 8 % 

(див. діаграму 8).  
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Найчастіше роль і місце нашої держави у світовій політиці висвітлювали: 

іспанська «ABC» – 7 %, угорська «Magyar Nemzet» – 6 %, австрійська «Die Presse» – 

4 %, американська «New York Post», німецький «Focus» та португальська «Público» – 

по 4 % відповідно (див. діаграму 9).  

Реакція світових політиків, діячів та організацій протягом аналізованого 

періоду передусім була прикута до ядерної загрози, повʼязаної із захопленням 

росіянами Запорізької АЕС. Як повідомляє німецьке видання «Frankfurter 

Аllgemeine», міністерка закордонних справ Німеччини А. Бербок взяла участь у 

конференції Організації Об’єднаних Націй з Договору про нерозповсюдження ядерної 

зброї (ДНЯЗ), де вона сказала учасникам конференції, що росія неодноразово 

використовувала безрозсудну «ядерну риторику» у своїй атаці на Україну. Своєю 

чергою, міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини П. Сіярто заявив під час 

конференції з перегляду ДНЯЗ, що поширенню та застосуванню ядерної зброї 

необхідно протистояти всіма засобами, тому Угорщина просить всіх зацікавлених 

осіб не грати в геополітику. Як відзначили журналісти «Magyar Nemzet», міністр 

почав свій виступ із того, що Україна піддається серйозним ризикам у сфері безпеки, 

економіки та енергопостачання через війну. Значною загрозою для економічної 

стабільності Європи західні політики вважають газовий шантаж з боку росії. 

Американське видання «Time» цитує Президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, 

яка наголосила, що росія використовує газ як зброю, і закликала країни ЄС зменшити 

використання газу на 15 %, що є еквівалентом до 45 мільярдів кубометрів. 

Європейські політики також жваво реагують на проблематику експорту зерна з 

України. Як повідомляє румунська «Evenimentul zilei», Прем’єр-міністр Румунії 

Н. Чуке заявив, що НАТО має готуватися до тривалого протистояння на східному 

фланзі. Було б ілюзією, додав він, очікувати повернення відносин між росією і 

Заходом до довоєнного стану відразу після припинення бойових дій в Україні. 

Румунія, підтримуючи Україну, відновила залізничні лінії та реконструювала порти, 

щоб допомогти українському експорту обійти блокаду чорноморських портів. У 

цьому контексті нідерландський «De Telegraaf» повідомляє, що постійна група 

протимінних кораблів НАТО зосереджена на боротьбі з мінами в Середземному морі 

та поблизу нього. Нідерландський мінний корабель вирушив до Середземного моря, 
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щоб приєднатися до флоту НАТО. Розпочате транспортування зерна морем з України 

може зіткнутися з проблемами і, за словами речника Королівського флоту 

Нідерландів, щоб забезпечити продовження транспортування «ми можемо допомогти 

швидше розмінувати».  

Висвітлення питання облаштування українських біженців належить до 

ключових тем багатьох європейських ЗМІ. Як відзначає «Українська газета», що 

виходить у Римі, Польща, Румунія та Ірландія очолили список країн Євросоюзу, які 

протягом червня прихистили найбільше українців. Так, у Польщі за червень 

тимчасовий захист отримали понад 60 тис. українців. На другому місці – Румунія 

(10360) та Ірландія (близько 6990). У звіті немає даних щодо низки країн, у тому числі 

Німеччини й Чехії, куди їде дуже багато українців, тож після доповнення статистики 

трійка лідерів може змінитися. Окремі країни на шпальтах національних видань 

інформують про заходи уряду та спеціальних служб щодо надання біженням 

соціальної допомоги, інтеграції їх у суспільство, працевлаштування тощо. Зокрема, 

австрійська «Die Рresse» подає дані Ради директорів державної служби зайнятості 

Австрії (AMS), яка бачить необхідність з осені 2022 року вжити заходів щодо 

інтеграції переміщених осіб з України на ринок праці. Нещодавно в AMS 

опублікували посібник «Життя та робота в Австрії» для біженців з України 

німецькою, українською, російською та англійською мовами. Голова AMS також 

виступає за покращення соціального забезпечення переселенців з України в Австрії. 

Португальська «Correio da Manhã» наводить статистичні дані, згідно з якими з 

початку війни в Україні Португалія прийняла понад 48 тис. українських біженців. За 

словами президента Асоціації українців у Португалії П. Садохи, «через п’ять місяців, 

коли російському вторгненню не видно кінця», більшість із них має намір 

повернутися, але біженці визнають неможливість повернутися додому найближчим 

часом. Британська «The Guardian» вміщує повідомлення Британської благодійної 

організації World Vision, яка заявила, що неправдиві повідомлення про те, скільки 

допомоги отримують біженці порівняно з місцевим населенням, а також пов’язування 

біженців із насильницькими злочинами та політичним екстремізмом, можуть 

спричинити розрив відносин із місцевими громадами. Голова Державного агентства у 

справах біженців, керівник Оперативної координаційної групи, яка відповідає за 
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розміщення та допомогу українцям у Болгарії, М. Тошева на сторінках «Дневника» 

повідомила, що в серпні буде готова нова оцінка громадян України, які отримали 

тимчасовий захист і залишилися на території Болгарії. Однак оцінка охопить лише 

трохи більше 20 тис. осіб, які розміщені за рахунок держави на приватних, 

муніципальних та державних базах. Вони можуть залишатися до кінця вересня там, де 

знаходяться зараз, а потім, згідно з новою оцінкою, ті, хто потребують, будуть 

забезпечені житлом та харчуванням до 24 лютого 2023 року, коли закінчиться термін 

тимчасового захисту. Канадська «The Toronto Star» з посиланням на Школу державної 

політики Університету Калгарі пише, що в порівнянні з іншими країнами Канада 

прийняла невелику кількість біженців з України після вторгнення росії. За словами 

автора дослідження Р. Фалконера, статистика показує, що канадсько-української 

програми «Дозвіл на екстрені поїздки», яка прискорює видачу віз та дозволів на 

тимчасове проживання для українців та їхніх сімей, недостатньо. 

Російське вторгнення в Україну в іноземних ЗМІ за структурою висвітлених 

питань виглядає таким чином: екологічний тероризм російської армії в Україні – 

31 %, військові дії ЗСУ, ТРО, партизанів – 17 %, дії російських окупантів та 

колаборантів в Україні – 15 %, діяльність української влади – 14 % (див. діаграму 6). 

Російське вторгнення в Україну найчастіше висвітлювалося американською 

«New York Post» та шведською «Aftonbladet» (по 10 %), французькою «Le Monde» 

(7 %), бельгійським тижневиком «POLITICO» та французьким щотижневим журналом 

«L’Obs» (по 5 %) (див. діаграму 7). 

Захоплення російськими військами Запорізької АЕС та розміщення на її 

території важкої військової техніки становить загрозу не лише для України, а й 

багатьох держав регіону. Агресивні та непрогнозовані дії росіян викликали активне 

обговорення у світових ЗМІ. Бельгійський тижневик «POLITICO» акцентує увагу на 

заклику Президента України В. Зеленського запровадити санкції проти російської 

атомної промисловості та ядерного палива після обстрілу Запорізької АЕС в Україні. 

Зазначається, що після розмови з президентом Європейської ради Ш. Мішелем 

В. Зеленський вимагає більш рішучої відповіді з боку міжнародного співтовариства на 

«російський ядерний терор». Ряд видань поінформували про пропозиції створити 

навколо Запорізької АЕС демілітаризовану зону та вивести з території станції 
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російські війська. Своєю чергою, шведська «Aftonbladet» наводить заяву 

представника росії в ООН В. Небензі, який повідомив, що його країна не підтримує 

пропозицію про створення демілітаризованої зони навколо окупованої Запорізької 

АЕС, «бо демілітаризація електростанції може зробити її вразливою для тих, хто 

захоче її відвідати». Заява прозвучала після того, як генеральний секретар ООН 

А. Гутерреш закликав росію вивести свої війська з атомної електростанції. 

Зарубіжні видання уважно стежать за ситуацією на півдні та сході України, де 

українські Збройні Сили розпочали контрнаступ проти окупаційних військ. У цьому 

контексті бельгійський тижневик «POLITICO» цитує Президента України 

В. Зеленського, який наголосив, що війна з росією «почалася з Криму і має 

закінчитися Кримом – його звільненням». Ця заява була зроблена після того, як на 

російській авіабазі на півострові пролунали вибухи. В. Зеленський також зазначив, що 

Крим – український півострів, і ми «ніколи його не віддамо». Про успішну атаку на 

російську авіабазу в Криму пише і французька «Le Monde». Видання нагадує, що 

Крим, анексія якого в 2014 році стала предметом гордості путіна, війна поки що 

обходила стороною. Але 9 серпня в Криму сталася серія вибухів на військовому 

аеродромі, який російська авіація широко використовує для бомбардування України. 

Причина вибухів досі невідома, але найбільш вірогідною версією є успішна атака 

ЗСУ, можливо, завдяки ракетам великої дальності, поставленим західними 

союзниками. Американська «New York Post» висвітлює успішні дії сил спеціальних 

операцій України, які завдають росіянам болючих ударів. Так, із посиланням на 

відеокадри, опубліковані в соціальних мережах українським офіцером Анатолієм 

Штефаном Штірліцем, демонструється точний удар ЗСУ по невеликому російському 

конвою, у результаті якого загинуло шість російських командирів. Журналіст 

португальського видання «Público» констатує, що диверсії та атаки в зонах російської 

окупації стають більш помітними. Два вибухи в Криму показали дальність 

українських підпільних сил. Їхня підготовка почалася давно, ще до вторгнення 24 

лютого, коли пересування російських військ поблизу українського кордону свідчило 

про майбутнє вторгнення, хоча багато хто не сприймав загрозу серйозно. Ідея, за 

версією «Público», полягала в тому, щоб ці люди навчилися володінню військовою 

технікою, щоб згодом мати змогу входити та залишати контрольовані росією місця, 
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здійснювати там диверсійні дії, збирати інформацію, планувати та здійснювати атаки, 

наприклад, закладаючи вибухівку тощо. 

Світові видання пишуть про численні випадки порушення росіянами правил і 

методів ведення війни, напади на цивільних, воєнні злочини російських військових в 

Україні. Міністр закордонних справ Республіки Польща З. Рау в статті для 

італійського видання «Avvenire» пише, що російська агресія несе із собою незмірні 

руйнування, у тому числі культурної спадщини України та місць відправлення культу. 

Одним із символів цих варварських актів є пошкоджені будівлі Святогірського 

Успенського монастиря у Донецькій області на сході України. Об’єктами обстрілів 

також стали православні храми Маріуполя, Києва та центр ісламської культури у 

Сєвєродонецьку. Спеціальна кореспондентка французької «Le Monde» Ф. Обена 

публікує репортаж з українського міста Димер, що на Київщині. В репортажі 

журналістка розповідає про долю 58 сімей з Димера, які пережили російську окупацію 

і наразі залишаються без звісток про своїх близьких, заарештованих та депортованих 

до росії. Сербська газета «Политика» з посиланням на Міністра охорони здоров’я 

України В. Ляшка повідомляє, що росія вчинила злочин проти людяності, 

заблокувавши доступ до ліків на окупованих територіях. Міністр наголосив, що уряд 

має програму забезпечення ліками людей з онкологічними та хронічними 

захворюваннями. Своєю чергою, Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що 

зафіксувала 445 нападів на лікарні та інші медичні заклади під час російського 

вторгнення. 

Діяльність української влади аналізується зарубіжними експертами й 

оглядачами ЗМІ як з точки зору ефективності протистояння російській агресії, так і з 

точки зору дипломатичних успіхів, успішності економічної політики, стримування 

інфляції, забезпечення населення товарами першої необхідності в умовах війни. На 

шпальтах німецького видання «Focus» експерт з риторики М. Елерс доводить, що 

Україна виграла битву за довіру в особі Президента України В. Зеленського. Своїми 

запальними промовами В. Зеленський створив новий жанр політичної комунікації: де 

б він не виступав, він дуже добре знає свою конкретну цільову групу та використовує 

ключові терміни й алюзії, які одразу сприймаються. Завдяки цьому Президент 

України серед слухачів створює благодатний ґрунт для своїх вимог. На думку 
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експерта, порівняно з ним символічне самозвеличення та пафос путіна виглядають 

«відверто смішними». Своєю чергою, грецька «eKathimerini» зосереджує увагу на 

активності української влади щодо накопичення арсеналів резервного палива та 

продовольства для екстрених випадків. Наголошується, що Україна купує природний 

газ у європейських сусідів, тому обмеження поставок до Європи загрожує і її доступу 

до енергоносіїв. Нині Україна покладається на суміш природного газу та 

електроенергії, виробленої атомними, гідроелектростанціями та електростанціями, що 

працюють на викопному паливі.  

Упродовж аналізованого періоду переважна більшість зарубіжних оглядачів у 

висвітленні української проблематики займала нейтральну позицію (79,72 %). 18,33 % 

повідомлень мали виражене позитивне спрямування, а лише 1,94 % – негативне (див. 

діаграму 10). 

Найчастіше зарубіжні ЗМІ з нейтральних позицій оцінювали надання допомоги 

нашій державі, проблеми українських біженців за кордоном, заходи української влади 

щодо застосування колективного тиску на російського агресора. Загалом у 

нейтральних тонах місце і роль України у світовій політиці представлені в 194 статтях 

і повідомленнях. 44 повідомлення носять чітко виражений позитивний контент, а 7 – 

негативний. Що стосується висвітлення безпосередньо російського вторгнення в 

Україну, то тут теж істотно переважали нейтральні повідомлення (93 статті і 

повідомлення). 22 статті мали виражену позитивну тональність, при цьому 

негативних статей фактично не було (див. діаграму 11). 

Лише нейтральна тональність статей прослідковується в матеріалах ЗМІ 

Румунії («Evenimentul Zilei»), Литви («Lietuvos rytas»), Ізраїлю («The Times of Israel»), 

Хорватії («Večernji list»), Нідерландів («De Telegraaf»), Естонії («Eesti Päevaleht»), 

Латвії («Neatkarīgā Rīta Avīze») та Чехії («Aktuálně.cz») (див. діаграму 12). 

Румунське видання «Evenimentul Zilei» подає розгорнутий аналіз контексту, 

який передував військовій агресії росії проти України, колишнього міністра 

закордонних справ Румунії А. Чорояну. Дипломат спрпостовує поширену думку про 

те, що Захід сприяв рішенню путіна напасти на Україну. Насправді, наголошує 

А. Чорояну, зроблені поступки, включаючи «Північний потік-2», були важливими. За 

його словами, робилися поступки, щоб путін не розпочав війну, однак це не дало 
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результату. Литовська «Lietuvos rytas» пише про послідовну підтримку державами 

Балтії ініціатив України, у тому числі щодо обмеження видачі віз росіянам. Так, 

представник міністра закордонних справ Литви М. Дрегер повідомив, що через 

триваючі російські військові дії в Україні дипломатичні та консульські 

представництва Латвії за кордоном тимчасово призупинили видачу віз громадянам 

росії для всіх цілей в’їзду з 4 серпня 2022 року, за винятком випадків, коли віза 

необхідна для відвідування похорону близького родича. Кореспондент ізраїльського 

видання «Times of Israel» Л. Берман описує свою зустріч із мером Києва В. Кличком. 

За його словами, привітання на івриті було не єдиним доказом зв’язку колишнього 

чемпіона з боксу з юдаїзмом та Ізраїлем, але ці зв’язки – і його поїздка до Ізраїлю в 

2014 році як новообраного мера – не заважали йому критикувати позицію Ізраїлю 

щодо триваючої війни між росією та Україною. В. Кличко сказав, що це «найбільша 

помилка – сприймати війну як щось далеке». Л. Берман наводить слова В. Кличка про 

те, що Україна бореться за західні цінності, але потребує додаткової допомоги. В 

іншій статті Л. Берман так само описує розчарування харківського бізнесмена і 

парламентаря, єврея за походженням, О. Фельдмана політикою Ізраїлю щодо України. 

О. Фельдман, який очолює Український єврейський комітет, «не в захваті від позиції 

Ізраїлю щодо війни в Україні, а також того, що Єрусалим не приєднався до санкцій 

Заходу проти росії і не побажав надати Україні навіть оборонну зброю». Хорватський 

«Večernji list» інформує своїх читачів про те, що західні країни починають укладати 

певні домовленості щодо плану відновлення України після війни з росією, схожий на 

той, який США запропонували Європі після Другої світової війни як «план 

Маршалла». На думку західних політиків, такий план допоможе Україні швидко, а не 

протягом наступних десятиліть, оговтатися від масштабних руйнувань, завданих 

російськими військовими, і призведе до більш тісних відносин України з ЄС. 

Позитивні оцінки щодо подій в Україні упродовж аналізованого періоду 

з’являлися переважно на шпальтах видань Туреччини («Star», «Daily Sabah»), Бельгії 

(«POLITICO»), Боснії і Герцеговини («Dnevni avaz»), Польщі («Rzeczpospolita»), 

Китаю («Жэньминь жибао») та Італії («Аvvenire»).  

Журналісти турецької «Daily Sabah» висвітлюють перший з початку війни візит 

до України Президента Туреччини Р. Т. Ердогана. Серед здобутків візиту для 
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української сторони відзначають підписаний меморандум про взаєморозуміння про 

відновлення інфраструктури України, яка була або пошкоджена, або зруйнована 

внаслідок вторгнення росії. На підтвердження цих намірів голова Союзу підрядників 

Туреччини Е. Ерен заявив про готовність організації брати участь у процесі 

відновлення інфраструктури, зазначивши, що турецькі будівельники вже мають 

необхідне обладнання через незавершені проєкти в Україні. Інше турецьке видання 

«Star» схвально розцінює підписання угоди про експорт зерна з України та 

розблокування українських портів, підкреслюючи, що домовленість досягнуто 

завдяки успішній дипломатичній ініціативі Туреччини. Як наслідок, за 15 днів 

зерновим коридором перевезено 563 тис. 317 тонн продуктів харчування. Згідно зі 

звітом спільного координаційного центру в рамках Чорноморської зернової ініціативи 

ООН за 15 днів серпня було дозволено рух 36 суден. Щоденна газета Боснії і 

Герцеговини «Dnevni avaz» пише про намагання держав Заходу схилити Індію до 

підтримки України. Зокрема, Президент Франції Е. Макрон та прем’єр-міністр Індії 

Н. Моді в ході телефонної розмови говорили про війну, яку росія веде в Україні, її 

дестабілізуючі наслідки для решти світу та домовилися про співпрацю, щоб зупинити 

війну в Україні. Видання зауважує, що Індія не засудила відкрито російське 

вторгнення в Україну і не приєдналася до голосів ООН щодо цього. Однак у червні 

вона підписала заяву G7, в якій група зобов’язується поважати територіальну 

цілісність та суверенітет інших країн. Польська «Rzeczpospolita» висвітлює візит 

Президента Польщі А. Дуди в Україну на День Державного Прапора та напередодні 

Дня Незалежності України. Видання цитує слова Глави держави про повагу до 

українського народу за надзвичайний героїзм, з яким він захищає свою Батьківщину. 

Своєю чергою, відзначаються слова вдячності Президента України В. Зеленського 

польському колезі за солідарність та підкреслення важливості дружби з Польщею. 

Негативна тональність інформаційних повідомлень про Україну 

прослідковувалася передусім у ЗМІ Словаччини («Nový Čas»), Угорщини («Magyar 

Nemzet»), Австрії («Die Рresse»), Греції («eKathimerini»).  

Оглядачі словацького видання «Nový Čas» оприлюднили заяву члена 

Національної ради Словацької Республіки Р. Фіцо, який заявив, що не росія, а Україна 

перервала постачання нафти до Словаччини південною гілкою нафтопроводу 
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«Дружба». За словами політика, таким чином Україна виконала свої погрози про те, 

що вона може перервати постачання енергетичної сировини до Європи як транзитна 

країна. Р. Фіцо знову відкинув ідею посилення санкцій проти росії за вторгнення в 

Україну, заявивши, що вони не працюють, а тільки шкодять таким країнам, як 

Словаччина. Угорська «Magyar Nemzet» також критикує зупинку Українською 

державною компанією «Укртранснафта» транспортування нафти до Європи через 

південну ділянку нафтопроводу Bárátság. В іншій статті видання журналіст П. Ковач 

покликується на слова польського письменника П. Лісіцького, який зазначив, що 

полякам і угорцям варто подолати те, як вони оцінюють російсько-українську війну, а 

натомість зосередитися на представленні спільних інтересів, насамперед у 

Європейському Союзі. Австрійська «Die Рresse» оприлюднила критичні зауваження 

кандидата у президенти Австрії від Австрійської партії свободи В. Розенкранца, який 

виступає проти здійснення іноземних військових перевезень через Австрію. Згідно з 

відповіддю міністерки оборони К. Таннер на парламентський запит, з 23 січня 2022 

року було зафіксовано 433 транспортування з країн Західної Європи та країн НАТО. 

В. Розенкранц вважає, що австрійський нейтралітет завдяки цьому було «значно» 

порушено. Грецьке видання «eKathimerini» також на своїх шпальтах відводить місце 

для критики антиросійської коаліції. Зокрема, наведено слова американського 

журналіста, голови московського бюро газети «The New York Times» 

А. Трояновського, який пише, що через півроку після того, як росія вторглася в 

Україну, людські та фінансові витрати не підраховані, але цифри, які з’явилися, 

малюють похмуру картину. За його словами, це війна в окопах і артилерійських 

дуелях, але «значною мірою обумовлена політичними примхами американців та 

європейців, чия готовність зазнавати інфляції та нестачі енергії може визначити 

наступний етап конфлікту». 

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 серпня 2022 року, свідчить про чітку підтримку світовою демократичною 

спільнотою України у її протистоянні з російським агресором. Найбільше 

занепокоєння зарубіжних ЗМІ викликають повідомлення про неконтрольованість 
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ситуації довкола Запорізької АЕС, що може призвести до ядерної загрози для багатьох 

держав регіону. Так само негативними наслідками збройного конфлікту є посилення 

економічної кризи та інфляційних очікувань, загроза припинення постачання 

енергоносіїв у зимовий період у багатьох європейських державах. Разом із тим аналіз 

повідомлень зарубіжних ЗМІ дає підстави для висновку про готовність як урядів, так і 

широкого загалу США, Канади та більшості європейських держав підтримувати 

Україну аж до відновлення її суверенітету й територіальної цілісності. 
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ВІЗУАЛЬНА АНАЛІТИКА (висвітлення в зарубіжній пресі подій в Україні за 1–31 

серпня 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 серпня 2022 року)  
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Діаграма 2. Активність видань світу у висвітленні України (доля публікацій за період 

1–31 серпня 2022 року) 

 
Діаграма 3. Доля найбільш активних видань найбільш активних країн світу у 

висвітленні України (за період 1–31 серпня 2022 року) 
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Діаграма 4. Співвідношення сфер огляду України світовими ЗМІ (доля публікацій за 

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

іноземних ресурсах (1–31 серпня 2022 року)  
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УКРАЇНА ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ 

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

питань (за період 1–31 серпня 2022 року)  

 
Діаграма 7. Російське вторгнення в Україну в найбільш інформативних іноземних 

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

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 серпня 2022 року)  

 
Діаграма 9. Реакція міжнародної спільноти на російське вторгнення в Україну в 
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інформативних видань за період 1–31 серпня 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 серпня 2022 року)  

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

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

УКРАЇНА ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ  

ВІЗИТИ ІНОЗЕМНИХ ВИСОКОПОСАДОВЦІВ ДО УКРАЇНИ  

Gatopoulos, Derek. Ukraine’s Volodymr Zelenskyy hosts talks with U.N. chief, 

Turkey leader [Володимир Зеленський провів переговори з генеральним 

секретарем ООН та лідером Туреччини] / D. Gatopoulos // The Toronto Star. – 

Toronto, 2022. – 18.08. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/08/18/ukraines-volodymr-zelenskyy-

hosts-talks-with-un-chief-turkey-leader.html. 

Президент Туреччини Р. Т. Ердоган і генеральний секретар ООН А. Гутерреш 

зустрілися з Президентом України В. Зеленським у Львові, щоб спробувати 

врегулювати війну росії проти України, що триває майже шість місяців, збільшити 

експорт такого необхідного зерна і забезпечити безпеку найбільшої в Європі атомної 

електростанції – Запорізької АЕС. На зустрічі Туреччина погодилася допомогти 

відновити інфраструктуру України, зокрема дороги та мости, а В. Зеленський 

попросив А. Гутерреша домагатися доступу ООН до депортованих до росії громадян 

України. В. Зеленський також звернувся до ООН за допомогою у визволенні 

полонених українських солдатів та медиків. 

*** 

Erdoan u Lavovu: Ne želimo novi Černobil [Ердоган у Львові: ми не хочемо 

нового Чорнобиля] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 19.08. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/766217/erdoan-u-lavovu-ne-zelimo-novi-cernobil. 

У Львові закінчилися переговори Президента України В. Зеленського, 

президента Туреччини Р. Т. Ердогана та генсека ООН А. Гутерреша, які обговорили 

кроки для припинення російсько-української війни дипломатичним шляхом та 

збереження нещодавно створеного механізму експорту українського зерна на 

світовий ринок. В. Зеленський наголосив на тому, щоб розпочалися мирні переговори 

росія має спочатку залишити окуповані українські території. Під час виступу за 

підсумками переговорів президент Туреччини Р. Т. Ердоган висловив стурбованість 

ситуацією навколо Запорізької АЕС в Україні. 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Duda w Kijowie. «Polacy będą wspierać Ukraińców do 

ostatniego dnia ich walki» [А. Дуда в Києві. «Поляки підтримуватимуть українців 

до останнього дня їхньої боротьби»] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 

2022. – 23.08. – Режим доступу : https://www.rp.pl/polityka/art36917721-duda-w-

kijowie-polacy-beda-wspierac-ukraincow-do-ostatniego-dnia-ich-walki. 

Президент Польщі Анджей Дуда відвідав Україну на День Державного 

Прапора та напередодні Дня Незалежності України. Він висловив свою повагу 

українському народу за надзвичайний героїзм, з яким він захищає свою Батьківщину. 

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Польщі за 

солідарність та підкреслив важливість дружби з Польщею, і що «ми в такий 

важливий, символічний день разом». 

https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/08/18/ukraines-volodymr-zelenskyy-hosts-talks-with-un-chief-turkey-leader.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/08/18/ukraines-volodymr-zelenskyy-hosts-talks-with-un-chief-turkey-leader.html
https://avaz.ba/globus/svijet/766217/erdoan-u-lavovu-ne-zelimo-novi-cernobil
https://www.rp.pl/polityka/art36917721-duda-w-kijowie-polacy-beda-wspierac-ukraincow-do-ostatniego-dnia-ich-walki
https://www.rp.pl/polityka/art36917721-duda-w-kijowie-polacy-beda-wspierac-ukraincow-do-ostatniego-dnia-ich-walki
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*** 

Almeida Mendes, Filipa. Ministro dos Negócios Estrangeiros português faz 

visita-surpresa a Kiev [Міністр закордонних справ Португалії здійснив 

несподіваний візит до Києва] / F. Almeida Mendes // Público. – Lisboa, 2022. – 24.08. 

– Режим доступу : https://www.publico.pt/2022/08/24/mundo/noticia/ministro-

negocios-estrangeiros-portugues-faz-visita-surpresa-kiev-2018183. 

Міністр закордонних справ Португалії Жуан Гомес Кравіньйо 24 серпня, коли 

Україна святкує День Незалежності, здійснив несподіваний візит до Києва. У день, 

коли минуло рівно шість місяців з моменту вторгнення росії в Україну і країна 

святкує 31-у річницю своєї незалежності, глава португальської дипломатії відзначив 

цю важливу і символічну дату в Києві, підтверджуючи підтримку України. 

*** 

Mason, Rowena. Putin to blame for UK’s high energy bills, says Johnson on 

surprise visit to Kyiv [путін звинувачує Великобританію у високих рахунках за 

електроенергію, каже Б. Джонсон під час несподіваного візиту до Києва] / R. 

Mason // The Guardian. – London, 2022. – 24.08. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/aug/24/boris-johnson-says-ukraine-will-win-

this-war-on-surprise-visit-to-kyiv. 

У День Незалежності України до Києва приїхав прем’єр-міністр Великої 

Британії Б. Джонсон, закликавши міжнародну спільноту «тримати курс» на підтримку 

України. Прем’єр-міністр, який покидає свою посаду, також сказав Президенту 

України В. Зеленському, що Україна «може і виграє війну». Б. Джонсон оголосив про 

подальший пакет підтримки вартістю 54 млн фунтів стерлінгів, включаючи безпілотні 

системи спостереження та ракетні системи для ЗСУ. Під час візиту прем’єр-міністр 

Великої Британії отримав найвищу нагороду України, якою можуть бути нагороджені 

іноземні громадяни, відому як Орден Свободи, за непохитну підтримку Великою 

Британією свободи України. 

*** 

Ukraine president vows fight ‘until the end’ on independence day [Президент 

України в День Незалежності пообіцяв боротися «до кінця»] // The News. – 

Islamabad, 2022. – 25.08. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/985201-ukraine-president-vows-fight-until-the-end-

on-independence-day. 

У День Незалежності України британський прем’єр-міністр Б. Джонсон 

здійснив несподіваний візит до Києва, коли триває шестимісячний опір України 

російському вторгненню. Б. Джонсон оприлюднив власний пакет допомоги на суму 

54 млн фунтів стерлінгів (64 млн дол.), включаючи 2 тис. «надсучасних 

безпілотників», а також протитанкові боєприпаси. 

*** 

Rai, Arpan. Ukraine war – live: Zelensky says he will make Russia pay for 

deadly strike that killed 25 [Війна в Україні – наживо: В. Зеленський каже, що 

змусить росію заплатити за смертельний удар, у результаті якого загинуло 25 

https://www.publico.pt/2022/08/24/mundo/noticia/ministro-negocios-estrangeiros-portugues-faz-visita-surpresa-kiev-2018183
https://www.publico.pt/2022/08/24/mundo/noticia/ministro-negocios-estrangeiros-portugues-faz-visita-surpresa-kiev-2018183
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/24/boris-johnson-says-ukraine-will-win-this-war-on-surprise-visit-to-kyiv
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/24/boris-johnson-says-ukraine-will-win-this-war-on-surprise-visit-to-kyiv
https://www.thenews.com.pk/print/985201-ukraine-president-vows-fight-until-the-end-on-independence-day
https://www.thenews.com.pk/print/985201-ukraine-president-vows-fight-until-the-end-on-independence-day
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осіб] / А. Rai // The Independent. – London, 2022. – 25.08. – Режим доступу : 

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

nuclear-power-plant-b2152211.html. 

У День Незалежності України до Києва приїхав прем’єр-міністр Великої 

Британії Б. Джонсон. Прем’єр-міністр приїхав до Києва на тлі повідомлень влади про 

загрозу ракетних атак і провокацій з боку росії на День Незалежності України. 

*** 

В. Зеленский встретился с Б. Джонсоном [В. Зеленський зустрівся з Б. 

Джонсоном] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 25.08. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0825/c31519-10139477.html. 

В Києві відбулася зустріч Президента України В. Зеленського та прем’єр-

міністра Великобританії Б. Джонсона, який прибув з візитом у зв’язку зі 

святкуванням 31-ї річниці незалежності України. На зустрічі було обговорено низку 

питань, серед яких оборонні та економічні потреби України, її повоєнне відновлення, 

ситуація навколо Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем російської армії, та 

поводження з українськими полоненими. Б. Джонсон зазначив, що Лондон 

продовжить підтримувати Україну через надання зброї, військової техніки та 

навчання українських військовослужбовців. 

ВІЙСЬКОВИЙ ТУРИЗМ 

German, Marzena. Ukraińska firma zachęca: Odwiedź «odważne miasta», 

zobacz historię na własne oczy [Українська компанія заохочує: Відвідайте 

«відважні міста», подивіться історію на власні очі] / М. German // Le Monde. – 

Paris, 2022. – 19.08. – Режим доступу : https://turystyka.rp.pl/nowe-

trendy/art36900971-ukrainska-firma-zacheca-odwiedz-odwazne-miasta-zobacz-

historie-na-wlasne-oczy. 

Приватна ініціатива Visit Ukraine.Today почала організовувати одноденні 

екскурсії, так званими, «відважними містами» – тими, які чинили і чинять опір 

російським військам. Туристи можуть побачити, як це жити в країні, охопленій 

війною. Як можна прочитати на Visit Ukraine.Today, портал створено приватною 

компанією Visit Ukraine за неофіційної підтримки Національного агентства розвитку 

туризму, Прикордонної служби, представників Міністерств інфраструктури, охорони 

здоров’я та закордонних справ. 

ВІЙСЬКОВІ ДІЇ ЗСУ, ТРО, ПАРТИЗАНІВ  

Клен, Євген. Як захисники України звільнятимуть південь держави / Є. 

Клен // Міст. – Торонто, 2022. – 04.08. – Режим доступу : https://meest-

online.com/ukraine/vijsko/yak-zahysnyky-ukrajiny-zvilnyatymut-pivden-derzhavy/. 

На думку автора, наступ ЗСУ на Херсон імовірніший, ніж на північно-східному 

напрямку тому, що тут багато проукраїнського населення та діє реальний 

партизанський рух. А звільнення правого берега Дніпра на Херсонщині дозволить 

контролювати Дніпровську затоку та частину узбережжя Чорного моря, що дуже 

важливо з точки зору відновлення морського експорту України. 

*** 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russian-putin-ukraine-war-nuclear-power-plant-b2152211.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russian-putin-ukraine-war-nuclear-power-plant-b2152211.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0825/c31519-10139477.html
https://turystyka.rp.pl/nowe-trendy/art36900971-ukrainska-firma-zacheca-odwiedz-odwazne-miasta-zobacz-historie-na-wlasne-oczy
https://turystyka.rp.pl/nowe-trendy/art36900971-ukrainska-firma-zacheca-odwiedz-odwazne-miasta-zobacz-historie-na-wlasne-oczy
https://turystyka.rp.pl/nowe-trendy/art36900971-ukrainska-firma-zacheca-odwiedz-odwazne-miasta-zobacz-historie-na-wlasne-oczy
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/yak-zahysnyky-ukrajiny-zvilnyatymut-pivden-derzhavy/
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/yak-zahysnyky-ukrajiny-zvilnyatymut-pivden-derzhavy/


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

35 

d’Istria, Thomas. En Ukraine, le retour en grâce du général Marchenko, héros 

de Mykolaïv [В Україні повернули генерала Марченка, героя Миколаєва] / T. 

d’Istria // Le Monde. – Paris, 2022. – 05.08. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/05/en-ukraine-le-retour-en-

grace-du-general-marchenko-heros-de-mykolaiv_6137252_3210.html. 

Генерал Дмитро Марченко знову у Миколаєві для координації контрнаступу. 

«Марчелло», його воєнний позивний, керує координацією діяльності Миколаївської 

обласної військової адміністрації та Збройних сил України в умовах контрнаступу на 

Херсонщині, окупованій росією в перші дні війни. Після відставки повернення стало 

можливим, схоже, після того, як колишній Президент України Петро Порошенко, 

який завжди підтримував Д. Марченка, і його наступник Володимир Зеленський, 

схоже, домовилися про «перемир’я». Д. Марченко враховує реальність ситуації на 

місці і вважає, що для контрнаступу «потрібно втричі збільшити кількість солдатів, 

літаків і артилерійських систем, аби не відправляти солдат на безглузду смерть для 

атаки на позиції ворога, які сьогодні дуже добре обладнані». 

*** 

Simko-Bednarski, Evan. Ukraine posts dramatic footage of strike that allegedly 

killed six Russian commanders [В Україні опублікували драматичні кадри удару, 

під час якого нібито загинули шість російських командирів] / Е. Simko-Bednarski 

// New York Post. – New York, 2022. – 05.08. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/08/05/ukrainians-claim-six-russian-commanders-killed-in-

one-strike/. 

Відеокадри, опубліковані в соціальних мережах українським офіцером 

Анатолієм Штефаном Штірліцем, з висоти пташиного польоту показують точний 

удар ЗСУ по невеликому російському конвою, в наслідок якого загинуло шість 

російських командирів. 

*** 

Anderson, Emma. Zelenskyy says ‘we will return’ to Crimea after blasts rock 

Russian base [Після вибухів на російській базі В. Зеленський каже, що «ми 

повернемося» до Криму] / E. Anderson // POLITICO. – Brussels, 2022. – 09.08. – 

Режим доступу : https://www.politico.eu/article/zelenskyy-ukraine-crimea-russia-

rocket-blast-air-base/. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна з росією «почалася 

з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням» після того, як на російській 

авіабазі на півострові пролунали вибухи. В. Зеленський також зазначив, що Крим 

український півострів, і ми «ніколи його не віддамо». Але В. Зеленський не говорив 

прямо про вибухи, а його радник Михайло Подоляк заперечив причетність України до 

них. М. Подоляк проте натякнув, що за вибухами могли стояти партизани-

диверсанти. москва тим часом заперечує вибухи як напад, натомість пояснюючи їх 

«порушеннями правил пожежної безпеки» та випадковою детонацією боєприпасів. 

*** 

Hansson, Wolfgang. Zelenskyjs vision om Krim framstår som önsketänkande 

[Бачення Зеленським повернення Криму здається видачею бажаного за дійсне] / 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/05/en-ukraine-le-retour-en-grace-du-general-marchenko-heros-de-mykolaiv_6137252_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/05/en-ukraine-le-retour-en-grace-du-general-marchenko-heros-de-mykolaiv_6137252_3210.html
https://nypost.com/2022/08/05/ukrainians-claim-six-russian-commanders-killed-in-one-strike/
https://nypost.com/2022/08/05/ukrainians-claim-six-russian-commanders-killed-in-one-strike/
https://www.politico.eu/article/zelenskyy-ukraine-crimea-russia-rocket-blast-air-base/
https://www.politico.eu/article/zelenskyy-ukraine-crimea-russia-rocket-blast-air-base/
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W. Hansson // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 10.08. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/0GMxE0/explosionerna-i-krim-kan-

signalera-ny-fas-i-kriget. 

Шведський журналіст В. Ханссон пише, що наразі незрозуміло, що спричинило 

вибухи на російській базі в західному Криму. На його думку, інцидент може стати 

початком нової фази війни, коли Україна за допомогою передової зброї зі Сполучених 

Штатів зможе атакувати далі райони, які контролює росія. Але оскільки росія 

незаконно анексувала Крим, він вважається територією України. Просування росії 

дуже повільне і, безумовно, є прорахунком путіна. На думку автора, схоже, що 

російська військова машина працює, і зброя, отримана Україною із Заходу, може в 

кращому разі сповільнити рух росії, але не зупинити її. 

*** 

Grynszpan, Emmanuel. En Crimée, des explosions sur une base russe 

embarrassantes pour le Kremlin [У Криму на російській базі незручні для кремля 

вибухи] / E. Grynszpan // Le Monde. – Paris, 2022. – 10.08. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/10/en-crimee-des-explosions-sur-

une-base-russe-embarrassantes-pour-le-kremlin_6137663_3210.html. 

Півострів Крим, анексія якого в 2014 р. стала предметом гордості путіна, війна 

поки що обходила стороною. Але 9 серпня в Криму сталася серія вибухів на 

військовому аеродромі, який російська авіація широко використовує для 

бомбардування України. Причина вибухів досі невідома, але найбільш вірогідною 

версією є успішна атака ЗСУ, можливо, завдяки ракетам великої дальності, 

поставленими західними союзниками. Окрім символічного значення, Крим є базою 

штабу російського чорноморського флоту, який москва вважає життєво важливим. 

Відчуваючи зростаючу небезпеку, росія вже в липні перекинула частину свого флоту 

в порт Новоросійськ. 

*** 

Miller, Christopher. Ukraine’s long-awaited southern counteroffensive begins 

with a bang in Crimea [Довгоочікуваний контрнаступ України на півдні 

починається вибухами у Криму] / C. Miller // POLITICO. – Brussels, 2022. – 10.08. 

– Режим доступу : https://www.politico.eu/article/ukraine-long-anticipate-southern-

counteroffensive-begin-bang-crimea/. 

Для POLITICO двоє українських чиновників надали інформацію про те, що 

вибухи, які прогриміли на російському військовому аеродромі в анексованому Криму, 

сигналізують про початок контрнаступу України на півдні та критичну нову фазу 

війни, яка може вплинути на її кінцевий результат, заявили. Серія вибухів підняла в 

небо величезні вогняні кулі та грибоподібні хмари чорного диму. москва применшила 

масштаб вибухів, заявивши, що вони були спричинені боєприпасами, які випадково 

здетонували на аеродромі. Міністерство оборони України скромно відкинуло 

відповідальність, нагадавши «про небезпеку куріння біля вибухівки». 

*** 

Malinowski, Przemysław. Precyzyjny atak na Krymie. Na zdjęciach 

satelitarnych widać zniszczone samoloty [Точна атака в Криму. На супутникових 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/0GMxE0/explosionerna-i-krim-kan-signalera-ny-fas-i-kriget
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/0GMxE0/explosionerna-i-krim-kan-signalera-ny-fas-i-kriget
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/10/en-crimee-des-explosions-sur-une-base-russe-embarrassantes-pour-le-kremlin_6137663_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/10/en-crimee-des-explosions-sur-une-base-russe-embarrassantes-pour-le-kremlin_6137663_3210.html
https://www.politico.eu/article/ukraine-long-anticipate-southern-counteroffensive-begin-bang-crimea/
https://www.politico.eu/article/ukraine-long-anticipate-southern-counteroffensive-begin-bang-crimea/
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знімках видно знищені літаки] / P. Malinowski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 

10.08. – Режим доступу : https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36851311-

precyzyjny-atak-na-krymie-na-zdjeciach-satelitarnych-widac-zniszczone-samoloty. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія втратила дев’ять 

військових літаків в аеропорту Саки в окупованому Криму. Гігантські вибухи 

знищили інфраструктуру посадкового поля та пошкодили щонайменше 60 будівель у 

двох прилеглих містах. Видовище величезних димових грибів після спалахів 

викликало страх на сусідніх популярних чорноморських пляжах, з яких люди почали 

тікати. Вже через дві години після обстрілу Кримський міст, що веде з півострова на 

материк, був забитий виїжджаючими автомобілями. За словами автора статті, для 

росіян, які залишають Крим, війна раптово стає реальністю. 

*** 

Österman, Hans. Ministerns psykning efter attacken: «Ryska grabbarna rökte» 

[Міністр заявив після нападу: «росіяни курили»] / H. Österman // Aftonbladet. – 

Stockholm, 2022. – 11.08. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/dnxW7o/ukrainsk-minister-om-attacken-pa-

krim-rokte. 

Міністр Міністерства оборони України О. Резніков, перебуваючи в Королівстві 

Данія для участі у Копенгагенській конференції північноєвропейських союзників з 

підтримки України, на спільній пресконференції з міністром оборони Данії М. 

Бєдсковим і британським політиком Б. Воллесом не погодився з російською версію 

про те, що вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці в окупованому Криму 

були викликані аварією з боєприпасами і що жодного літака не було знищено. 

*** 

Родак, Катерина. Як влаштований рух опору під окупацією / К. Родак // 

Міст. – Торонто, 2022. – 14.08. – Режим доступу : https://meest-

online.com/ukraine/vijsko/yak-vlashtovanyj-ruh-oporu-pid-okupatsijeyu/. 

Партизани зараз активно протидіють росіянам на всій окупованій території, 

особливо це помітно на півдні. Серед них є професійні військові та пересічні 

мешканці, вони допомагають ЗСУ достовірною інформацією про військові склади та 

скупчення російських окупантів. Самі ж партизани зосереджені на диверсіях і 

знищенні колаборантів. 

*** 

Gijs, Camille. ‘Demilitarization in action’: Ukraine trolls Russia after more 

Crimea explosions [«Демілітаризація в дії»: Україна тролить росію після нових 

вибухів у Криму] / C. Gijs // POLITICO. – Brussels, 2022. – 16.08. – Режим доступу 

: https://www.politico.eu/article/explosion-rock-russia-ammunition-depot-crimea-

mayskoye-zelenskyy/. 

В Офісі Президента України прокоментували детонацію на складі боєприпасів 

у селі Майське Джанкойського району тимчасово окупованого Криму, припустивши, 

що у зв’язку з недотриманням окупантами техніки безпеки подібні випадки можуть 

повторюватися в майбутньому. В ефірі телемарафону радник керівника Офісу 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36851311-precyzyjny-atak-na-krymie-na-zdjeciach-satelitarnych-widac-zniszczone-samoloty
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36851311-precyzyjny-atak-na-krymie-na-zdjeciach-satelitarnych-widac-zniszczone-samoloty
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/dnxW7o/ukrainsk-minister-om-attacken-pa-krim-rokte
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/dnxW7o/ukrainsk-minister-om-attacken-pa-krim-rokte
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/yak-vlashtovanyj-ruh-oporu-pid-okupatsijeyu/
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/yak-vlashtovanyj-ruh-oporu-pid-okupatsijeyu/
https://www.politico.eu/article/explosion-rock-russia-ammunition-depot-crimea-mayskoye-zelenskyy/
https://www.politico.eu/article/explosion-rock-russia-ammunition-depot-crimea-mayskoye-zelenskyy/
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Президента України Михайло Подоляк наголосив, що «це серія потужних вибухів 

тільки починається». 

*** 

Harding, Luke. Ukraine hints it was behind latest attack on Russian supply lines 

in Crimea [Україна натякає, що стоїть за останнім нападом на російські лінії 

постачання в Криму] / L. Harding // The Guardian. – London, 2022. – 16.08. – 

Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/aug/16/ukraine-hints-it-

was-behind-latest-attack-on-russian-supply-lines-in-crimea. 

Україна натякнула на відповідальність за нові вибухи 16.08 на військовій базі в 

анексованому росією Криму, яка є важливою лінією постачання для росії в Україну. 

За даними російських офіційних осіб та інформаційних агентств, вибухи охопили 

склад боєприпасів на військовій базі між окупованими кримськими селищами 

Майське та Азовське, перериваючи рух поїздів і змушуючи евакуювати 2 тис. людей 

із сусіднього села. Україна офіційно не підтвердила й не спростувала відповідальність 

за вибухи в Криму, хоча її офіційні особи відкрито схвалювали інциденти на 

території, яка до минулого тижня здавалася безпечною під контролем росії за межами 

зони дії. 

*** 

Guimarães, Maria João. Resistência ucraniana quer mostrar «aos ocupantes 

que não podem dormir descansados» [Український опір хоче показати окупантам, 

що вони «не можуть спати спокійно»] / M. J. Guimarães // Público. – Lisboa, 2022. – 

17.08. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/08/17/mundo/noticia/resistencia-ucraniana-quer-mostrar-

ocupantes-nao-podem-dormir-descansados-2017506. 

Автор констатує, що диверсії та атаки в зонах російської окупації стають більш 

помітними. Два вибухи в Криму показали дальність українських підпільних сил. Їхня 

підготовка почалася давно, ще до вторгнення 24 лютого, коли пересування російських 

військ поблизу українського кордону свідчило про майбутнє вторгнення, хоча багато 

хто не сприймав загрозу серйозно. Ідея полягала в тому, щоб ці люди навчилися 

володінню військовою технікою, щоб згодом мати змогу входити та залишати 

контрольовані росією місця, здійснювати там диверсійні дії, збирати інформацію, 

планувати та здійснювати атаки, наприклад, закладаючи вибухівку тощо. Нещодавно 

Президент України Володимир Зеленський попередив тих, хто живе на окупованих 

територіях, триматися подалі від російських військових об’єктів, припустивши, що 

нападів буде більше. Цілями осередків опору (які мало контактують між собою, щоб 

не збільшити ризик розголошення інформації, якщо їх спіймають росіяни) є не лише 

росіяни, а й українські колабораціоністи. 

*** 

Molin, Angelica. Рutin backar: Explosioner bakom fiendelinjen [путін 

відступає: вибухи у тилу ворога] / A. Molin // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 

20.08. – Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/QynK0W/explosioner-

bakom-frontlinjen-i-ukraina. 

https://www.theguardian.com/world/2022/aug/16/ukraine-hints-it-was-behind-latest-attack-on-russian-supply-lines-in-crimea
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/16/ukraine-hints-it-was-behind-latest-attack-on-russian-supply-lines-in-crimea
https://www.publico.pt/2022/08/17/mundo/noticia/resistencia-ucraniana-quer-mostrar-ocupantes-nao-podem-dormir-descansados-2017506
https://www.publico.pt/2022/08/17/mundo/noticia/resistencia-ucraniana-quer-mostrar-ocupantes-nao-podem-dormir-descansados-2017506
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/QynK0W/explosioner-bakom-frontlinjen-i-ukraina
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/QynK0W/explosioner-bakom-frontlinjen-i-ukraina


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

39 

Міністерство оборони Великобританії заявило, що останнім часом почастішали 

напади в тилу росіян. За даними міністерства, на південному заході України ні 

Україна, ні російські військові не досягли жодного прогресу на лінії фронту в 

Херсоні. Однак часті вибухи в тилу ворога, ймовірно, завдали удару по російській 

логістиці та авіабазі. росія відкрито не звинувачувала Україну в причетності до 

інцидентів, а Україна не підтверджувала і не заперечувала свою причетність, хоча 

деякі офіційні особи припустили, що Україна несе відповідальність за вибухи. 

*** 

Colás, Xavier. El puente de Crimea: la ‘joya’ de Putin que Ucrania quiere 

destruir [Кримський міст: «перлина» путіна, яку Україна хоче знищити] / X. 

Colás // El Mundo. – Madrid, 2022. – 20.08. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/08/19/62ffde8e21efa03a038b45df.html. 

Побудований росією після незаконної анексії Криму, Керченський міст, 

найдовший міст Європи, є головною ціллю України. Після того, як в Криму почали 

вибухати склади, цей міст став основним шляхом, яким росіяни тікають на свою 

територію, розуміючи, що українська армія буде наступати на територію Криму. 

*** 

Así sobrevivió el amputado Vladyslav al infierno en Azovstal: «La pierna me 

goteaba como carne podrida, no me daban antibióticos» [Ось як пережив пекло на 

«Азовсталі» Владислав з ампутованими кінцівками: «Нога текла, як тухле м’ясо, 

антибіотиків не дали»] // El Mundo. – Madrid, 2022. – 22.08. – Режим доступу : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/188oOJ7yoWdSHyU0d1pb7sPkyCZetANrw-

Cr0wJKAcLM/edit#gid=0. 

Боєць полку «Азов» Владислав Жайворонок розповів, як росіяни вивезли його з 

Маріупольського металургійного заводу та як йому вдалося повернутися до Києва. 

Спираючись на милиці після ампутації лівої ноги, 29-и річний Владислав виступив 

перед величезним банером, який висить на фасаді київської мерії з написом: 

«Звільніть захисників Маріуполя». Він розповів, що після початку російського 

вторгнення він з побратимами зайняли позиції у величезному лабіринтоподібному 

комплексі «Азовсталі» в оточеному Маріуполі, щоб продовжити бойові дії. 

Незважаючи на те, що ситуація стрімко погіршувалася, бійці зберігали бадьорість і 

були готові до останнього бою, під час якого Владислава підбили протитанковою 

ракетою, через що йому ампутували ногу. Також у нього серйозне поранення правого 

ока. Після того, його вивезли з металургійного комбінату в рамках угоди, за якою 

Україна сподівалася врятувати захисників «Азовсталі» і через поранення його не 

спіткала така доля, як його товаришів, відправлених до сумнозвісної Оленівської 

в’язниці на окупованій частині Донецької області України, де в липні в результаті 

вибуху загинули десятки в’язнів. Після шести тижнів ув’язнення, Владислав 

повернувся в Україну в результаті обміну понад сотні українських полонених і, як він 

сказав, – «нарешті зміг вільно дихати». 

*** 

Woods, Allan. Six months after russia’s invasion of Ukraine, here’s what 

everyone got wrong [Ось у чому всі помилялися через шість місяців після 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/08/19/62ffde8e21efa03a038b45df.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/188oOJ7yoWdSHyU0d1pb7sPkyCZetANrw-Cr0wJKAcLM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/188oOJ7yoWdSHyU0d1pb7sPkyCZetANrw-Cr0wJKAcLM/edit#gid=0
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вторгнення росії в Україну] / A. Woods // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 

24.08. – Режим доступу : https://www.thestar.com/news/world/2022/08/24/six-months-

after-russias-invasion-of-ukraine-heres-what-everyone-got-wrong.html. 

Кореспондент «Toronto Star» А. Вудс аналізує шість місяців російського 

вторгнення в Україну, підкреслюючи, що українська армія, відбила багатоаспектне 

російське вторгнення, здобувши кілька стратегічних перемог, які зміцнили їхню 

впевненість та розчарували росіян і тепер, озброївшись американськими ракетними 

комплексами більшої дальності, Україна завдає більш глибоких ударів по території, 

окупованій росією, включаючи анексований росією Крим. 

*** 

Ericson, Adrian. Paasikivi om ukrainska offensiven: «Förutsättningar att 

lyckas» [Паасіківі про український наступ: «Умови успіху»] / A. Ericson // 

Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 29.08. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jaVebL/ukraina-inleder-offensiv-for-att-ta-

tillbaka-cherson. 

Шведський підполковник Й. Паасіківі коментує розпочатий Україною 

контрнаступ, щоб відбити Херсонську область на півдні України. За його словами, це 

важливо на кількох рівнях. По-перше, Президенту України В. Зеленському треба 

показати зовнішньому світу, що підтримка України зброєю та грошима дає результат 

як урядам, так і громадянам, які борються з інфляцією та високими цінами на 

енергоносії. По-друге, військовий успіх у Херсоні має підняти бойовий дух українців. 

*** 

Украјина покренула офанзиву на југу земље [Україна почала наступ на 

півдні країни] // Политика. – Belgrad, 2022. – 29.08. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/515439/. 

Очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня 

України Н. Гуменюк повідомила, що ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох 

напрямках на півдні країни. Вона зазначила, що на Херсонщині «після влучних ударів 

української армії окупант не хоче йти в атаку», і що «він дислокується на заздалегідь 

визначених позиціях». 

*** 

«L’Ukraine est en train de reprendre ce qui est à elle», déclare Volodymyr 

Zelensky au moment où Kiev lance sa contre-offensive dans le Sud [«Україна забирає 

те, що належить їй», – каже Володимир Зеленський, коли Київ починає 

контрнаступ на півдні] // Le Monde. – Paris, 2022. – 30.08. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/live/2022/08/30/guerre-en-ukraine-en-direct-l-

ukraine-est-en-train-de-reprendre-ce-qui-est-a-elle-declare-zelensky-au-moment-ou-

kiev-lance-sa-contre-offensive-dans-le-sud_6139344_3210.html. 

За словами депутата Херсонської облради С. Хланя, «першою зупинкою» для 

української армії є правобережжя Херсонської області. С. Хлань зазначив, що Україні 

насамперед необхідно зруйнувати плани росіян щодо «референдуму», тобто у вересні 

зайти в Херсон і звільняти правобережжя. 

https://www.thestar.com/news/world/2022/08/24/six-months-after-russias-invasion-of-ukraine-heres-what-everyone-got-wrong.html
https://www.thestar.com/news/world/2022/08/24/six-months-after-russias-invasion-of-ukraine-heres-what-everyone-got-wrong.html
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jaVebL/ukraina-inleder-offensiv-for-att-ta-tillbaka-cherson
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jaVebL/ukraina-inleder-offensiv-for-att-ta-tillbaka-cherson
https://www.politika.rs/scc/clanak/515439/
https://www.lemonde.fr/international/live/2022/08/30/guerre-en-ukraine-en-direct-l-ukraine-est-en-train-de-reprendre-ce-qui-est-a-elle-declare-zelensky-au-moment-ou-kiev-lance-sa-contre-offensive-dans-le-sud_6139344_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/live/2022/08/30/guerre-en-ukraine-en-direct-l-ukraine-est-en-train-de-reprendre-ce-qui-est-a-elle-declare-zelensky-au-moment-ou-kiev-lance-sa-contre-offensive-dans-le-sud_6139344_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/live/2022/08/30/guerre-en-ukraine-en-direct-l-ukraine-est-en-train-de-reprendre-ce-qui-est-a-elle-declare-zelensky-au-moment-ou-kiev-lance-sa-contre-offensive-dans-le-sud_6139344_3210.html
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ДІЇ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ ТА КОЛАБОРАНТІВ В УКРАЇНІ  

Simko-Bednarski, Evan. Russian strike force taking aim at Zelensky’s 

hometown [російський ударний загін обстріляв рідне місто В. Зеленського] / Е. 

Simko-Bednarski // New York Post. – New York, 2022. – 03.08. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/08/03/russian-strike-force-taking-aim-at-zelenskys-

hometown/. 

російські війська планують наступ на північ з окупованої південної України, і 

це може перенести війну в рідне місто Президента України В. Зеленського, Кривий 

Ріг. Також цілком ймовірно, що противник готує ворожий контрнаступ із подальшим 

планом виходу на адмінмежу Херсонської області. Ця новина з’явилася через кілька 

днів після того, як українські війська почали масований контрнаступ у надії вибити 

росіян з півдня України, який вони окупували з перших днів війни. 

*** 

Vincent, Isabel. Russian troops burning Ukraine war dead in mobile 

incinerators [російські військові спалюють загиблих в Україні в мобільних 

сміттєспалювальних печах] / І. Vincent // New York Post. – New York, 2022. – 06.08. 

– Режим доступу : https://nypost.com/2022/08/06/russian-troops-burning-dead-

ukrainians-in-mobile-incinerators/. 

Згідно зі звітом британської розвідки, російські війська в Україні 

використовують мобільні сміттєспалювальні установки для спалювання останків 

українців, які загинули під час багатомісячного конфлікту. Британський військовий 

кореспондент Д. Патрікакос повідомив, що російські війська в окупованому Херсоні 

використовують сміттєспалювальні печі, які горять «день і ніч», намагаючись 

приховати масові жертви серед цивільного населення. 

*** 

Russia Is Struggling to Replenish Its Troops in Ukraine [росія щосили 

намагається поповнити свої війська в Україні] // Time. – New York, 2022. – 11.08. 

– Режим доступу : https://time.com/6205316/russia-troops-ukraine/. 

Оскільки росія продовжує зазнавати втрат під час вторгнення в Україну, це 

призвело до таємного вербування, що включає використання ув’язнених на тлі 

повідомлень про відмову сотень російських солдатів воювати. Хоча міноборони росії 

заперечує проведення будь-яких «мобілізаційних заходів», британські військові 

заявили, що росія сформувала нові великі сухопутні сили під назвою 3-й армійський 

корпус із «добровольчих батальйонів», які шукають чоловіків віком до 50 років і 

вимагають лише середньої освіти, пропонуючи при цьому «прибуткові грошові 

бонуси», щойно вони вирушають до України. 

*** 

Simko-Bednarski, Evan. Russian video brags about thermobaric weapons fired 

in Ukraine [росія у відео хвалиться термобаричною зброєю, застосованою в 

Україні] / Е. Simko-Bednarski // New York Post. – New York, 2022. – 11.08. – Режим 

доступу : https://nypost.com/2022/08/11/russian-video-brags-about-thermobaric-

weapons-fired-in-ukraine/. 

https://nypost.com/2022/08/03/russian-strike-force-taking-aim-at-zelenskys-hometown/
https://nypost.com/2022/08/03/russian-strike-force-taking-aim-at-zelenskys-hometown/
https://nypost.com/2022/08/06/russian-troops-burning-dead-ukrainians-in-mobile-incinerators/
https://nypost.com/2022/08/06/russian-troops-burning-dead-ukrainians-in-mobile-incinerators/
https://time.com/6205316/russia-troops-ukraine/
https://nypost.com/2022/08/11/russian-video-brags-about-thermobaric-weapons-fired-in-ukraine/
https://nypost.com/2022/08/11/russian-video-brags-about-thermobaric-weapons-fired-in-ukraine/
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Український уряд оприлюднив відео, які демонструють використання 

російськими військами термобаричної зброї. На відео показано жорстоку російську 

термобаричну зброю, яка б’є по підконтрольному Україні прифронтовому місту 

Піски. Кадри, спочатку поширені в проросійських соціальних мережах, були 

оприлюднені кількома проукраїнськими акаунтами, присвяченими відстеженню 

війни. Хоча термобарична зброя за своєю суттю не суперечить міжнародному праву, 

навмисне націлювання на цивільне населення – за допомогою термобаричних 

пристроїв чи будь-якої іншої зброї – вважається військовим злочином. 

*** 

Faiola, Anthony. A battle for Ukraine’s mineral and energy wealth [Битва за 

мінерально-енергетичні багатства України] / А. Faiola // The Independent. – 

London, 2022. – 13.08. – Режим доступу : 

https://www.independent.co.uk/independentpremium/long-reads/ukraine-war-russia-

mineral-energy-wealth-b2142978.html. 

Україна містить одні з найбільших у світі запасів титанової та залізної руди, 

родовища невикористаного літію, а також величезні родовища вугілля. Разом вони 

коштують десятки трильйонів фунтів. Наразі родовища опинились у руках росії разом 

зі значною кількістю інших цінних родовищ енергії та корисних копалин. росія 

грабує українські родовища і якщо кремлю вдасться анексувати захоплену українську 

територію, Україна остаточно втратить доступ до майже двох третин своїх родовищ. 

*** 

Украина вернула тела 522 военнослужащих, числившихся пропавшими 

без вести [Україна повернула тіла 522 військовослужбовців, які вважалися 

зниклими безвісти] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 13.08. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0813/c31519-10134820.html. 

Уповноважений України з питань осіб, які зникли безвісти за особливих 

обставин О. Котенко заявив, що з початку збройного конфлікту з росією Україні 

вдалося повернути тіла 522 загиблих військовослужбовців, які вважалися зниклими 

безвісти. Він уточнив, що останки загиблих українських бійців доставляються з 

різних регіонів – Донецької, Луганської та Харківської областей, обмін тілами 

здійснюється за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста. 

*** 

Министар здравља Украјине: Русија блокирањем приступа лековима 

починила злочин против човечности [Міністр охорони здоров’я України: росія 

вчинила злочин проти людяності, заблокувавши доступ до ліків] // Политика. – 

Belgrad, 2022. – 13.08. – Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/514282/. 

Міністр охорони здоров’я України В. Ляшко заявив, що росія вчинила злочин 

проти людяності, заблокувавши доступ до ліків на окупованих територіях. Міністр 

наголосив, що уряд має програму забезпечення ліками людей з онкологічними та 

хронічними захворюваннями. Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що 

зафіксувала 445 нападів на лікарні та інші медичні заклади під час російського 

вторгнення. 

https://www.independent.co.uk/independentpremium/long-reads/ukraine-war-russia-mineral-energy-wealth-b2142978.html
https://www.independent.co.uk/independentpremium/long-reads/ukraine-war-russia-mineral-energy-wealth-b2142978.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0813/c31519-10134820.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/514282/
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*** 

Propper, David. Russian rockets kill one in Ukraine as concerns mount over 

nuclear power plant [російські ракети вбили одну людину в Україні, зростають 

побоювання з приводу атомної електростанції] / D. Propper // New York Post. – 

New York, 2022. – 14.08. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/08/14/ukraine-

nuclear-power-plant-worker-killed-by-russian-rocket/. 

Зростає стурбованість з приводу Запорізької АЕС, яка зазнала обстрілу. 

російський дипломат закликав Київ надати гарантії безпеки, щоб міжнародні 

інспектори могли відвідати Запорізьку АЕС – найбільшу в Європі атомну 

електростанцію, яка утримується силами москви, але, як і раніше, керується 

українцями. Внаслідок ракетного обстрілу загинув майстер, який працював на станції, 

коли він вигулював свого собаку біля свого будинку у місті Енергодар. 

*** 

Kadirov šalje nove specijalce u Ukrajinu: Obučeni na ruskom vojnom 

univerzitetu [Кадиров відправляє в Україну новий спецназ: пройшов навчання у 

російському військовому виші] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 14.08. – Режим 

доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/765148/kadirov-salje-nove-specijalce-u-

ukrajinu-obuceni-na-ruskom-vojnom-univerzitetu. 

Глава Чечні Р. Кадиров заявив, що нова група добровольців, які пройшли 

навчання в Чеченському університеті підготовки спецназу для вирішення 

оперативних завдань, і попрямувала до України в зону особливого призначення 

«Донбас» з міжнародного аеропорту Грозного. 

*** 

Tong-Hyung, Kim. The Leader of Donetsk Is Calling for Ties With North Korea 

[Очільник Донецька закликає до зв’язків з Північною Кореєю] / К. Tong-Hyung // 

Time. – New York, 2022. – 17.08. – Режим доступу : 

https://time.com/6206681/donetsk-ukraine-north-korea/. 

Глава незаконного формування «ДНР» Д. Пушилін, контрольованого 

проросійськими сепаратистами, закликав Північну Корею до співпраці. Глава 

сепаратистських бойовиків Д. Пушилін висловив надію, що «ДНР» та Північна Корея 

зможуть досягти «однаково вигідної двосторонньої співпраці, яка відповідає 

інтересам» їх народів. Північна Корея є однією з трьох країн, разом із росією та 

Сирією, які визнали незалежність, так званих, «ДНР» і «ЛНР». 

*** 

Ruska vojska tvrdi da je uništila brojno oružje poslano Ukrajini, uključujući 

raketni sustav HIMARS [російські військові стверджують, що знищили ряд 

озброєнь, надісланих в Україну, включно з ракетним комплексом HIMARS] // 

Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 17.08. – Режим доступу : 

https://www.vecernji.hr/vijesti/ruska-vojska-tvrdi-da-je-unistila-brojno-oruzje-

poslano-ukrajini-ukljucujuci-raketni-sustav-himars-1602762. 

Інститут вивчення війни з посиланням на Міноборони Британії заявляє, що 

росія може встановити «контроль над Луганською областю протягом наступних двох 

https://nypost.com/2022/08/14/ukraine-nuclear-power-plant-worker-killed-by-russian-rocket/
https://nypost.com/2022/08/14/ukraine-nuclear-power-plant-worker-killed-by-russian-rocket/
https://avaz.ba/globus/svijet/765148/kadirov-salje-nove-specijalce-u-ukrajinu-obuceni-na-ruskom-vojnom-univerzitetu
https://avaz.ba/globus/svijet/765148/kadirov-salje-nove-specijalce-u-ukrajinu-obuceni-na-ruskom-vojnom-univerzitetu
https://time.com/6206681/donetsk-ukraine-north-korea/
https://www.vecernji.hr/vijesti/ruska-vojska-tvrdi-da-je-unistila-brojno-oruzje-poslano-ukrajini-ukljucujuci-raketni-sustav-himars-1602762
https://www.vecernji.hr/vijesti/ruska-vojska-tvrdi-da-je-unistila-brojno-oruzje-poslano-ukrajini-ukljucujuci-raketni-sustav-himars-1602762
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тижнів». Британське відомство також зазначило, що російські сили на всіх інших 

напрямках перейшли до оборонних операцій і додало, що росії без поповнення живої 

сили та техніки не вдасться просунутися за межі Луганської області. 

*** 

Rau, Zbigniew. Libertà di fede e pensiero la guerra ci impegna di più [Свобода 

віри та війна думок зобов’язує нас більше] / Z. Rau // Avvenire. – Milano, 2022. – 

21.08. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/libert-di-fede-e-

pensiero-la-guerra-ci-impegna-di-pi. 

Міністр закордонних справ Республіки Польща З. Рау в статті пише, що 

російська агресія несе із собою незмірні руйнування, у тому числі культурної 

спадщини України та місць відправлення культу. Одним із символів цих варварських 

актів є пошкоджені будівлі Святогірського Успенського монастиря у Донецькій 

області на сході України. Об’єктами обстрілів також стали православні храми 

Маріуполя, Києва та центр ісламської культури у Сєвєродонецьку. Така ж доля 

спіткала цвинтарі та місця пам’яті, у тому числі часів Другої світової війни, які 

спустошені та осквернені. За словами З. Рау, українці, незалежно від їхньої релігії чи 

походження, стають свідками жорстокого знищення місць, пов’язаних з їхньою 

ідентичністю, у тому числі релігійною. 

*** 

Polityuk, Pavel. Ukraine’s capital bans Independence Day festivities, fearing 

russian attack [В столиці України заборонила святкування Дня Незалежності, 

побоюючись нападу росії] / P. Polityuk // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 23.08. – 

Режим доступу : https://japantoday.com/category/world/ukraine’s-capital-bans-

independence-day-festivities-fearing-russian-attack. 

Столиця України заборонила публічні святкування Дня Незалежності, 

пославшись на посилення загрози російського нападу в ході війни. Управління 

Верховного комісара ООН з прав людини з посиланням на свою моніторингову місію 

в Україні заявило, що 5587 мирних жителів було вбито і 7890 поранено в період з 24 

лютого по 21 серпня, в основному внаслідок артилерійського та ракетного обстрілу. 

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, повідомив, що за шість місяців війни загинули або 

отримали поранення щонайменше 972 дитини. Головнокомандувач Збройних сил 

України генерал В. Залужний повідомив про загибель близько 9 тис. українських 

військових. 

*** 

Британська розвідка підсумувала «досягнення» рф в Україні за півроку 

війни // Українська газета. – Рим, 2022. – 24.08. – Режим доступу : 

https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/британська-розвідка-підсумувала-

дос/. 

Згідно зі звітом британської розвідки, наступ на Донбасі рухається з 

мінімальним прогресом і росія очікує масштабну контратаку України. рф потерпає від 

нестачі боєприпасів, транспорту й особового складу. Моральний дух у багатьох 

підрозділах низький, становище російської армії суттєво погіршилося. 

Дипломатичний вплив росії зменшився, а довгострокові економічні перспективи – 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/libert-di-fede-e-pensiero-la-guerra-ci-impegna-di-pi
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/libert-di-fede-e-pensiero-la-guerra-ci-impegna-di-pi
https://japantoday.com/category/world/ukraine's-capital-bans-independence-day-festivities-fearing-russian-attack
https://japantoday.com/category/world/ukraine's-capital-bans-independence-day-festivities-fearing-russian-attack
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/британська-розвідка-підсумувала-дос/
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/британська-розвідка-підсумувала-дос/


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

45 

похмурі. Після шести місяців війна рф виявилася для неї дороговартісною і завдала 

стратегічної шкоди. 

*** 

Kerpner, Joachim. Ukrainska barn tvingas gå i ryska skolor [Українських 

дітей змушують ходити до російських шкіл] / J. Kerpner // Aftonbladet. – 

Stockholm, 2022. – 26.08. – Режим доступу : 

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

direkt?pinnedEntry=943597. 

За словами радника маріупольського міського голови П. Андрющенка, батькам 

в окупованому росією Маріуполі погрожують, що у них заберуть дітей, якщо вони не 

відправлять їх до шкіл з російською навчальною програмою. Радник мера припускає, 

що на такі міри колаборанти змушені йти через рекордно низьку кількість дітей в 

школах окупованого міста. 

*** 

Aubenas, Florence. En Ukraine, à la recherche des civils disparus: «A-t-il 

encore des bras ? Des jambes ?» [В Україні у пошуках зниклих мирних мешканців: 

«У нього ще є зброя? Ноги?»] / F. Aubenas // Le Monde. – Paris, 2022. – 29.08. – 

Режим доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/29/en-ukraine-

a-la-recherche-des-civils-disparus-a-t-il-encore-des-bras-des-

jambes_6139329_3210.html. 

Спеціальна кореспондентка видання Флоренс Обена публікує репортаж з 

українського міста Димер, що на Київщині. В репортажі журналістка розповідає про 

долю 58 сімей з Димера, які пережили російську окупацію і наразі залишаються без 

звісток про своїх близьких, заарештованих та депортованих до росії. 

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ  

Alderman, Liz. As Russia threatens Europe’s energy, Ukraine braces for a hard 

winter [Оскільки росія загрожує енергетиці Європи, Україна готується до важкої 

зими] / L. Alderman // eKathimerini. – Athens, 2022. – 03.08. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/nytimes/1190413/as-russia-threatens-europes-energy-

ukraine-braces-for-a-hard-winter/amp/. 

Влада України спрямувала зусилля на накопичення арсеналів резервного 

палива та критично важливих провізій для екстрених випадків. Україна купує 

природний газ у європейських сусідів, тому обмеження поставок до Європи загрожує 

і її доступу до енергоносіїв. Україна сподіваються перемогти росію до жовтневих 

холодів. Україна покладається на суміш природного газу та електроенергії, 

виробленої атомними, гідроелектростанціями та електростанціями, що працюють на 

викопному паливі. 

*** 

Украјина повлачи својих 40 војника из КФОР-а [Україна відкликає 40 

своїх військових зі складу КФОР] // Политика. – Belgrad, 2022. – 03.08. – Режим 

доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/513534/. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=943597
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=943597
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/29/en-ukraine-a-la-recherche-des-civils-disparus-a-t-il-encore-des-bras-des-jambes_6139329_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/29/en-ukraine-a-la-recherche-des-civils-disparus-a-t-il-encore-des-bras-des-jambes_6139329_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/29/en-ukraine-a-la-recherche-des-civils-disparus-a-t-il-encore-des-bras-des-jambes_6139329_3210.html
https://www.ekathimerini.com/nytimes/1190413/as-russia-threatens-europes-energy-ukraine-braces-for-a-hard-winter/amp/
https://www.ekathimerini.com/nytimes/1190413/as-russia-threatens-europes-energy-ukraine-braces-for-a-hard-winter/amp/
https://www.politika.rs/scc/clanak/513534/
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Командування Об’єднаних сил Збройних сил України повідомило, що 

відкликає своїх військовослужбовців з Косово, які брали участь у миротворчій місії. 

Йдеться про KFOR (Міжнародні сили з підтримки миру в Косові під проводом 

НАТО). Президент України В. Зеленський у березні видав указ про виведення 

українських миротворчих сил зі складу всіх миротворчих місій у світі для захисту 

країни після нападу росії. 

*** 

Marsh, JennI. Zelensky Seeks Direct Talks With Xi Amid War With Russia 

[Зеленський прагне прямих переговорів із Сі на тлі війни з росією] / J. Marsh // 

Time. – New York, 2022. – 04.08. – Режим доступу : 

https://time.com/6203530/zelensky-xi-talks/. 

Президент України Володимир Зеленський закликав китайського лідера Сі 

Цзіньпіна до прямих переговорів, зазначивши, що Пекін не відповів на такі запити з 

моменту вторгнення росії в його країну близько п’яти місяців тому. В. Зеленський 

закликав Китай використати свій значний політичний та економічний вплив на росію, 

щоб покласти край бойовим діям. 

*** 

Аmnesty International звинуватила Україну у розміщенні військових баз у 

лікарнях і школах // Українська газета. – Рим, 2022. – 04.08. – Режим доступу : 

https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/аmnesty-international-звинуватила-

україну-у-розміщенн/. 

Радник керівника Офісу Президента Ураїни Михайло Подоляк прокоментував 

заяву міжнародної правозахисної організації Amnesty International про те, що Україна 

нібито розміщує військові бази в лікарнях і школах, порушуючи закони війни і 

наражаючи на небезпеку життя людей. У коментарі журналістам М. Подоляк 

повідомив, що будь-які заяви про порушення з боку української армії носять характер 

інформаційної операції для дискредитації Збройних сил України і підриву поставок 

озброєння з боку західних партнерів. М. Подоляк додав, що попередні кілька тижнів 

уряд і вище керівництво України закликали жителів Донбасу тимчасово покинути цю 

територію з міркувань безпеки, а з 2 серпня почалася обов’язкова, але не примусова 

евакуація. Він підкреслив, що росія дотримується тактики тотального терору та 

ігнорує будь-які правила і закони, намагаючись максимально знищувати цивільну 

інфраструктуру і мирне населення. 

*** 

Клен, Євген. Україна наміряється озброїти своє військо безпілотниками / 

Є. Клен // Міст. – Торонто, 2022. – 07.08. – Режим доступу : https://meest-

online.com/ukraine/vijsko/ukrajina-namiryajetsya-ozbrojity-svoje-vijsko-

bezpilotnykamy/. 

Українська влада хоче забезпечити Збройні сили України (ЗСУ) безпілотними 

літальними апаратами (БПЛА). Це має не лише допомогти у боротьбі з російськими 

військами, але й наблизити армію до стандартів НАТО. 

*** 

https://time.com/6203530/zelensky-xi-talks/
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/аmnesty-international-звинуватила-україну-у-розміщенн/
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/аmnesty-international-звинуватила-україну-у-розміщенн/
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/ukrajina-namiryajetsya-ozbrojity-svoje-vijsko-bezpilotnykamy/
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/ukrajina-namiryajetsya-ozbrojity-svoje-vijsko-bezpilotnykamy/
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/ukrajina-namiryajetsya-ozbrojity-svoje-vijsko-bezpilotnykamy/
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Raskin, Sam. Ukraine’s Zelensky calls for travel ban on Russians entering 

Western nations [Зеленський закликає заборонити росіянам в’їзд до західних 

країн] / S. Raskin // New York Post. – New York, 2022. – 09.08. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/08/09/volodymyr-zelensky-calls-for-western-travel-ban-on-

russians/. 

Президент України Володимир Зеленський закликав західні уряди заборонити 

росіянам в’їзд у свої країни, заявивши, що вони повинні «жити у своєму світі, поки не 

змінять свою філософію». В. Зеленський заявив, що «найголовніші санкції – це 

закрити кордони – бо росіяни забирають чужу землю». 

*** 

Berman, Lazar. Kyiv mayor to ToI: Huge mistake for Israel to stay neutral, 

‘we’re defending Europe’ [Мер Києва ToI: Велика помилка для Ізраїлю, що 

залишався нейтральним, «ми захищаємо Європу»] / L. Berman // The Times of 

Israel. – Jerusalem, 2022. – 15.08. – Режим доступу : 

https://www.timesofisrael.com/kyiv-mayor-huge-mistake-for-israel-to-remain-neutral-

were-defending-europe/. 

Дипломатичний кореспондент видання «Times of Israel» Л. Берман зустрівся з 

мером В. Кличком у Києві. За його словами, привітання на івриті було не єдиним 

доказом зв’язку колишнього чемпіона з боксу з юдаїзмом та Ізраїлем, але ці зв’язки – 

і його поїздка до Ізраїлю в 2014 р. як новообраного мера – не заважали йому 

критикувати позицію Ізраїлю щодо триваючої війни між росією та Україною. В. 

Кличко сказав, що це «найбільша помилка – сприймати війну як щось далеке», 

Україна бореться за західні цінності, але потребує додаткової допомоги. 

*** 

Ehlers, Michael. Das Selenskyj-Prinzip: Warum Putin gegen ihn geradezu 

lächerlich wirkt [Принцип Зеленського: чому путін виглядає відверто смішним у 

порівнянні з ним] / M. Ehlers // Focus. – Berlin, 2022. – 19.08. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/gastbeitrag-von-michael-ehlers-

das-selenskyj-prinzip-warum-putin-gegen-ihn-geradezu-laecherlich-

wirkt_id_136752671.html. 

Експерт з риторики М. Елерс впевнений, що Україна виграла битву за довіру в 

особі Президента України В. Зеленського. Своїми запальними промовами 

В. Зеленський створив новий жанр політичної комунікації: де б він не виступав, він 

дуже добре знає свою конкретну цільову групу та використовує ключові терміни та 

алюзії, які одразу сприймаються. У своїй промові в німецькому Бундестазі, каже 

експерт, ці терміни були «стіна та колючий дріт», «життєвий простір» і «Бабин Яр», 

місце, де німецькі оперативні загони вбили понад 33 тис. єврейських чоловіків, жінок 

і дітей протягом 48 год. 1941 р. З цими образами в умах своїх слухачів він створює 

благодатний ґрунт для своїх вимог. На думку експерта, порівняно з ним символічне 

самозвеличення та пафос путіна виглядає «відверто смішним».  

*** 

Volodymyr Zelensky met en garde contre le risque accru de « cruelles « 

provocations russes [В. Зеленський попереджає про підвищення ризику 

https://nypost.com/2022/08/09/volodymyr-zelensky-calls-for-western-travel-ban-on-russians/
https://nypost.com/2022/08/09/volodymyr-zelensky-calls-for-western-travel-ban-on-russians/
https://www.timesofisrael.com/kyiv-mayor-huge-mistake-for-israel-to-remain-neutral-were-defending-europe/
https://www.timesofisrael.com/kyiv-mayor-huge-mistake-for-israel-to-remain-neutral-were-defending-europe/
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/gastbeitrag-von-michael-ehlers-das-selenskyj-prinzip-warum-putin-gegen-ihn-geradezu-laecherlich-wirkt_id_136752671.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/gastbeitrag-von-michael-ehlers-das-selenskyj-prinzip-warum-putin-gegen-ihn-geradezu-laecherlich-wirkt_id_136752671.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/gastbeitrag-von-michael-ehlers-das-selenskyj-prinzip-warum-putin-gegen-ihn-geradezu-laecherlich-wirkt_id_136752671.html
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«жорстоких» російських провокацій] // L’Obs. – Paris, 2022. – 22.08. – Режим 

доступу : https://www.nouvelobs.com/guerre-en-

ukraine/20220821.OBS62249/volodymyr-zelensky-met-en-garde-contre-le-risque-

accru-de-cruelles-provocations-russes.html. 

Президент України В. Зеленський у своєму черговому зверненні до народу 

зазначив, що 24 серпня Україна святкує День Незалежності і цього року ця дата 

припадає на шість місяців з початку російського вторгнення в Україну, яке призвело 

до загибелі десятків тисяч людей і спричинило масові руйнування країні. У цьому 

контексті В. Зеленський оголосив про заборону всіх масових заходів у столиці з 22 по 

25 серпня. За словами президента, росія може «вчинити щось особливо огидне» і 

«жорстоке» в ці дні. 

*** 

Зеленски упозорава на озбиљне нападе уочи Дана независности Украјине 

[В. Зеленський попереджає про серйозні напади напередодні Дня Незалежності 

України] // Политика. – Belgrad, 2022. – 22.08. – Режим доступу : 

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

Президент України В. Зеленський у своєму черговому зверненні попередив 

українців про потенційно серйозні напади напередодні 31-ї річниці незалежності 

Києва 24 серпня з боку росії. В. Зеленський закликав бути обережними, заявивши, що 

москва може спробувати щось «надзвичайно брудне» напередодні, коли Україна 

святкує День Незалежності, коли виповниться рівно шість місяців з моменту 

вторгнення росії в Україну. 

*** 

Malinowski, Przemysław. Zełenski: Nigdy nie uznamy obcych barw na naszej 

ziemi [В. Зеленський: Ми ніколи не визнаємо чужих кольорів на своїй землі] / P. 

Malinowski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 23.08. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36917581-zelenski-nigdy-nie-uznamy-obcych-

barw-na-naszej-ziemi. 

У День Державного Прапора Президент України Володимир Зеленський взяв 

участь у церемонії підняття синьо-жовтого прапора. У присутності Президента 

України в Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій 

війні підняли найбільший прапор України. Урочисте підняття проходило у супроводі 

військового оркестру. Пролунав гімн і пройшла почесна рота. В. Зеленський 

підкреслив, що прапор України це «поєднання двох кольорів, які ми любимо, дбаємо і 

ніколи не поміняємо ні на які інші». 

*** 

Kijevbe ment tárgyalni Novák Katalin diplomáciai igazgatója 

[Зовнішньополітичний радник Каталін Новак вирушив до Києва на переговори] 

// Nepszava. – Budapest, 2022. – 23.08. – Режим доступу : 

https://nepszava.hu/3167062_altusz-kristof-kijev-targyalas-biztonsagpolitika. 

Керівник Офісу Президента України А. Єрмак провів перше засідання 

безпекової коаліції та переговорного формату країн Центральної та Східної Європи 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220821.OBS62249/volodymyr-zelensky-met-en-garde-contre-le-risque-accru-de-cruelles-provocations-russes.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220821.OBS62249/volodymyr-zelensky-met-en-garde-contre-le-risque-accru-de-cruelles-provocations-russes.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220821.OBS62249/volodymyr-zelensky-met-en-garde-contre-le-risque-accru-de-cruelles-provocations-russes.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36917581-zelenski-nigdy-nie-uznamy-obcych-barw-na-naszej-ziemi
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36917581-zelenski-nigdy-nie-uznamy-obcych-barw-na-naszej-ziemi
https://nepszava.hu/3167062_altusz-kristof-kijev-targyalas-biztonsagpolitika
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під назвою «Київська ініціатива», що відбулася в Києві за участю 

зовнішньополітичних радників глав держав та урядів Естонії, Латвії, Литви, Молдови, 

Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Чехії. Сторони домовилися про 

засудження російської агресії, посилення тиску на росію, необхідність надання 

політичної та практичної підтримки Україні, а також про необхідність зміцнення 

співпраці з НАТО та міжнародного гуманітарного права, включаючи права та захист, 

що надаються військовополоненим відповідно до Женевської конвенції. 

*** 

Денисяка, Ольга. До шкільних укриттів планують під’єднати Інтернет / О. 

Денисяка // Міст. – Торонто, 2022. – 23.08. – Режим доступу : https://meest-

online.com/ukraine/society/do-shkilnyh-ukryttiv-planuyut-pidjednaty-internet/. 

Міністр цифрової трансформації М. Федоров повідомив, що Міністерство 

цифрової трансформації України запускає ініціативу «Wі-Fі в укриттях закладів 

освіти», згідно з якою до 1 вересня планують провести Інтернет до бомбосховищ. За 

його словами, Мінцифри вже отримало перші 2,5 тис. роутерів та 1 тис. модемів від 

телекомбізнесу, які поїдуть до навчальних закладів. Завдяки Інтернету в укриттях 

діти та вчителі навіть під час повітряних тривог зможуть продовжувати навчання. 

Щоб отримати інтернетобладнання, представникам навчальних закладів необхідно 

заповнити онлайн-форму. 

*** 

У разі судилища над азовцями, Україна не піде на переговори з рф // 

Українська газета. – Рим, 2022. – 24.08. – Режим доступу : 

https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/у-разі-судилища-над-азовцями-

україн/. 

Пресслужба Офісу Президента України, яка цитує Президента України 

В. Зеленського під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами перемовин з 

президентом Польща Анджеєм Дудою в Києві, повідомила, що В. Зеленський 

підтвердив, що судилище у Маріуполі над захисниками «Азовсталі» поставить крапку 

у переговорах з росією. 

*** 

Телефонна розмова двох президентів // Українське Слово. – Чикаго, 2022. – 

26.08. – Режим доступу : https://www.ukrslovo.net/swa/112688.html. 

Президент України Володимир Зеленський 25 серпня провів телефонну 

розмову з Президентом США Д. Байденом. Глава Української держави висловив 

подяку Д. Байдену та американському народові за потужну допомогу – як безпекову, 

так і макрофінансову, яку США надають у протидії російській агресії. 

*** 

Otkrivena dugo skrivena Putinova tajna: Planirao je Ukrajinu osvojiti u par 

dana [Розкрито довго приховуваний секрет путіна: він планував підкорити 

Україну за кілька днів] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 29.08. – Режим доступу : 

https://www.vecernji.hr/vijesti/otkrivena-dugo-skrivena-putinova-tajna-planirao-je-

ukrajinu-osvojiti-u-par-dana-evo-i-kako-1605665. 

https://meest-online.com/ukraine/society/do-shkilnyh-ukryttiv-planuyut-pidjednaty-internet/
https://meest-online.com/ukraine/society/do-shkilnyh-ukryttiv-planuyut-pidjednaty-internet/
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/у-разі-судилища-над-азовцями-україн/
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/у-разі-судилища-над-азовцями-україн/
https://www.ukrslovo.net/swa/112688.html
https://www.vecernji.hr/vijesti/otkrivena-dugo-skrivena-putinova-tajna-planirao-je-ukrajinu-osvojiti-u-par-dana-evo-i-kako-1605665
https://www.vecernji.hr/vijesti/otkrivena-dugo-skrivena-putinova-tajna-planirao-je-ukrajinu-osvojiti-u-par-dana-evo-i-kako-1605665
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Секретар Ради національної безпеки і оборони України О. Данілов заявив, що 

на момент вторгнення росія мала агентуру в секторі оборони, безпеки та поліції 

України. Інше джерело розповіло, що минулого року на Чорнобильську АЕС були 

направлені російські агенти, щоб підкупити чиновників і підготувати безкровне 

захоплення станції. 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ТЕРОРИЗМ РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ В УКРАЇНІ  

Ukraine : l’AIEA alerte sur la situation «volatile» à la centrale nucléaire de 

Zaporijjia, aux mains des Russes [Україна: МАГАТЕ попереджає про 

«нестабільну» ситуацію на Запорізькій АЕС, яка знаходиться в руках росії] // 

L’Obs. – Paris, 2022. – 03.08. – Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/guerre-

en-ukraine/20220803.OBS61633/ukraine-l-aiea-alerte-sur-la-situation-volatile-a-la-

centrale-nucleaire-de-zaporijjia-aux-mains-des-russes.html. 

Директор Міжнародного агентства з атомної енергетики при ООН (МАГАТЕ) 

Р. М. Ґроссі заявив, що ситуація на Запорізькій АЕС, яка знаходиться під контролем 

росії з початку березня, «нестабільна». За його словами, всі принципи безпеки так чи 

інакше були порушені. МАГАТЕ намагалися надіслати місію для перевірки 

Запорізької АЕС. 

*** 

Най-голямата АЕЦ в Европа е «извън контрол» заради войната в Украйна 

[Найбільша в Європі АЕС «вийшла з-під контролю» через війну в Україні] // 

Дневник. – Sofia, 2022. – 03.08. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/08/03/4376566_nai-

goliamata_aec_v_evropa_e_izvun_kontrol_zaradi/. 

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ООН попередив, 

що найбільша в Європі атомна електростанція «цілком вийшла з-під контролю». За 

словами Р. Ґроссі, ситуація з кожним днем стає дедалі складнішою. росія взяла під 

контроль Запорізьку АЕС ще на початку березня, у перші дні війни, але за тиждень 

передала контроль над роботою станції українським фахівцям. Із самого початку 

експерти попереджали, що ядерна катастрофа є малоймовірною, але ризик 

залишається. 

*** 

Lederer, Еdit. U.N. Nuclear Chief: Ukraine’s Zaporizhzhia Plant Is ‘Out of 

Control,’ Urges Inspections [Глава ядерного управління ООН: українська 

Запорізька АЕС «вийшла з-під контролю», вимагає перевірок] / Е. Lederer // 

Time. – New York, 2022. – 03.08. – Режим доступу : 

https://time.com/6203033/zaporizhzhia-ukraine-nuclear-plant-safety/. 

Генеральний секретар ООН А. Гуттереш попередив, що найбільша в Європі 

атомна електростанція в Україні – Запорізька АЕС – «повністю вийшла з-під 

контролю», і звернувся до влади росії й України з проханням негайно дозволити 

експертам відвідати комплекс для стабілізації ситуації й уникнути ядерної аварії. 

*** 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220803.OBS61633/ukraine-l-aiea-alerte-sur-la-situation-volatile-a-la-centrale-nucleaire-de-zaporijjia-aux-mains-des-russes.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220803.OBS61633/ukraine-l-aiea-alerte-sur-la-situation-volatile-a-la-centrale-nucleaire-de-zaporijjia-aux-mains-des-russes.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220803.OBS61633/ukraine-l-aiea-alerte-sur-la-situation-volatile-a-la-centrale-nucleaire-de-zaporijjia-aux-mains-des-russes.html
https://time.com/6203033/zaporizhzhia-ukraine-nuclear-plant-safety/
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Lombardi, Pietro. Ukraine, Russia blame each other for shelling at nuclear 

plant [Україна та росія звинувачують одна одну в обстрілі АЕС] / P. Lombardi // 

POLITICO. – Brussels, 2022. – 06.08. – Режим доступу : 

https://www.politico.eu/article/ukraine-russia-blame-zaporizhzhia-nuclear-plant-

shelling/. 

Україна звинуватили росію в обстрілі Запорізької АЕС, яка зараз знаходиться 

під контролем росії. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські 

війська двічі обстріляли найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Він також закликав 

ввести санкції проти російської атомної промисловості. Раніше глава Міжнародного 

агентства з атомної енергії ООН Р. Ґроссі заявив, що ЗАЕС «повністю вийшла з-під 

контролю» і що ситуація з кожним днем стає все більш нестабільною. 

*** 

Kesslen, Ben. Ukraine accuses ‘nuclear terror’ Russia of shelling power plant 

[Україна звинувачує росію в «ядерному тероризмі» під час обстрілу АЕС] / В. 

Kesslen // New York Post. – New York, 2022. – 07.08. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/08/07/ukraine-accused-nuclear-terror-russia-of-shelling-

power-plant/. 

росія 7 серпня обстріляла Запорізьку атомну електростанцію, пошкодивши три 

датчики радіації. Україна назвала кремль «ядерним терористом». Президент України 

В. Зеленський заявив, що російський ядерний терор вимагає більш жорсткої відповіді 

міжнародної спільноти, а саме санкцій проти російської атомної промисловості та 

ядерного палива. 

*** 

Kijewski, Leonie. Zelenskyy calls for sanctions on Russian nuclear industry 

amid ‘disaster’ warning [В. Зеленський закликає ввести санкції проти російської 

атомної галузі на тлі попередження про «катастрофу»] / L. Kijewski // POLITICO. 

– Brussels, 2022. – 07.08. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/zelenskyy-

calls-for-sanctions-on-russian-nuclear-industry-amid-disaster-warnings/. 

Президент України Володимир Зеленський закликав запровадити санкції проти 

російської атомної промисловості та ядерного палива після обстрілу Запорізької АЕС 

в Україні. Після розмови з президентом Європейської ради Ш. Мішелем, 

В. Зеленський вимагає більш рішучої відповіді з боку міжнародного співтовариства 

на «російський ядерний терор», включаючи санкції проти російської атомної 

промисловості та ядерного палива. ЄС ухвалив кілька пакетів санкцій, спрямованих 

на припинення фінансової підтримки російської агресії в Україні, які також 

передбачають заборону на нафту та газ, але поки що ядерна енергетика до списку не 

потрапила. 

*** 

Koshiw, Isobel. Attack on Ukraine nuclear plant ‘suicidal’, says UN chief as he 

urges access to site [Атака на українську атомну станцію є «самогубною», заявив 

глава ООН, наполягаючи на доступі до місця події] / I. Koshiw // The Guardian. – 

London, 2022. – 08.08. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/aug/08/ukraine-nuclear-plant-attack-

https://www.politico.eu/article/ukraine-russia-blame-zaporizhzhia-nuclear-plant-shelling/
https://www.politico.eu/article/ukraine-russia-blame-zaporizhzhia-nuclear-plant-shelling/
https://nypost.com/2022/08/07/ukraine-accused-nuclear-terror-russia-of-shelling-power-plant/
https://nypost.com/2022/08/07/ukraine-accused-nuclear-terror-russia-of-shelling-power-plant/
https://www.politico.eu/article/zelenskyy-calls-for-sanctions-on-russian-nuclear-industry-amid-disaster-warnings/
https://www.politico.eu/article/zelenskyy-calls-for-sanctions-on-russian-nuclear-industry-amid-disaster-warnings/
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/08/ukraine-nuclear-plant-attack-suicidal-un-chief-zaporizhzhia-russia?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter
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suicidal-un-chief-zaporizhzhia-

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

Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була обстріляна, що призвело 

до пошкодження радіаційних датчиків. Генеральний секретар ООН А. Гутерреш 

закликав надати міжнародним інспекторам доступ до ЗАЕС після того, як Україна та 

росія обмінялися звинуваченнями щодо обстрілу найбільшої в Європі атомної станції. 

Посол України в МАГАТЕ Є. Цимбалюк повторив заклик міжнародних інспекторів і 

заявив, що російські війська намагаються спричинити відключення електроенергії на 

півдні України, обстрілявши станцію, яка була захоплена російськими військами на 

початку березня, але як і раніше обслуговується українськими техніками. 

*** 

Farberov, Snejana. Ukraine’s largest nuclear plant, Zaporizhzhia, facing ‘grave 

hour’, UN warns [Найбільшій атомній електростанції в Україні, Запорізькій, 

загрожують «тяжкі часи», попереджає ООН] / S. Farberov // New York Post. – New 

York, 2022. – 12.08. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/08/12/ukraines-

nuclear-plant-facing-grave-hour-un-nuke-chief-warns/. 

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) останнім часом стрімко 

погіршилася, потрібен терміновий візит технічної місії МАГАТЕ для об’єктивної 

оцінки об’єкта та ядерної безпеки, і такий візит, можливо, міг би стабілізувати 

ситуацію, вважає гендиректор МАГАТЕ Р. Ґроссі, готовий очолити таку місію. 

*** 

Ruderstam, Jacob. Rysslands FN-representant: vi släpper inte Zaporizjzja 

[Представник росії в ООН: ми не віддамо Запоріжжя] / J. Ruderstam // 

Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 12.08. – Режим доступу : 

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

direkt?pinnedEntry=937641. 

Представник росії в ООН В. Небензя заявив, що країна не підтримує 

пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо окупованої Запорізької 

АЕС, бо демілітаризація електростанції може зробити її вразливою для тих, хто 

захоче її відвідати. Заява прозвучала після того, як генеральний секретар ООН А. 

Гутерреш закликав росію вивести свої війська з атомної електростанції. 

*** 

Karlsson, Josefine. Kärnkraftschefen rasar mot bombingarna av Zaporizjzja 

[Генеральний директор МАГАТЕ виступає проти бомбардування Запоріжжя] / J. 

Karlsson // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 12.08. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/5GPxkz/fn-och-iaea-rasar-mot-bombningar-av-

zaporizjzja. 

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Р. Ґроссі, 

виступаючи перед Радою Безпеки ООН назвав ситуацію на Запорізькій атомній 

електростанції на південному сході України тривожною. За його словами, військові 

дії поблизу такого великого ядерного об’єкта можуть мати серйозні наслідки. 

https://www.theguardian.com/world/2022/aug/08/ukraine-nuclear-plant-attack-suicidal-un-chief-zaporizhzhia-russia?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/08/ukraine-nuclear-plant-attack-suicidal-un-chief-zaporizhzhia-russia?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter
https://nypost.com/2022/08/12/ukraines-nuclear-plant-facing-grave-hour-un-nuke-chief-warns/
https://nypost.com/2022/08/12/ukraines-nuclear-plant-facing-grave-hour-un-nuke-chief-warns/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=937641
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=937641
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/5GPxkz/fn-och-iaea-rasar-mot-bombningar-av-zaporizjzja
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/5GPxkz/fn-och-iaea-rasar-mot-bombningar-av-zaporizjzja
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Генеральний секретар ООН А. Гутерреш виступив із заявою та вказав на важливість 

не ставити під загрозу безпеку електростанції.  

*** 

Dobozi, István. Atomfenyegetés Ukrajnában [Ядерна загроза в Україні] / I. 

Dobozi // Nepszava. – Budapest, 2022. – 12.08. – Режим доступу : 

https://nepszava.hu/3166049_atomfenyegetes-ukrajnaban. 

Автор статті І. Добозі, якій був провідним членом групи експертів Світового 

банку, що від імені групи країн G7 розробила комплексну енергетичну та фінансову 

стратегію, спрямовану на остаточну зупинку Чорнобильської АЕС, пише про те, що 

міжнародне співтовариство ніколи не стикалося з небезпекою перетворення 

величезної атомної електростанції на поле бою чи навіть захоплення країною ядерних 

об’єктів сусідньої держави. На думку автора, реальним рішенням було б узгодження 

ООН з москвою виведення російських військ із Запорізької АЕС за згодою уряду 

України. Після цього експлуатація об’єкта могла б перебувати під контролем 

спеціального міжнародного комітету, незалежного від протиборчих сторін, у рамках 

демілітаризованої зони навколо електростанції, яку охороняють миротворці. І. Добозі 

пропонує, якщо українська чи російська сторона не готова прийняти вищезгадане 

тимчасове рішення, то як принциповий варіант пропонується продовження західних 

санкцій щодо «Росатому». 

*** 

Farberov, Snejana. Ukraine’s largest nuclear plant, Zaporizhzhia, facing ‘grave 

hour,’ UN warns [ООН попереджає, що найбільшій атомній електростанції 

України – Запорізькій АЕС – загрожують «тяжкі часи»] / S. Farberov // New York 

Post. – New York, 2022. – 12.08. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/08/12/ukraines-nuclear-plant-facing-grave-hour-un-nuke-

chief-warns/. 

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Р. Ґроссі 

закликав росію негайно дозволити експертам оцінити безпеку на Запорізькій АЕС. Р. 

Ґроссі наголосив, що найбільша атомна станція України може опинитися на межі 

«неприйнятного» витоку радіації на тлі «дуже тривожної» військової активності, 

наголосивши на припиненні атак на об’єкт. 

*** 

Henley, Jon. Russia rejects UN calls for demilitarised zone around Ukraine 

nuclear plant [росія відкидає заклики ООН створити демілітаризовану зону 

навколо української АЕС] / J. Henley // The Guardian. – London, 2022. – 12.08. – 

Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/aug/12/ukraine-war-

zaporizhzhia-nuclear-power-plant-iaea-un-watchdog-warns-catastrophic-

consequences. 

Після того, як у березні російські війська зайняли найбільшу атомну 

електростанцію в Європі – Запорізьку АЕС – ситуація погіршилася, і, як 

повідомляється, об’єкт обстріляли, що викликає занепокоєння щодо екологічної 

катастрофи. 

https://nepszava.hu/3166049_atomfenyegetes-ukrajnaban
https://nypost.com/2022/08/12/ukraines-nuclear-plant-facing-grave-hour-un-nuke-chief-warns/
https://nypost.com/2022/08/12/ukraines-nuclear-plant-facing-grave-hour-un-nuke-chief-warns/
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/12/ukraine-war-zaporizhzhia-nuclear-power-plant-iaea-un-watchdog-warns-catastrophic-consequences
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/12/ukraine-war-zaporizhzhia-nuclear-power-plant-iaea-un-watchdog-warns-catastrophic-consequences
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/12/ukraine-war-zaporizhzhia-nuclear-power-plant-iaea-un-watchdog-warns-catastrophic-consequences
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*** 

Zinets, Natalia. Ukraine, russia trade blame for nuclear plant shelling as 

fighting rages [Україна та росія обмінюються звинуваченнями в обстрілі атомної 

електростанції на тлі бурхливих бойових дій] / N. Zinets // Japan Today. – Tokyo, 

2022. – 13.08. – Режим доступу : https://japantoday.com/category/world/ukraine-

russia-trade-blame-for-nuclear-plant-shelling-as-fighting-rages. 

Західні країни закликали москву вивести свої війська із Запорізької АЕС. 

Експерти-ядерники побоюються, що бойові дії можуть призвести до пошкодження 

басейнів витримки чи реакторів станції. Серйозною проблемою також є і перебої в 

електропостачанні, необхідному для охолодження реакторів, а також психологічний 

стан українських фахівці, які працюють на ЗАЕС. 

*** 

Biosca, Patricia. Una guerra nuclear entre EE.UU. y Rusia provocaría una 

hambruna mundial y 5.000 millones de muertos [Ядерна війна між США та росією 

призведе до світового голоду та 5 мільярдів смертей] / P. Biosca // ABC. – Madrid, 

2022. – 15.08. – Режим доступу : https://www.abc.es/ciencia/guerra-nuclear-rusia-

provocaria-hambruna-mundial-5000-20220815141333-nt.html. 

Війна між росією та Україною відродила примари ядерної війни: спочатку 

захоплення саркофага, який ізолює реактор на Чорнобильській АЕС, а пізніше і 

бойові дії біля Запорізької АЕС. Тепер дослідження, опубліковане в журналі «Nature 

Food», попереджає про небезпеку та руйнівні наслідки можливих сценаріїв ядерної 

війни. Найгірший сценарій – конфлікт між США та росією, який спричинив би 5 

мільярдів смертей лише від голоду, без урахування прямих смертей чи інших причин. 

*** 

Nukleáris katasztrófától tart az EU és az USA, még Magyarország is 

felszólította Oroszországot, hogy vonja ki erőit a Zaporizzsja Atomerőműből [ЄС та 

США побоюються ядерної катастрофи, навіть Угорщина закликала росію 

вивести війська із Запорізької АЕС] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 15.08. – Режим 

доступу : https://nepszava.hu/3166351_templomtuz-egyiptom-tragedia-gyerekek-

szentmise. 

Угорщина також підписала заяву, в якій країни-члени ЄС закликали росію 

негайно вивести свої збройні сили та всіх інших сторонніх осіб із Запорізької АЕС і її 

найближчих околиць. Присутність російських збройних сил на Запорізькій АЕС не 

дозволяє оператору та українській владі виконувати свої зобов’язання з ядерної та 

радіаційної безпеки відповідно до міжнародних конвенцій та правил безпеки 

МАГАТЕ, а також перешкоджає виконанню МАГАТЕ свого гарантійного мандату. 

Країни-підписанти рішуче засуджують бажання росії використати дезінформацію для 

виправдання своїх незаконних дій в Україні. 

*** 

Macron appelle au retrait des forces russes de la centrale nucléaire ukrainienne 

de Zaporijjia [Е. Макрон закликає вивести російські війська з Запорізької АЕС в 

Україні] // L’Obs. – Paris, 2022. – 16.08. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/ukraine-russia-trade-blame-for-nuclear-plant-shelling-as-fighting-rages
https://japantoday.com/category/world/ukraine-russia-trade-blame-for-nuclear-plant-shelling-as-fighting-rages
https://www.abc.es/ciencia/guerra-nuclear-rusia-provocaria-hambruna-mundial-5000-20220815141333-nt.html
https://www.abc.es/ciencia/guerra-nuclear-rusia-provocaria-hambruna-mundial-5000-20220815141333-nt.html
https://nepszava.hu/3166351_templomtuz-egyiptom-tragedia-gyerekek-szentmise
https://nepszava.hu/3166351_templomtuz-egyiptom-tragedia-gyerekek-szentmise
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https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220816.OBS62076/macron-appelle-

au-retrait-des-forces-russes-de-la-centrale-nucleaire-ukrainienne-de-zaporijjia.html. 

Після телефонної розмови з Президентом України В. Зеленським президент 

Франції Е. Макрон підкреслив ризики, які становить російська присутність на 

Запорізькій АЕС для безпеки світу. Він підкреслив свою «стурбованість» загрозою, 

яку представляють присутність та дії збройних сил росії на АЕС. Е. Макрон також 

«висловив свою підтримку» пропозиції генерального директора Міжнародного 

агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Р. Ґроссі направити на місце «якнайшвидше» 

місію для інспекції об’єкта. 

*** 

La Argentina sería el mejor lugar para sobrevivir en caso de una guerra nuclear 

entre Rusia y Estados Unidos [Аргентина була б найкращим місцем для 

виживання в разі ядерної війни між росією та США] // La Nación. – Buenos Aires, 

2022. – 17.08. – Режим доступу : https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/una-guerra-

nuclear-entre-estados-unidos-y-rusia-podria-matar-de-hambre-a-dos-tercios-de-la-

poblacion-nid16082022/. 

Дослідники в звіті, опублікованому в журналі Nature.Food, пишуть, що близько 

двох третин людства можуть померти від голоду в разі ядерної війни між росією та 

Сполученими Штатами в ході російського вторгнення в Україну. Ядерний конфлікт 

призведе до «катастрофічних» збоїв у постачанні продовольства, оскільки сажа та 

попіл, що блокують сонце, призведуть до знищення врожаїв у всьому світі. Згідно з 

дослідженням, Аргентина та Австралія мають найбільшу надію на те, що їхня 

життєздатність збережеться протягом десятиліття, якщо почнеться ядерна війна між 

Сполученими Штатами та росією, тому, що вони вже вирощують у великих 

кількостях більш стійкі культури такі, як пшениця. 

*** 

L’Otan exige une inspection urgente de la centrale nucléaire de Zaporijjia, en 

Ukraine [НАТО вимагає термінової інспекції Запорізької АЕС] // L’Obs. – Paris, 

2022. – 17.08. – Режим доступу : https://www.nouvelobs.com/guerre-en-

ukraine/20220817.OBS62117/l-otan-exige-une-inspection-urgente-de-la-centrale-

nucleaire-de-zaporijjia-en-ukraine.html. 

Найбільша у Європі атомна АЕС – Запорізька – була захоплена на початку 

березня російськими військами на самому початку вторгнення в Україну. З 5 серпня 

Київ і Москва звинувачують один одного в бомбардуванні по території АЕС. 

Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг під час пресконференції з президентом 

Сербії А. Вучичем наголосив, що представники Міжнародного агентства з атомної 

енергії (МАГАТЕ) терміново мають приїхати з інспекцією на Запорізьку АЕС. 

*** 

Ukraine, UN reach agreement for IAEA mission to Zaporizhzhia [Україна та 

ООН домовилися про місію МАГАТЕ у Запоріжжі] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. 

– 18.08. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/business/energy/ukraine-un-

reach-agreement-for-iaea-mission-to-zaporizhzhia. 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220816.OBS62076/macron-appelle-au-retrait-des-forces-russes-de-la-centrale-nucleaire-ukrainienne-de-zaporijjia.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220816.OBS62076/macron-appelle-au-retrait-des-forces-russes-de-la-centrale-nucleaire-ukrainienne-de-zaporijjia.html
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/una-guerra-nuclear-entre-estados-unidos-y-rusia-podria-matar-de-hambre-a-dos-tercios-de-la-poblacion-nid16082022/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/una-guerra-nuclear-entre-estados-unidos-y-rusia-podria-matar-de-hambre-a-dos-tercios-de-la-poblacion-nid16082022/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/una-guerra-nuclear-entre-estados-unidos-y-rusia-podria-matar-de-hambre-a-dos-tercios-de-la-poblacion-nid16082022/
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220817.OBS62117/l-otan-exige-une-inspection-urgente-de-la-centrale-nucleaire-de-zaporijjia-en-ukraine.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220817.OBS62117/l-otan-exige-une-inspection-urgente-de-la-centrale-nucleaire-de-zaporijjia-en-ukraine.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220817.OBS62117/l-otan-exige-une-inspection-urgente-de-la-centrale-nucleaire-de-zaporijjia-en-ukraine.html
https://www.dailysabah.com/business/energy/ukraine-un-reach-agreement-for-iaea-mission-to-zaporizhzhia
https://www.dailysabah.com/business/energy/ukraine-un-reach-agreement-for-iaea-mission-to-zaporizhzhia
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Президент України В. Зеленський на багатолюдній пресконференції після 

переговорів у Львові з президентом Туреччини Т. Р. Ердоганом та генеральним 

секретарем ООН А. Гутеррешем заявив, що росія має негайно вивести свої війська з 

території Запорізької АЕС, а також припинити будь-які провокації та обстріли. 

Президент України повідомив журналістів про погодження генеральним секретарем 

ООН умов можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, у законному порядку через 

вільну від окупантів територію. 

*** 

Edgar, Johan. Hot om terrordåd i kärnkraftverket: «Alla är livrädda» [Загрози 

терактів на АЕС: «Всі налякані»] / J. Edgar // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 

19.08. – Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/v5v8vl/hot-om-

terrordad-i-karnkraftverket-zaporizjzja. 

Ситуація навколо окупованої росією Запорізької АЕС останнім часом все 

більше загострюється. Президент України В. Зеленський звинуватив росіян у 

«ядерному шантажі», використовуючи цей район як прикриття під час 

артилерійського обстрілу довколишніх міст.  

*** 

Antonio Gutereš: Bilo kakva potencijalna šteta na nuklearnoj elektrani 

Zaporožje je samoubistvo [Антоніо Гутерреш: Будь-яке потенційне пошкодження 

Запорізької АЕС – це самогубство] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 19.08. – 

Режим доступу : https://avaz.ba/globus/svijet/766229/antonio-guteres-bilo-kakva-

potencijalna-steta-na-nuklearnoj-elektrani-zaporozje-je-samoubistvo. 

Генеральний секретар ООН А. Гутерреш глибоко стурбований ситуацією та 

закликав до демілітаризації контрольованою росією Запорізької АЕС на півдні 

України. Він заявив, що будь-яке потенційне пошкодження Запорізької АЕС – це 

самогубство, його не можна використовувати в рамках якоїсь військової операції, із 

АЕС необхідно вивести військову техніку та персонал, і закликав докласти зусиль, 

щоб АЕС не стала метою воєнних операцій. 

*** 

Cristescu, Emma. Republica Moldova. Declarațiile îngrijorătoare ale Moscovei 

[Ядерна загроза для Румунії та Республіки Молдова. Тривожні заяви москви] / E. 

Cristescu // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 19.08. – Режим доступу : 

https://evz.ro/amenintare-nucleara-pentru-romania-si-republica-moldova-declaratiile-

ingrijoratoare-ale-moscovei.html. 

російські державні ЗМІ та міністерство оборони заявили, що бомбардування 

Запорізької АЕС може перетворитися на великий ядерний інцидент через Україну. 

Ядерний шантаж Запорізькою АЕС триває, а сусіднім з Україною державам російські 

фахівці погрожують, що вони постраждають від можливої радіоактивної хмари, 

особливо Молдова та Румунія. 

*** 

Zinets, Natalia. U.N. chief, in Ukraine, says he is worried by situation at nuclear 

plant on front line [Глава ООН в Україні каже, що стурбований ситуацією на 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/v5v8vl/hot-om-terrordad-i-karnkraftverket-zaporizjzja
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/v5v8vl/hot-om-terrordad-i-karnkraftverket-zaporizjzja
https://avaz.ba/globus/svijet/766229/antonio-guteres-bilo-kakva-potencijalna-steta-na-nuklearnoj-elektrani-zaporozje-je-samoubistvo
https://avaz.ba/globus/svijet/766229/antonio-guteres-bilo-kakva-potencijalna-steta-na-nuklearnoj-elektrani-zaporozje-je-samoubistvo
https://evz.ro/amenintare-nucleara-pentru-romania-si-republica-moldova-declaratiile-ingrijoratoare-ale-moscovei.html
https://evz.ro/amenintare-nucleara-pentru-romania-si-republica-moldova-declaratiile-ingrijoratoare-ale-moscovei.html
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Запорізькій АЕС] / N. Zinets // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 19.08. – Режим 

доступу : https://japantoday.com/category/world/u.n.-chief-in-ukraine-says-he-

worried-by-situation-at-nuclear-plant-on-front-line. 

Генеральний секретар ООН А. Гутерреш заявив, що він серйозно стурбований 

ситуацією на найбільшій у Європі атомній електростанції – Запорізькій АЕС – після 

того, як вона зазнала обстрілу на лінії фронту в Україні. У розмові з журналістами 

після переговорів із Президентом України В. Зеленським у Львові А. Гутерреш 

сказав, що із АЕС необхідно вивести військову техніку та персонал. Українські 

офіційні особи звинуватили росію в тому, що вона планує закрити електростанцію, 

щоб відрізати її від української енергосистеми та перевести її на російську, фактично 

викравши її продукцію. 

*** 

Ukraine : Poutine accepte que l’AIEA inspecte la centrale de Zaporijjia «dans 

les plus brefs délais» [Україна: путін погоджується, щоб МАГАТЕ 

«якнайшвидше» проінспектувало Запорізьку АЕС] // L’Obs. – Paris, 2022. – 19.08. 

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

ukraine/20220819.OBS62199/ukraine-poutine-accepte-que-l-aiea-inspecte-la-centrale-

de-zaporijjia-dans-les-plus-brefs-delais.html. 

Після телефонної розмови між двома главами Франції і росії, Е. Макрон і путін 

закликали організувати «якнайшвидший» візит Міжнародного агентства з атомної 

енергії (МАГАТЕ) на АЕС в Запоріжжі. російська сторона підтвердила, що готова 

надати всю необхідну допомогу інспекторам АЕС. Е. Макрон заявив про свою 

стурбованість ризиками, які створює ситуація на Запорізькій електростанції для 

ядерної безпеки. 

*** 

МАГАТЭ ведет активные консультации по отправке миссии на 

Запорожскую АЭС [МАГАТЕ веде активні консультації щодо відправлення місії 

на Запорізьку АЕС] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 20.08. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0820/c31520-10137639.html. 

Міжнародне агентство з атомної енергії /МАГАТЕ/ заявило, що веде активні 

консультації з усіма сторонами щодо якнайшвидшого відправлення місії на 

Запорізьку АЕС на півдні України. Україна повідомила МАГАТЕ, що лише два із 

шести реакторів Запорізької АЕС все ще працюють. Генеральний директор МАГАТЕ 

Р. Ґроссі знову закликав до максимальної військової стриманості в районі атомної 

станції після появи нових ознак зростання напруженості. 

*** 

West urges ‘restraint’ around Ukraine N-plant [Захід закликає до 

«стриманості» навколо української атомної станції] // The News. – Islamabad, 

2022. – 22.08. – Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/984334-west-

urges-restraint-around-ukraine-n-plant. 

Лідери Великобританії, Франції, Німеччини та США закликали до військової 

стриманості навколо окупованої москвою Запорізької АЕС в Україні, оскільки вони 

https://japantoday.com/category/world/u.n.-chief-in-ukraine-says-he-worried-by-situation-at-nuclear-plant-on-front-line
https://japantoday.com/category/world/u.n.-chief-in-ukraine-says-he-worried-by-situation-at-nuclear-plant-on-front-line
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220819.OBS62199/ukraine-poutine-accepte-que-l-aiea-inspecte-la-centrale-de-zaporijjia-dans-les-plus-brefs-delais.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220819.OBS62199/ukraine-poutine-accepte-que-l-aiea-inspecte-la-centrale-de-zaporijjia-dans-les-plus-brefs-delais.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220819.OBS62199/ukraine-poutine-accepte-que-l-aiea-inspecte-la-centrale-de-zaporijjia-dans-les-plus-brefs-delais.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0820/c31520-10137639.html
https://www.thenews.com.pk/print/984334-west-urges-restraint-around-ukraine-n-plant
https://www.thenews.com.pk/print/984334-west-urges-restraint-around-ukraine-n-plant
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пообіцяли підтримувати Київ у війні. Під час телефонної розмови чотири лідери 

також закликали до «швидкого відвідування» Запорізької АЕС незалежними 

інспекторами Міжнародного агентства з атомної енергії. 

*** 

Китайский дипломат призвал стороны свести к минимуму риски аварии 

на украинской атомной электростанции [Китайський дипломат закликав 

сторони звести до мінімуму ризики аварії на українській атомній електростанції] 

// Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 24.08. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0824/c31520-10139041.html. 

Заступник постійного представника Китаю при ООН Г. Шуан закликав 

відповідні сторони виявляти максимальну стриманість та звести до мінімуму ризики 

аварії на Запорізькій атомній електростанції. На його думку, міжнародній спільноті 

слід з належною відповідальністю працювати над деескалацією ситуації, активізувати 

дипломатичні зусилля та політичні рішення, повернути сторони до діалогу та 

переговорів і домогтися якнайшвидшого припинення вогню та бойових дій. 

*** 

Balmforth, Tom. Russian-held Ukrainian nuclear plant regains power link after 

cut amid nearby clashes [Запорізька атомна електростанція, що утримується 

росією, відновлює електропостачання після відключення через зіткнення] / T. 

Balmforth // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 26.08. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/russian-held-ukrainian-nuclear-plant-regains-

power-link-after-cut-amid-nearby-clashes2. 

Українська державна атомна компанія «Енергоатом» заявила, що у 

золовідвалах вугільної біля Запорізького реакторного комплексу, найбільшого такого 

об’єкту в Європі, спалахнули пожежі, внаслідок чого було порушено лінії, які 

пов’язують станцію з енергосистемою України. В результаті два діючі енергоблоки 

станції були відключені від мережі вперше в історії ЗАЕС. ООН заявила, що два 

енергоблоки ЗАЕС були знову підключені до енергомережі. 

*** 

Moore, Mark. Biden, Zelensky demand Russia cede seized Zaporizhzhia nuclear 

plant as disaster fears grow [Д. Байден і В. Зеленський вимагають від росії віддати 

захоплену Запорізьку атомну станцію через зростання побоювання катастрофи] / 

М, Moore // New York Post. – New York, 2022. – 26.08. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/08/25/biden-zelensky-demand-russia-cede-seized-

zaporizhzhia-nuclear-plant. 

Президент США Д. Байден закликав росію відмовитися від контролю над 

Запорізькою АЕС, захопленою росією на початку цього року, і дозволити доступ 

інспекторам ООН, щоб вони могли визначити, чи стабільна ситуація на АЕС. 

*** 

Vincent, Isabel. Workers at Ukraine’s Zaporizhzhia nuclear plant fear Russian 

torture ahead of UN visit [Працівники Запорізької АЕС побоюються катувань з 

боку росії перед візитом ООН] / I. Vincent // New York Post. – New York, 2022. – 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0824/c31520-10139041.html
https://japantoday.com/category/world/russian-held-ukrainian-nuclear-plant-regains-power-link-after-cut-amid-nearby-clashes2
https://japantoday.com/category/world/russian-held-ukrainian-nuclear-plant-regains-power-link-after-cut-amid-nearby-clashes2
https://nypost.com/2022/08/25/biden-zelensky-demand-russia-cede-seized-zaporizhzhia-nuclear-plant
https://nypost.com/2022/08/25/biden-zelensky-demand-russia-cede-seized-zaporizhzhia-nuclear-plant
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27.08. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/08/27/ukraine-nuclear-plant-

workers-fear-russian-torture-ahead-of-un-visit/. 

Найбільша атомна електростанція в Європі – Запорізька АЕС – зараз 

найгарячіша точка війни. У «Енергоатомі» попередили про високу ймовірність витоку 

водню або радіоактивності, оскільки поблизу станції тривають обстріли. Атомне 

відомство України закликало до «негайних заходів» з боку міжнародної спільноти, 

«щоб змусити росію звільнити ЗАЕС і передати електростанцію під контроль нашої 

країни заради безпеки всього світу». Працівники Запорізької АЕС кажуть, що їх 

«катують», намагаючись змусити мовчати напередодні інспекції спостережної групи 

ООН. 

*** 

Ukraine: une mission de l’AIEA attendue cette semaine à Zaporijjia [Україна: 

цього тижня в Запоріжжі очікується місія МАГАТЕ] // L’Obs. – Paris, 2022. – 

29.08. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/monde/20220829.AFP3674/ukraine-une-mission-de-l-aiea-

attendue-cette-semaine-a-zaporijjia.html. 

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прямує на 

українську Запорізьку АЕС, куди вона має прибути найближчими днями. 

Генеральний директор МАГАТЕ Р. Ґроссі сам очолює цю місію, яка складається 

щонайменше з десяти осіб, для огляду АЕС. Р. Ґроссі кілька місяців просив, щоб мати 

можливість виїхати на місце події, попереджаючи про «реальний ризик ядерної 

катастрофи». Президент Франції Е. Макрон також підкреслив, що «ситуація навколо 

Запорізької АЕС є тим, що нас найбільше турбує». Під міжнародним тиском росія 

була змушена погодитися на те, щоб місія проходила через Україну, а не через 

контрольовані нею території, чого вона вимагала раніше. 

*** 

Koshiw, Isobel. No let-up in shelling at Zaporizhzhia nuclear plant as UN team 

plans visit [Обстріли Запорізької АЕС не припиняються, оскільки планується 

візит команди ООН] / I. Koshiw // The Guardian. – London, 2022. – 29.08. – Режим 

доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/aug/29/zaporizhzhia-plant-

ukraine-un-nuclear-watchdog. 

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Р. Ґроссі заявив, що очолювана 

ним група вирушила відвідати Запорізьку АЕС і прибуде цього тижня, не уточнивши 

день їх очікуваного прибуття. Обстріли Запорізької АЕС на півдні України викликали 

побоювання, що запланований візит групи ядерного контролю ООН може бути 

скасований. Радник голови Офісу Президента України М. Подоляк назвав напади 

«цинічною» спробою залякати місцевих жителів, звинуватити українських військових 

і замаскувати «ядерні злочини» росії. Вашингтонський Інститут вивчення війни 

заявив, що росія не надала жодних доказів того, що обстріли були спричинені 

Україною. 

*** 

US blasts Russia for blocking ‘nuclear text’ [США звинувачують росію в 

блокуванні «ядерного тексту»] // The News. – Islamabad, 2022. – 29.08. – Режим 

https://nypost.com/2022/08/27/ukraine-nuclear-plant-workers-fear-russian-torture-ahead-of-un-visit/
https://nypost.com/2022/08/27/ukraine-nuclear-plant-workers-fear-russian-torture-ahead-of-un-visit/
https://www.nouvelobs.com/monde/20220829.AFP3674/ukraine-une-mission-de-l-aiea-attendue-cette-semaine-a-zaporijjia.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220829.AFP3674/ukraine-une-mission-de-l-aiea-attendue-cette-semaine-a-zaporijjia.html
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/29/zaporizhzhia-plant-ukraine-un-nuclear-watchdog
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/29/zaporizhzhia-plant-ukraine-un-nuclear-watchdog
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доступу : https://www.thenews.com.pk/print/986362-us-blasts-russia-for-blocking-

nuclear-text. 

США засудили «цинічний обструкціонізм» росії після того, як москва 

заблокувала ухвалення спільної декларації про нерозповсюдження ядерної зброї після 

тривалих міжнародних переговорів в ООН. Договір про нерозповсюдження ядерної 

зброї (ДНЯЗ), який 191 сторона переглядає кожні 5 років, має на меті зупинити 

розповсюдження ядерної зброї, сприяти повному роззброєнню та сприяти співпраці у 

мирному використанні ядерної енергії. Цей крок москви було зроблено «для того, 

щоб заблокувати декларацію, яка просто визнає серйозний радіологічний ризик на 

Запорізькій атомній електростанції в Україні», великому атомному об’єкті, який зараз 

окупований російськими військовими. 

*** 

Österman, Hans. Nya bilder visar hål i en byggnad vid kärnkraftverket [На 

нових знімках видно дірки у будівлі атомної електростанції] / H. Österman // 

Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 30.08. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7d9k08/zaporizjzja-hal-i-taket-vid-

karnkraftverket. 

На свіжих супутникових знімках Запорізької АЕС видно кілька отворів у 

будівлі поряд із реакторами, а також пожежу неподалік атомної електростанції та 

кілька російських бронемашин під великою трубною конструкцією, яка з’єднує 

будинок із реакторами. Уряд США вимагає закрити АЕС та класифікувати територію 

як демілітаризовану зону. 

*** 

Byrne, Paul. U.N. agency to inspect Ukraine nuclear plant in urgent mission 

[Агентство ООН проінспектує українську АЕС у терміновому порядку] / P. Byrne 

// Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 30.08. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/world/iaea-chief-says-mission-to-big-ukraine-

nuclear-plant-on-way. 

Група ООН зі спостереження за ядерною безпекою вирушила з терміновою 

місією захисту Запорізької атомної електростанції, яка знаходиться в центрі бойових 

дій в Україні. Міністр закордонних справ України Д. Кулеба заявив, що ця місія буде 

найскладнішою в історії МАГАТЕ. Щоб уникнути катастрофи, генеральний директор 

МАГАТЕ Р. Ґроссі протягом кількох місяців домагався доступу до Запорізької АЕС. 

*** 

Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев [Місія МАГАТЕ прибула до Києва] // 

Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 31.08. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0831/c31519-10142027.html. 

Місія Міжнародного агентства з ядерної енергії прибула до Києва. Фахівці 

МАГАТЕ розпочнуть роботу на Запорізькій АЕС. Їм належить оцінити фізичні 

збитки, завдані станції в ході бойових дій, умови праці персоналу, стан основних та 

резервних систем безпеки та охорони. З початку березня 2022 р. ЗАЕС перебуває під 

контролем російської армії. 

https://www.thenews.com.pk/print/986362-us-blasts-russia-for-blocking-nuclear-text
https://www.thenews.com.pk/print/986362-us-blasts-russia-for-blocking-nuclear-text
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7d9k08/zaporizjzja-hal-i-taket-vid-karnkraftverket
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7d9k08/zaporizjzja-hal-i-taket-vid-karnkraftverket
https://japantoday.com/category/world/iaea-chief-says-mission-to-big-ukraine-nuclear-plant-on-way
https://japantoday.com/category/world/iaea-chief-says-mission-to-big-ukraine-nuclear-plant-on-way
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0831/c31519-10142027.html
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ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА 

Alderman, Liz. To escape the war, Ukraine’s factories are moving West [Щоб 

уникнути війни, українські заводи рухаються на Захід] / L. Alderman // 

eKathimerini. – Athens, 2022. – 17.08. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/nytimes/1191177/to-escape-the-war-ukraines-factories-

are-moving-west/. 

Щоб уникнути війни, українські заводи перевозять на Захід. Західний регіон 

швидко перетворюється на нове економічне серце України з понад 200 перевезеними 

підприємствами, які виробляють практично все, включаючи фарбу, будівельні 

матеріали та запчастини для електромобілів. Очікується, що цього року економіка 

України скоротиться більш ніж на третину. Інфляція зростає і, ймовірно, перевищить 

30 %. Відроджені підприємства налагоджують зв’язки з ЄС, до якого Україна 

сподівається незабаром приєднатися. 

*** 

Garicano, Luis. Financial assistance to Ukraine can’t wait [Фінансова 

допомога Україні не може чекати] / L. Garicano // POLITICO. – Brussels, 2022. – 

18.08. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/financial-assistance-west-eu-

ukraine-russia-war/. 

В статті для видання депутат Європейського парламенту Л. Гарікано зазначає, 

що незважаючи на те, що в травні Європейська комісія оголосила про виділення 

Україні пільгових кредитів на суму майже 9 млрд євро, відповідь була надзвичайно 

повільною. І хоча Європейський Союз оголосив економічну війну росії, численні 

показники свідчать про те, що Україна страждає набагато більше, ніж росія. З початку 

агресії росії в Україні в червні курс рубля досяг піку за сім років – 54,47 за дол. Тим 

часом українська гривня торгується на десятирічному мінімумі – 36,84 за дол. Цього 

року ВВП росії, за оцінками, впаде на 11,2 % тоді, як ВВП України може скоротитися 

на 45 %. І якщо в квітні інфляція в росії досягла піку в 17 %, то в Україні інфляція 

продовжує зростати, досягнувши в липні 22,2 %. 

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА РОСІЇ 

Grynszpan, Emmanuel. Russes et Ukrainiens se rejettent mutuellement la 

responsabilité d’un bombardement au cœur de Donetsk [росіяни та українці 

звинувачують один одного в бомбардуванні центру Донецька] / E. Grynszpan // 

Le Monde. – Paris, 2022. – 05.08. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/05/russes-et-ukrainiens-se-

rejettent-mutuellement-la-responsabilite-d-un-bombardement-au-c-ur-de-

donetsk_6137225_3210.html. 

Вранці 4 серпня у центрі тимчасово окупованого Донецька прогримів вибух. 

Артилерійський снаряд прилетів у приміщення готелю «Донбасс Палас», де 

перебували співробітники російських державних ЗМІ та офіційні делегації. Шість 

людей загинули. Кадри обстрілу негайно оприлюднили кремлівські ЗМІ. Оскільки 

регіон не відкритий міжнародним слідчим, неможливо встановити, яка сторона 

стріляла. Наразі росія заявила, що обстріли здійснили ЗСУ. 

*** 

https://www.ekathimerini.com/nytimes/1191177/to-escape-the-war-ukraines-factories-are-moving-west/
https://www.ekathimerini.com/nytimes/1191177/to-escape-the-war-ukraines-factories-are-moving-west/
https://www.politico.eu/article/financial-assistance-west-eu-ukraine-russia-war/
https://www.politico.eu/article/financial-assistance-west-eu-ukraine-russia-war/
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/05/russes-et-ukrainiens-se-rejettent-mutuellement-la-responsabilite-d-un-bombardement-au-c-ur-de-donetsk_6137225_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/05/russes-et-ukrainiens-se-rejettent-mutuellement-la-responsabilite-d-un-bombardement-au-c-ur-de-donetsk_6137225_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/05/russes-et-ukrainiens-se-rejettent-mutuellement-la-responsabilite-d-un-bombardement-au-c-ur-de-donetsk_6137225_3210.html
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Palmström, Ola. Märkliga anklagelsen: Ukrainska kvinnan bakom bombdådet 

[Дивне звинувачення: за вибухом стоїть українка] / O. Palmström // Aftonbladet. – 

Stockholm, 2022. – 23.08. – Режим доступу : 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/OrLA8k/ryssland-anklagar-ukrainsk-kvinna-

for-mordet-pa-daria-dugina. 

Вбивство російської пропагандистки Д. Дугіної викликало обурення в росії і 

представники країни поспішили вказати, що за її вбивством стоїть українка, пов’язана 

з полком «Азов». На думку норвезького експерта І. Стейнгольта, якщо ця теорія 

правильна, то вбивство є попередженням путіна О. Дугіну. Україна вже заперечила 

свою причетність до злочину. Радник очільника Офісу Президента України М. 

Подоляк назвав заяви ФСБ «російською пропагандою». 

КІБЕРТЕРОРИЗМ 

Casalicchio, Emilio. How a retired MI6 boss, his Brexiteer friends and a 

celebrity Marxist became targets in Russia’s war on Ukraine [Як відставний бос МІ-

6, його друзі з Брекситу та знаменитий марксист стали мішенями у війні росії з 

Україною] / Е. Casalicchio // POLITICO. – Brussels, 2022. – 28.08. – Режим доступу 

: https://www.politico.eu/article/mi6-russia-hackers-used-a-pro-brexit-ex-mi6-boss-

and-a-left-wing-labour-firebrand-in-its-ukraine-war/. 

За словами автора статті Е. Казалічіо, відбулися нові хакерські атаки на 

видатних британських політичних діячів. Підозрювані російські хакери також 

націлилися на марксистського активіста П. Мейсона, колишнього економічного 

журналіста британських теленовин, а нині відомого політичного оглядача, який 

закликав колег-лівих підтримати зусилля Великобританії щодо повалення путіна. 

Обидва злами в даний час є предметом інтенсивного розслідування британських 

служб безпеки. Автор наголошує, що в поширенні дезінформації навколо війни в 

Україні навіть «ексцентричні вчені, які обідають зі своїми онуками, можуть стати 

побічними збитками». 

*** 

Ruderstam, Jacob. Ukraina: Mer än 200 cyberattacker mot landet i juli 

[Україна: понад 200 кібератак проти країни у липні] / J. Ruderstam // Aftonbladet. 

– Stockholm, 2022. – 11.08. – Режим доступу : 

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

direkt?pinnedEntry=937416. 

У липні Україна зазнала понад 200 кібератак. Двома найбільш уразливими 

секторами є державні та регіональні органи влади, на які було здійснено 56 атак. 

Сектор безпеки та оборони зазнав 24 напади. 

ПЛАНИ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ  

Krasnec, Tomislav. Zapad dogovara novi ‘Marshallov plan’: Treba li obnoviti 

Ukrajinu novcem koji je zaplijenjen Rusima? [Захід веде переговори про новий 

«план Маршалла»: чи відбудовувати Україну за конфісковані у росіян гроші?] / 

Т. Krasnec // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 04.08. – Режим доступу :. 

https://www.vecernji.hr/vijesti/zapad-dogovara-novi-marshallov-plan-treba-li-

obnoviti-ukrajinu-novcem-koji-je-zaplijenjen-rusima-1599542. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/OrLA8k/ryssland-anklagar-ukrainsk-kvinna-for-mordet-pa-daria-dugina
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/OrLA8k/ryssland-anklagar-ukrainsk-kvinna-for-mordet-pa-daria-dugina
https://www.politico.eu/article/mi6-russia-hackers-used-a-pro-brexit-ex-mi6-boss-and-a-left-wing-labour-firebrand-in-its-ukraine-war/
https://www.politico.eu/article/mi6-russia-hackers-used-a-pro-brexit-ex-mi6-boss-and-a-left-wing-labour-firebrand-in-its-ukraine-war/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=937416
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=937416
https://www.vecernji.hr/vijesti/zapad-dogovara-novi-marshallov-plan-treba-li-obnoviti-ukrajinu-novcem-koji-je-zaplijenjen-rusima-1599542
https://www.vecernji.hr/vijesti/zapad-dogovara-novi-marshallov-plan-treba-li-obnoviti-ukrajinu-novcem-koji-je-zaplijenjen-rusima-1599542


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

63 

Західні країни починають укладати певні домовленості щодо плану 

відновлення України після війни з росією, схожий на той, який США запропонували 

Європі після Другої світової війни як «план Маршалла». На думку західних політиків, 

такий план допоможе Україні швидко, а не протягом наступних десятиліть, 

оговтатися від масштабних руйнувань, завданих російськими військовими, і призведе 

до більш тісних відносин України з ЄС. 

*** 

Turkish builders say ready to play role in reconstruction of Ukraine [Турецькі 

будівельники готові взяти участь у відбудові України] // Daily Sabah. – Istanbul, 

2022. – 19.08. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-builders-say-ready-to-play-

role-in-reconstruction-of-ukraine. 

Під час першого з початку війни візиту до України президента Туреччини Р. Т. 

Ердогана, був підписаний меморандуму про взаєморозуміння про відновлення 

інфраструктури України, яка була або пошкоджена, або зруйнована внаслідок 

вторгнення росії. Голова Союзу підрядників Туреччини Е. Ерен заявив про готовність 

організації брати участь у процесі відновлення інфраструктури, зазначивши, що 

турецькі будівельники вже мають необхідне обладнання через незавершені проєкти в 

Україні. 

*** 

Održan sastanak Erdoana i Zelenskog, potpisan sporazum o obnovi ratom 

razrušene ukrajinske infrastrukture [Відбулася зустріч Ердогана та Зеленського, 

підписано угоду про відновлення зруйнованої війною української 

інфраструктури] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 19.08. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/766208/odrzan-sastanak-erdoana-i-zelenskog-potpisan-

sporazum-o-obnovi-ratom-razrusene-ukrajinske-infrastrukture. 

Після зустрічі у Львові президента Туреччини Р. Т. Ердогана та Президента 

України В. Зеленського, було підписано угоду про відновлення зруйнованої війною 

української інфраструктури. Буде сформовано спільну робочу групу для залучення 

турецьких інвестицій та розробки конкретних проєктів співробітництва. Угода 

передбачає участь турецької сторони в розроблені конкретних проєктів реконструкції, 

а також надання консультаційної та технічної допомоги. 

*** 

Com o som das sirenes à chegada à Jitomir, João Gomes Cravinho foi obrigado 

a ter reunião em abrigo [Під звуки сирен після прибуття в Житомир Жуана 

Гомеса Кравіньйо змусили провести зустріч у бомбосховищі] // Público. – Lisboa, 

2022. – 24.08. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/08/24/mundo/noticia/som-sirenes-chegada-jitomir-joao-

gomes-cravinho-obrigado-reuniao-abrigo-2018216. 

Міністр закордонних справ Португалії Жуан Гомес Кравіньйо приїхав у 

Житомир і під звуки сирен повітряної тривоги провів зустріч з місцевою владою для 

обговорення підтримки Португалією реконструкції шкіл у регіоні. У бомбосховищі 

обласної військової адміністрації Житомира він провів близько півгодини з місцевою 

https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-builders-say-ready-to-play-role-in-reconstruction-of-ukraine
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-builders-say-ready-to-play-role-in-reconstruction-of-ukraine
https://avaz.ba/globus/svijet/766208/odrzan-sastanak-erdoana-i-zelenskog-potpisan-sporazum-o-obnovi-ratom-razrusene-ukrajinske-infrastrukture
https://avaz.ba/globus/svijet/766208/odrzan-sastanak-erdoana-i-zelenskog-potpisan-sporazum-o-obnovi-ratom-razrusene-ukrajinske-infrastrukture
https://www.publico.pt/2022/08/24/mundo/noticia/som-sirenes-chegada-jitomir-joao-gomes-cravinho-obrigado-reuniao-abrigo-2018216
https://www.publico.pt/2022/08/24/mundo/noticia/som-sirenes-chegada-jitomir-joao-gomes-cravinho-obrigado-reuniao-abrigo-2018216
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владою, «щоб розглянути всі можливості підтримки з боку Португалії для 

відновлення цього регіону, особливо зосереджуючись на освіті та школах». 

РЕАКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  

Truc, Olivier. Andriy Kokotukha, auteur de polars de la nouvelle Ukraine 

[Андрій Кокотюха, автор трилерів з нової України] / O. Truc // Le Monde. – Paris, 

2022. – 09.08. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/09/andriy-kokotukha-auteur-de-

polars-de-la-nouvelle-ukraine_6137595_3210.html. 

Залучений добровольцем на початку російського вторгнення, відомий 

письменник, автор трилерів Андрій Кокотюха збирається опублікувати першу книгу, 

натхненну нинішньою війною. На відміну від інших письменників, які уникають 

художньої літератури під час війни, А. Кокотюха вважає, що романістам настав час 

взятися за опис подій війни, яку росія розв’язала проти України.  

*** 

El centro de Kiev, convertido en un centro de exhibición del material militar 

incautado a Rusia [Центр Києва перетворили на виставковий центр захопленої у 

росії військової техніки] // ABC. – Madrid, 2022. – 20.08. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/internacional/centro-kiev-convertido-centro-exhibicion-material-

militar-20220820210631-ga.html. 

24 серпня українці відзначають 31-у річницю незалежності України від 

Радянського Союзу на тлі триваючого російського вторгнення. Війська путіна 

увійшли на територію України 24 лютого, поклавши початок війни, яка спричинила 

руйнування та гуманітарну кризу. З 20 серпня на вулицях Києва можна побачити 

підбиту ЗСУ російську військову бронетехніку, більшість з якої виставлено на вулиці 

Хрещатик у центрі столиці, що стало своєрідним військовим музеєм під відкритим 

небом, де демонструється техніка, захоплена у російської армії. 

*** 

Linge, Mary Kay. Ukraine mocks Russia with Kyiv ‘parade’ of captured tanks 

and trucks [Україна висміює росію київським «парадом» захоплених танків і 

вантажівок] / М.К. Linge // New York Post. – New York, 2022. – 20.08. – Режим 

доступу : https://nypost.com/2022/08/20/ukraine-mocks-russia-with-kyiv-parade-of-

captured-tanks/. 

Україна цими днями відзначатиме День Незалежності до святкування у Києві 

на Хрещатику 20 серпня відкрилася виставка російської військової техніки, яка була 

знищена Збройними силами України. Широкомасштабна війна, розв’язана рф проти 

України 24 лютого 2022 року, кардинально змінила життя мільйонів українців. І цей 

парад демонструє масштаби втрат російських загарбників.  

*** 

Ourdan, Rémy. Le «Livre des morts» de Kiev, miroir de six mois de guerre en 

Ukraine [Київська «Книга мертвих», дзеркало шести місяців війни в Україні] / R. 

Ourdan // Le Monde. – Paris, 2022. – 24.08. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/09/andriy-kokotukha-auteur-de-polars-de-la-nouvelle-ukraine_6137595_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/09/andriy-kokotukha-auteur-de-polars-de-la-nouvelle-ukraine_6137595_3210.html
https://www.abc.es/internacional/centro-kiev-convertido-centro-exhibicion-material-militar-20220820210631-ga.html
https://www.abc.es/internacional/centro-kiev-convertido-centro-exhibicion-material-militar-20220820210631-ga.html
https://nypost.com/2022/08/20/ukraine-mocks-russia-with-kyiv-parade-of-captured-tanks/
https://nypost.com/2022/08/20/ukraine-mocks-russia-with-kyiv-parade-of-captured-tanks/
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https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/24/le-livre-des-morts-de-kiev-

miroir-de-six-mois-de-guerre-en-ukraine_6138835_3210.html. 

Французький журналіст в статті для видання описує відзначення в Україні Дня 

Прапора та Дня Незалежності, які означені російським загарбницьким вторгнення в 

країну. За словами автора, якщо масові зібрання забороняє влада, яка боїться 

ракетного обстрілу, то кияни хотіли віддати шану тим – військовим, волонтерам, 

мирним жителям – кого забрав конфлікт. В репортажі автор наводить розповіді тих, 

хто втратив своїх рідних у цій війні. 

*** 

Colmenero, Ricardo F.. Los 603 santos inocentes de la guerra de Putin [603 

святих невин путінської війни] / R. F. Colmenero // El Mundo. – Madrid, 2022. – 

28.08. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/cronica/2022/08/27/6309167f21efa0ae3d8b45df.html. 

Баланс не може бути більш похмурим: 377 загиблих неповнолітніх і 226 

вважаються зниклими безвісти, ось що принесла війна росії проти України на 

теперішній час. Щоб пом’янути дітей, полеглих на війні, у місті Львові виставили 

шкільні автобуси, розсадивши на сидіннях опудала. «Екскурсія, якої ніколи не буде», 

– так її назвали. 

*** 

La guerra ofrece nuevos roles y entraña nuevos peligros para las mujeres 

ucranianas [Війна відкриває нові ролі та створює нові небезпеки для українських 

жінок] // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 28.08. – Режим доступу : 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-guerra-ofrece-nuevos-roles-y-entrana-

nuevos-peligros-para-las-mujeres-ucranianas-nid28082022/. 

Через шість місяців війни, борючись із глибоко вкоріненими стереотипами 

щодо своєї ролі в пострадянському суспільстві, жінки стали всепроникною силою в 

Україні. Вони все більш помітні в армії, зокрема на бойових позиціях, очолюють 

ініціативи з вербування волонтерів і збору коштів. І хоча чоловіки залишаються 

більшістю серед учасників бойових дій, жінки беруть на себе додаткові ролі в 

українській армії. Згідно із законодавством, ухваленим у 2018 р., жінки в збройних 

силах мають такий самий правовий статус, як і чоловіки, і ця зміна стала додатковим 

поштовхом для гендерно інклюзивних реформ в Україні. 

РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

La corona donata da papa Francesco ora è sul capo dell’Assunta a Odessa 

[Корона, подарована Папою Франциском, тепер в Одесі] // Avvenire. – Milano, 

2022. – 16.08. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/attualita/pagine/corona-

donata-da-papa-francesco-a-odessa-ucraina-assunzione. 

15 серпня у кафедральному соборі Успіння Пресвятої Діви Марії в Одесі під 

час святої меси відбулася коронація ікони Матері Божої. Корону освятив Папа 

Римський Франциск ще 3 серпня у Ватикані наприкінці загальної аудієнції з 

паломниками. Урочисту літургію очолив апостольський нунцій, архієпископ В. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/24/le-livre-des-morts-de-kiev-miroir-de-six-mois-de-guerre-en-ukraine_6138835_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/24/le-livre-des-morts-de-kiev-miroir-de-six-mois-de-guerre-en-ukraine_6138835_3210.html
https://www.elmundo.es/cronica/2022/08/27/6309167f21efa0ae3d8b45df.html
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-guerra-ofrece-nuevos-roles-y-entrana-nuevos-peligros-para-las-mujeres-ucranianas-nid28082022/
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-guerra-ofrece-nuevos-roles-y-entrana-nuevos-peligros-para-las-mujeres-ucranianas-nid28082022/
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/corona-donata-da-papa-francesco-a-odessa-ucraina-assunzione
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/corona-donata-da-papa-francesco-a-odessa-ucraina-assunzione
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Кульбокас, який розповів, що посвячення корони у Римі – знак близькості Папи до 

українського народу. 

РОБОТА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Тараненко, Віталій. СБУ: росія дала Медведчуку 1 млр дол. на підготовку 

до війни / В. Тараненко // Гомін України. – Торонто, 2022. – 16.08. – Режим 

доступу : http://www.homin.ca/news.php/news/25548/group/6. 

Згідно з повідомленням СБУ, народний депутат від ОПЗЖ В. Медведчук та 

члени його родини купували рухоме і нерухоме майно за гроші, отримані злочинним 

шляхом. Вказані кошти (не менше ніж 1 млрд дол.) надали представникам спецслужб 

росії на підготовку до війни. 

  

http://www.homin.ca/news.php/news/25548/group/6
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УКРАЇНА У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ  

ВПЛИВ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ  

García López, Luis. El pesimismo se extiende entre los inversores por la 

inflación y la guerra de Ucrania [Песимізм поширюється серед інвесторів через 

інфляцію та війну в Україні] / L. García López // ABC. – Madrid, 2022. – 01.08. – 

Режим доступу : https://www.abc.es/economia/pesimismo-extiende-inversores-

inflacion-guerra-ucrania-20220801135743-nt.html. 

Незважаючи на те, що наприкінці 2020 р. фінансові ринки почали 

демонструвати перші ознаки відновлення після закінчення карантину через пандемію 

Covid-19, війна в Україні та її вплив на світову економіку знову поширюють песимізм 

і невизначеність щодо майбутнього світової економіки серед інвесторів. 

*** 

Sturm, Peter. Export von Moskaus Gnaden [Експорт з ласки москви] / P. 

Sturm // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 01.08. – Режим 

доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/getreide-aus-der-ukraine-export-

von-russlands-gnaden-18214279.html. 

За словами автора, вперше після російського вторгнення в Україну зерно 

можна було експортувати морем з України. Автор вважає, що наскільки крихкою 

залишається ситуація, свідчить той факт, що росія разом з Україною, Туреччиною та 

ООН вибороли право перевіряти вантажі зерновозів перед тим, як вони покинуть 

Чорне море. Автор наголошує, що є вагомі підстави стверджувати, що це не справа 

росії, якщо суверенна країна експортує зерно, проте, якби москва відмовилася 

регулювати експорт зерна, «навіть творчій російській пропаганді було б важко 

продовжувати звинувачувати Захід у світовій нестачі продовольства». 

*** 

Görlach, Alexander. Für Deutschland hätte ein Krieg in Taiwan verheerende 

Folgen [Війна на Тайвані мала б руйнівні наслідки для Німеччини] / A. Görlach // 

Focus. – Berlin, 2022. – 02.08. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/der-

china-versteher/analyse-vom-china-versteher-fuer-deutschland-haette-ein-krieg-in-

taiwan-verheerende-folgen_id_127557314.html. 

Наслідки війни в Україні відчутні у Німеччини, яка знаходиться на початку 

рецесії, інфляція дає про себе знати всюди. За словами автора, короткозорість і 

жадібність зробили Німеччину залежною від росії. 

*** 

Tóth, Erik. Küzdelem a háborús infláció ellen [Боротьба з воєнною 

інфляцією] / Е. Tóth // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 03.08. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/velemeny/2022/08/kuzdelem-a-haborus-inflacio-ellen. 

Окрім відпуску цін на енергоносії, продукти харчування дедалі частіше, а 

промислові товари поступово стають дорожчими. Угорська ліво-ліберальна опозиція 

намагається звинуватити діяльність уряду в історичному зростанні цін, але факти 

чітко свідчать про те, що останнім часом у всьому світі спостерігається стрімке 

зростання цін, яке було спричинене сукупним ефектом кількох процесів: російсько-

https://www.abc.es/economia/pesimismo-extiende-inversores-inflacion-guerra-ucrania-20220801135743-nt.html
https://www.abc.es/economia/pesimismo-extiende-inversores-inflacion-guerra-ucrania-20220801135743-nt.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/getreide-aus-der-ukraine-export-von-russlands-gnaden-18214279.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/getreide-aus-der-ukraine-export-von-russlands-gnaden-18214279.html
https://www.focus.de/politik/der-china-versteher/analyse-vom-china-versteher-fuer-deutschland-haette-ein-krieg-in-taiwan-verheerende-folgen_id_127557314.html
https://www.focus.de/politik/der-china-versteher/analyse-vom-china-versteher-fuer-deutschland-haette-ein-krieg-in-taiwan-verheerende-folgen_id_127557314.html
https://www.focus.de/politik/der-china-versteher/analyse-vom-china-versteher-fuer-deutschland-haette-ein-krieg-in-taiwan-verheerende-folgen_id_127557314.html
https://magyarnemzet.hu/velemeny/2022/08/kuzdelem-a-haborus-inflacio-ellen
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української війни, енергетичної кризи, що виникла в результаті, та невдалої політики 

санкцій Брюсселя. Кризу відчуває вся Європа, але через структурні причини війна в 

Україні уразила Центральну та Східну Європу чутливіше, ніж Західну. 

*** 

Nagler, Danielle. Builders threaten to stop construction, protesting increased 

cost of raw materials [Будівельники погрожують зупинити будівництво, 

протестуючи через подорожчання сировини] / D. Nagler // The Times of Israel. – 

Jerusalem, 2022. – 03.08. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/builders-

threaten-to-stop-construction-protesting-price-increases-in-raw-materials/. 

Члени Ізраїльської асоціації будівельників протестують проти ізраїльського 

уряду в Тель-Авіві, cтверджуючи, що ізраїльська будівельна галузь досягла кризової 

точки і зазнає краху, якщо їй не буде надано більше допомоги. Вартість будівельної 

сировини зростає понад усі очікування протягом тривалого періоду часу в результаті 

збоїв спочатку через пандемію COVID-19, а потім війни росії в Україні. 

*** 

Stock, Oliver. Aus sieben Gründen droht Deutschland eine historisch einmalige 

Rezession [З семи причин Німеччині загрожує історично унікальна рецесія] / O. 

Stock // Focus. – Berlin, 2022. – 04.08. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/finanzen/sorgen-um-die-weltwirtschaft-aus-sieben-gruenden-

droht-deutschland-eine-historisch-einmalige-rezession_id_127988496.html. 

Економіці Німеччини загрожує рецесія, зокрема у другому кварталі економіка 

Німеччини стагнувала, валовий внутрішній продукт скоротився лише на 0,04 %, але 

практично всі економісти попереджають: потрясіння, спричинені війною в Україні, 

включаючи інфляцію та загрозливе заморожування поставок природного газу, ще 

попереду. Керівник науково-дослідного інституту Ifo К. Фуест не виключає, що 

Німеччина може знову стати «хворою частиною» Європи. Високі витрати на 

енергоносії особливо сильно вдарили по Німеччині, трохи менше по Європі, а по 

решті світу майже не вдарили. 

*** 

UN chief criticizes `grotesque greed’ of oil companies [Глава ООН критикує 

«гротескну жадібність» нафтових компаній] // The Independent. – London, 2022. – 

04.08. – Режим доступу : https://www.independent.co.uk/news/antonio-guterres-ap-

ukraine-black-sea-lebanon-b2137790.html. 

Генеральний секретар ООН А. Гутерреш заявив, що досягнута еквівалента 

зернова угода, яку він вперше запропонував президентам росії та України. За його 

словами, перешкоди для доставки зерна та добрив на світові ринки під час війни в 

Україні призвели до стрімкого зростання цін на продовольство. Генсек ООН 

наголосив, що оскільки переговори щодо зернової угоди «набрали обертів», відбулося 

«значне падіння», і сьогодні ціни на більшість продуктів харчування та добрив більш-

менш відповідають «довоєнним» цінам. 

*** 

https://www.timesofisrael.com/builders-threaten-to-stop-construction-protesting-price-increases-in-raw-materials/
https://www.timesofisrael.com/builders-threaten-to-stop-construction-protesting-price-increases-in-raw-materials/
https://www.focus.de/finanzen/sorgen-um-die-weltwirtschaft-aus-sieben-gruenden-droht-deutschland-eine-historisch-einmalige-rezession_id_127988496.html
https://www.focus.de/finanzen/sorgen-um-die-weltwirtschaft-aus-sieben-gruenden-droht-deutschland-eine-historisch-einmalige-rezession_id_127988496.html
https://www.independent.co.uk/news/antonio-guterres-ap-ukraine-black-sea-lebanon-b2137790.html
https://www.independent.co.uk/news/antonio-guterres-ap-ukraine-black-sea-lebanon-b2137790.html
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Siegal, Tobias. Netanyahu presents economic ‘emergency plan’; Lapid slams 

him as ‘disconnected’ [Нетаньяху представляє економічний «план надзвичайних 

ситуацій»; Лапід критикує його як «відірваний від реальності»] / T. Siegal // The 

Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 04.08. – Режим доступу : 

https://www.timesofisrael.com/netanyahu-presents-economic-emergency-plan-lapid-

slams-him-as-disconnected/. 

Лідер парламентської опозиції Ізраїлю Б. Нетаньяху у рамках виборчої кампанії 

представив «план надзвичайних ситуацій» для порятунку Ізраїлю від світової кризи, в 

якому пообіцяв боротися зі зниженням вартості життя після виборів до парламенту. 

За його словами, країна переживає економічну кризу через пандемію та війну в 

Україні, але вийти з цього можна і, що тільки «стабільний уряд, тільки стабільний 

національний уряд знизить ціни». Прем’єр-міністр Я. Лапід також розпочав 

передвиборчу кампанію своєї партії, пообіцявши знизити вартість життя в Ізраїлі та 

розкритикував Б. Нетаньяху за його відірваність від реальності. 

*** 

Getreideexporte aus der Ukraine dürften 2023 weiter einbrechen [У 2023 р. 

експорт зерна з України, ймовірно, ще більше впаде] // Die Рresse. – Vienna, 2022. 

– 05.08. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6174141/getreideexporte-aus-

der-ukraine-duerften-2023-weiter-einbrechen?from=rss. 

Згідно з аналізом Agrarmarkt Austria (AMA), орієнтовна частка України у 

світовому експорті пшениці та кукурудзи в 2021/22 рр. все ще становить 9 і 12 % 

відповідно, але вона може скоротитися до 5 % у 2023 р. Австрійський ринковий 

експерт AMA К. Гессль назвав ситуацію з продовольчим постачанням 

«драматичною». За його словами, як Україна, так і росія є важливими гравцями на 

світовому ринку. 

*** 

Iulia, Moraru. Previziunile experților. Românul cu credite va face foamea, iar 

firmele vor trăi un coșmar [Прогнози експертів. Румуни будуть голодувати, а 

компанії будуть жити в кошмарі] / M. Iulia // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 

06.08. – Режим доступу : https://evz.ro/previziunile-expertilor-romanul-cu-credite-va-

face-foamea-iar-firmele-vor-trai-un-cosmar.html. 

Доктор Політехнічного університету Бухареста П. Пею не вважає, що наслідки 

війни в Україні закінчаться дуже скоро, навіть якщо буде якийсь «застій військових 

дій». Говорячи про компенсацію рахунків за електроенергію, П. Пею зазначив, що 

необхідно 8 млрд євро, яких немає в уряду Румунії, і в таких умовах постачальники 

погрожують відключити електроенергію. 

*** 

Quatre navires chargés de céréales ont quitté les ports [Чотири судна, 

навантажені зерном, покинули порти] // L’Obs. – Paris, 2022. – 07.08. – Режим 

доступу : https://www.nouvelobs.com/monde/20220807.AFP3194/quatre-navires-

charges-de-cereales-ont-quitte-les-ports-ukrainiens.html. 

https://www.timesofisrael.com/netanyahu-presents-economic-emergency-plan-lapid-slams-him-as-disconnected/
https://www.timesofisrael.com/netanyahu-presents-economic-emergency-plan-lapid-slams-him-as-disconnected/
https://www.diepresse.com/6174141/getreideexporte-aus-der-ukraine-duerften-2023-weiter-einbrechen?from=rss
https://www.diepresse.com/6174141/getreideexporte-aus-der-ukraine-duerften-2023-weiter-einbrechen?from=rss
https://evz.ro/previziunile-expertilor-romanul-cu-credite-va-face-foamea-iar-firmele-vor-trai-un-cosmar.html
https://evz.ro/previziunile-expertilor-romanul-cu-credite-va-face-foamea-iar-firmele-vor-trai-un-cosmar.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220807.AFP3194/quatre-navires-charges-de-cereales-ont-quitte-les-ports-ukrainiens.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20220807.AFP3194/quatre-navires-charges-de-cereales-ont-quitte-les-ports-ukrainiens.html
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Чотири судна, завантажені зерном, вийшли з українських портів Одеса та 

Чорноморськ у Чорному морі. Вони перевозять близько 170 тис. тонн вантажу. 

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду, спрямовану на 

забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох 

українських чорноморських портів («Одеса», «Чорноморськ», «Південний»), які були 

заблоковані рф після вторгнення 24 лютого. 

*** 

Kijewski, Leonie. More Ukrainian grain shipments under way [Відвантаження 

українського зерна збільшуються] / L. Kijewski // POLITICO. – Brussels, 2022. – 

07.08. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/second-ukrainian-grain-

shipment-under-way/. 

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що другий 

конвой суден з українським зерном відправився з Одеси та Чорноморська після 

підписання угоди за посередництвом ООН про розблокування портів, і очікується, що 

скоро відправляться й інші судна. Міністр зазначив, що до складу конвою входять 

чотири судна, завантажені майже 170 тис. тоннами сільськогосподарської продукції. 

За його словами, вантаж включає зерно та продукти його переробки. 

*** 

На 166-ия ден от войната: Най-голямото украинско пристанище поднови 

работа [На 166 день війни: Найбільший український порт відновив роботу] // 

Дневник. – Sofia, 2022. – 08.08. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/08/08/4377942_na_166-

iia_den_ot_voinata_nai-goliamoto_ukrainsko/. 

Найбільший чорноморський порт України «Південний» відновив роботу, 

відправивши до Італії судно із соєю. «Південний» є одним із трьох українських 

портів, поряд з Одесою та Чорноморськом, які є частиною українсько-російсько-

турецької угоди під егідою ООН про відновлення постачання українського зерна 

через Чорне море. 

*** 

Pérez, Bruno. Las familias españolas activan el ‘modo crisis’: reducen el gasto y 

tiran de sus ahorros [Іспанські сім’ї вмикають «кризовий режим»: вони 

скорочують витрати і витягують свої заощадження] / B. Pérez // ABC. – Madrid, 

2022. – 09.08. – Режим доступу : https://www.abc.es/economia/espanoles-blindan-

vacaciones-recurren-ahorros-reducir-gastos-20220809122405-nt.html. 

Звіт, опублікований Банком Іспанії на основі інформації, отриманої з 

опитування споживачів, яке Європейський центральний банк регулярно готує щодо 

думок громадян з усієї Європи про євро, показує погіршення їхніх очікувань не лише 

щодо підвищення цін, яке може відбутися в найближчі місяці, але й щодо майбутньої 

еволюції їхніх доходів, сімейного становища, зокрема щодо власних заощаджень, і 

навіть загальної економічної ситуації. Аналітики банку підкреслюють, що війна в 

Україні поклала край тенденції відновлення споживання, яка спостерігалася в 

попередні місяці, і відкрила етап стримування витрат, який, як вони попереджають, 

вплине на розвиток економіки. 

https://www.politico.eu/article/second-ukrainian-grain-shipment-under-way/
https://www.politico.eu/article/second-ukrainian-grain-shipment-under-way/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/08/08/4377942_na_166-iia_den_ot_voinata_nai-goliamoto_ukrainsko/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/08/08/4377942_na_166-iia_den_ot_voinata_nai-goliamoto_ukrainsko/
https://www.abc.es/economia/espanoles-blindan-vacaciones-recurren-ahorros-reducir-gastos-20220809122405-nt.html
https://www.abc.es/economia/espanoles-blindan-vacaciones-recurren-ahorros-reducir-gastos-20220809122405-nt.html
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*** 

López, Mario. El plan de ahorro energético entra en vigor: cuáles son las 

medidas y a quién afecta [Набирає чинності план енергозбереження: які заходи та 

кого стосуються] / M. López // ABC. – Madrid, 2022. – 09.08. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/economia/plan-ahorro-energetico-medidas-cuando-entra-vigor-

quien-afecta-nsv-20220809110222-nt.html. 

Ініціатива, яка спрямована на скорочення споживання російських енергоносіїв 

та виконання європейських зобов’язань, впроваджених після нападу росії на Україну, 

набула своєї чинності в Іспанії. Згідно з урядовою постановою, громадські будівлі в 

Іспанії будуть охолоджуватися до температури не нижче 27 градусів за Цельсієм 

влітку та нагріватися до температури не вище 19 градусів взимку в рамках плану 

енергозбереження. Крім того, заходи з енергозбереження передбачають вимкнення 

світла на фасадах магазинів до 22:00. Рекомендації також стосуються комерційних 

приміщень, громадських та культурних закладів і транспортних центрів. Іспанська 

влада сподівається, що ці заходи дозволять скоротити споживання російських 

енергоносіїв на 5 % вже у короткостроковій перспективі. 

*** 

Alçi, Nagehan. A win-win meeting in Sochi [Безпрограшна зустріч у Сочі] / N. 

Alçi // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 09.08. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/opinion/columns/a-win-win-meeting-in-sochi. 

Журналістка турецького видання Н. Алчі пише про зустріч президентів 

Туреччини та росії в Сочі, яка, на її думку, довела, що дві країни зміцнюють свої 

відносини, що роль Туреччини щодо експорту зерна була дуже успішною. На думку 

журналістки, сьогодні Туреччина є ключовим гравцем у війни в Україні, здатним 

вести переговори з обома сторонами та вирішувати проблеми для досягнення миру. 

*** 

Az ukránok miatt leállt a Barátság kőolajvezeték [Через українців зупинили 

нафтопровід «Дружба»] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 09.08. – Режим 

доступу : https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/08/az-ukranok-miatt-leallt-a-

baratsag-koolajvezetek. 

Українською державною компанією «Укртранснафта» було зупинено 

транспортування нафти до Європи через південну ділянку нафтопроводу «Bárátság». 

Зупинку обґрунтували тим, що російська сторона не може оплатити транзит 

відповідно до санкцій ЄС. Південна гілка нафтопроводу постачає нафту російського 

типу в Угорщину, Словаччину та Чехію. По цій ділянці нафтопроводу з росії в 

середньому надходить 250 тис. барелів сирої нафти на добу, яку в основному купують 

Mol і Unipetrol, що належить польській PKN Orlen. Mol запропонували оплатити 

транзит від їх імені, але відповіді від українців не отримав. росіяни звертаються до 

Брюсселя, щоб врегулювати ситуацію і дозволити транспортувати нафту. 

*** 

González, José A.. «La guerra de Ucrania no frenará la descarbonización de la 

economía; al contrario» [«Війна в Україні не зупинить декарбонізацію економіки; 

https://www.abc.es/economia/plan-ahorro-energetico-medidas-cuando-entra-vigor-quien-afecta-nsv-20220809110222-nt.html
https://www.abc.es/economia/plan-ahorro-energetico-medidas-cuando-entra-vigor-quien-afecta-nsv-20220809110222-nt.html
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/a-win-win-meeting-in-sochi
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/08/az-ukranok-miatt-leallt-a-baratsag-koolajvezetek
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/08/az-ukranok-miatt-leallt-a-baratsag-koolajvezetek
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навпаки»] / J. A. González // ABC. – Madrid, 2022. – 10.08. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/antropia/abci-guerra-ucrania-combustibles-comisario-

medioambiente-europa-descarbonizacion-cambio-climatico-

20220508134704_noticia.html. 

Комісар ЄС з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства В. 

Сінкявічюс наголошує, що російська агресія проти України не матиме негативного 

впливу на застосування Європейського зеленого курсу. Він зазначає, що ця війна 

показала, що європейська залежність від російського викопного палива не може 

тривати далі. Європейці повинні припинити підтримувати російський військовий 

бюджет, оплачуючи викопне паливо. Він також додав, що європейці збираються 

скоротити імпорт російського газу на дві третини ще цього року і Європа таким 

чином стане незалежною від російського викопного палива задовго до 2030 р. 

*** 

Supermarktprijzen bijna een vijfde hoger: ‘Gezin betaalt al snel 1500 euro 

meer’ [Ціни в супермаркетах вищі майже на п’яту частину: «Сім’я вже платить 

на 1500 євро більше»] // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 10.08. – Режим доступу 

: https://www.telegraaf.nl/financieel/1270236584/supermarktprijzen-bijna-een-vijfde-

hoger-gezin-betaalt-al-snel-1500-euro-meer. 

Зараз споживачі у Нідерландах витрачають у середньому майже на п’яту 

частину більше, щоб наповнити продовольчий кошик, ніж одинадцять місяців тому. 

За даними дослідника GfK, макарони, хліб і молочні продукти вже подорожчали на 

20-30 %. Це пов’язано, за словами бізнес-радника GfK, з потрібним зерном, якого 

після початку війни в Україні стало значно менше. Він очікує, що нестача робочої 

сили, сировини та енергії дозволить цінам продовжувати зростати такими ж темпами, 

і не бачить особливих покращень у цих важливих сферах. 

*** 

Nelson, Steven. Biden, WH claims US has ‘zero inflation’ despite annual rate 

remaining 8.5 % [Байден стверджує, що в США «нульова інфляція», незважаючи 

на те, що річний рівень залишається 8,5 %] / S. Nelson // New York Post. – New 

York, 2022. – 10.08. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/08/10/biden-wh-

claims-us-has-zero-inflation-despite-high-rate/. 

Загальна річна інфляція в США у червні становила 9,1 %, що є найвищим 

показником з 1981 р. Критики звинувачують політику Д. Байдена, зокрема великі 

витрати тоді, як Білий дім покладає провину на безліч інших факторів, включаючи 

COVID-19, вузькі місця у ланцюжку постачання та російське вторгнення в Україну. 

*** 

Chanceler alemão pede construção de gasoduto de Portugal para a Europa 

Central [Канцлер Німеччини виступає за будівництво газопроводу від Португалії 

до Центральної Європи] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 11.08. – Режим 

доступу : https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/chanceler-alemao-pede-construcao-

de-gasoduto-a-partir-de-portugal?ref=Pesquisa_Destaques. 

https://www.abc.es/antropia/abci-guerra-ucrania-combustibles-comisario-medioambiente-europa-descarbonizacion-cambio-climatico-20220508134704_noticia.html
https://www.abc.es/antropia/abci-guerra-ucrania-combustibles-comisario-medioambiente-europa-descarbonizacion-cambio-climatico-20220508134704_noticia.html
https://www.abc.es/antropia/abci-guerra-ucrania-combustibles-comisario-medioambiente-europa-descarbonizacion-cambio-climatico-20220508134704_noticia.html
https://www.telegraaf.nl/financieel/1270236584/supermarktprijzen-bijna-een-vijfde-hoger-gezin-betaalt-al-snel-1500-euro-meer
https://www.telegraaf.nl/financieel/1270236584/supermarktprijzen-bijna-een-vijfde-hoger-gezin-betaalt-al-snel-1500-euro-meer
https://nypost.com/2022/08/10/biden-wh-claims-us-has-zero-inflation-despite-high-rate/
https://nypost.com/2022/08/10/biden-wh-claims-us-has-zero-inflation-despite-high-rate/
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/chanceler-alemao-pede-construcao-de-gasoduto-a-partir-de-portugal?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/chanceler-alemao-pede-construcao-de-gasoduto-a-partir-de-portugal?ref=Pesquisa_Destaques
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився за будівництво трубопроводу, 

який транспортуватиме газ із Португалії через Іспанію та Францію до решти Європи, 

щоб зменшити поточну залежність від російського газу. На пресконференції О. 

Шольц висловив жаль, що газопровід ще не побудований, оскільки він міг би 

дозволити полегшити постачання газу до Північної Європи і подолати енергетичну 

кризу, яка виникла через війну в Україні. Канцлер додав, що він спілкувався зі своїми 

колегами в Португалії, Іспанії та Франції та з президентом Європейської комісії, щоб 

просувати цей проєкт, оскільки наявність зв’язків із Північною Африкою допоможе 

диверсифікувати постачання. 

*** 

Rabo worstelt om witwascontroles op orde te krijgen: verzoek uitstel DNB 

[Rabo намагається привести в порядок перевірки відмивання грошей: запит на 

відстрочку DNB] // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 11.08. – Режим доступу : 

https://www.telegraaf.nl/financieel/1699250265/rabo-worstelt-om-witwascontroles-op-

orde-te-krijgen-verzoek-uitstel-dnb. 

Нідерланський Rabobank мав відносно невеликі бізнес-інтереси в росії і в 

основному діяв там через свою дочірню компанію DLL, яка в основному займається 

договорами лізингу та фінансування сільськогосподарської техніки. Банк наразі 

занадто сильно страждає від «високих темпів санкцій проти росії, жорстких умов 

ринку праці та нових правил». Фінансова група помітила, що економічна ситуація 

змінилася через війну в Україні та різке зростання цін на продовольство та 

енергоносії. У першій половині 2022 р. рішення Rabo повністю вийти з росії вплинуло 

на результати банку і особливо помітним вплив війни був у кредитних положеннях. 

*** 

Candidaturas a apoio excecional de 24,3 milhões de euros para agricultores 

terminam hoje [Закінчується прийом заявок на виняткову підтримку для 

фермерів у розмірі 24,3 млн євро] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 12.08. – 

Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-

ucrania/detalhe/candidaturas-a-apoio-excecional-de-243-milhoes-de-euros-para-

agricultores-terminam-hoje?ref=Pesquisa_Destaques. 

Кінцевий термін подачі заявок на виняткову підтримку в розмірі 24,3 млн євро 

для сільгоспвиробників, які постраждали від обмежень, спричинених війною в 

Україні, закінчується 12 серпня. Ця сума спрямована на сприяння економічній 

стабільності сектора, його підтримці та здатності забезпечити ринок. Із загальної 

суми 13,5 млн євро призначено для сектору коров’ячого молока, 6,4 млн євро – для 

свинини та 4,4 млн євро – для птиці. Ця підтримка враховувала вплив зростання 

вартості факторів виробництва, зафіксованих з початку війни в Україні, а саме кормів 

для тварин, енергії та добрив, а також підтримку, яка застосовується в державах-

членах Європейського Союзу. 

*** 

Lefterescu, Dragoș. Seceta este noua criză a Europei, amenințând economia din 

zona euro [Посуха – це нова криза в Європі, яка загрожує економіці єврозони] / D. 

Lefterescu // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 12.08. – Режим доступу : 

https://www.telegraaf.nl/financieel/1699250265/rabo-worstelt-om-witwascontroles-op-orde-te-krijgen-verzoek-uitstel-dnb
https://www.telegraaf.nl/financieel/1699250265/rabo-worstelt-om-witwascontroles-op-orde-te-krijgen-verzoek-uitstel-dnb
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/candidaturas-a-apoio-excecional-de-243-milhoes-de-euros-para-agricultores-terminam-hoje?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/candidaturas-a-apoio-excecional-de-243-milhoes-de-euros-para-agricultores-terminam-hoje?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/candidaturas-a-apoio-excecional-de-243-milhoes-de-euros-para-agricultores-terminam-hoje?ref=Pesquisa_Destaques
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https://evz.ro/seceta-este-noua-criza-a-europei-amenintand-economia-din-zona-

euro.html. 

За словами автора, Європа зіткнулася з найгіршою посухою за десятиліття, а 

транспорт і торгівля – це лише деякі з сфер, які суттєво постраждали від великої 

річкової посухи. Європейський монітор посух в ЄС підрахував, що 45 % території 

країн ЄС суттєво постраждали від посухи, а 15 % вже знаходяться під червоним 

кодом. Компанії в Болгарії, Румунії та Сербії найбільше постраждали від падіння 

рівня річки Дунай, що небезпечно підвищує ризик нової економічної кризи на тлі 

високих витрат на енергоносії та вже існуючої продовольчої кризи через війну в 

Україні. 

*** 

Сухогруз с украинским зерном прибыл в Турцию после отказа Ливана от 

покупки [Суховантаж з українським зерном прибув до Туреччини після відмови 

Лівану від покупки] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 12.08. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0812/c31520-10134736.html. 

Суховантаж із зерном Razoni, який першим залишив Україну після досягнення 

в Стамбулі угоди між ООН, росією, Україною та Туреччиною, пришвартувався в 

порту на півдні Туреччини після того, як покупець у Лівані відмовився від вантажу 

через затримку доставки більш як на п’ять місяців. Суховантаж був оглянутий 

командою об’єднаного центру моніторингу відповідно до умов угоди. 

*** 

Kogler will Energie-»Übergewinne» besteuern [В. Коглер хоче обкласти 

податком енергетичні надприбутки] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 13.08. – Режим 

доступу : https://www.diepresse.com/6177192/kogler-will-energie-uebergewinne-

besteuern?from=rss. 

Віцеканцлер Австрії В. Коглер заявив, що австрійська партія «Зелених», з 

огляду на енергетичну кризу, викликану нападом росії на Україну, повинні були 

підтримати такі заходи, як перезапуск вугільної електростанції в Австрії або 

продовження терміну служби атомної енергетики в Німеччині. Він заявив, що у 

надзвичайних ситуаціях хочеться заощадити кожну кіловат-годину електроенергії, 

щоб мати її для домогосподарств та промисловості. 

*** 

Pariset, Marion. «L’Union européenne ne retrouvera une voix puissante dans le 

concert des nations que si elle assure sa souveraineté alimentaire» [«Європейський 

Союз відновить потужний голос у згуртованості націй, лише якщо забезпечить 

свій продовольчий суверенітет»] / M. Pariset // Le Monde. – Paris, 2022. – 13.08. – 

Режим доступу : https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/08/13/l-union-europeenne-

ne-retrouvera-une-voix-puissante-dans-le-concert-des-nations-que-si-elle-assure-sa-

souverainete-alimentaire_6137928_3232.html. 

На форумі у «Monde» члени аналітичного центру Le Millennium Маріон Парізе 

та Матьє Гок написали, що з війною в Україні та появою нових геополітичних 

конфліктів Європа повинна розробити послідовну дипломатичну політику та 

https://evz.ro/seceta-este-noua-criza-a-europei-amenintand-economia-din-zona-euro.html
https://evz.ro/seceta-este-noua-criza-a-europei-amenintand-economia-din-zona-euro.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0812/c31520-10134736.html
https://www.diepresse.com/6177192/kogler-will-energie-uebergewinne-besteuern?from=rss
https://www.diepresse.com/6177192/kogler-will-energie-uebergewinne-besteuern?from=rss
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/08/13/l-union-europeenne-ne-retrouvera-une-voix-puissante-dans-le-concert-des-nations-que-si-elle-assure-sa-souverainete-alimentaire_6137928_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/08/13/l-union-europeenne-ne-retrouvera-une-voix-puissante-dans-le-concert-des-nations-que-si-elle-assure-sa-souverainete-alimentaire_6137928_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/08/13/l-union-europeenne-ne-retrouvera-une-voix-puissante-dans-le-concert-des-nations-que-si-elle-assure-sa-souverainete-alimentaire_6137928_3232.html
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забезпечити свою аграрну сферу. Аналітики вважають, що на долю воюючих сторін 

припадає понад 30 % світового виробництва пшениці (12 % виробляє Україна), тому 

війна в Україні збільшила ризик голоду. Українська війна серйозно порушила 

сільськогосподарські ринки, заблокувавши експорт українського зерна. З одного 

боку, бойовими діями знищено частину українських пшеничних полів. Українські 

фермери зазнали труднощів з доступом до добрив та інших ресурсів. З іншого боку, 

українські порти були паралізовані блокадою з боку росії та частково зруйновані 

бомбардуваннями. Таким чином, більше 20 мільйонів тонн зернових не можна 

експортувати. 

*** 

First UN ship for Ukrainian grain to dock Friday [Перше судно ООН з 

українським зерном причалило в п’ятницю] // The News. – Belgrad, 2022. – 13.08. 

– Режим доступу : https://www.thenews.com.pk/print/981888-first-un-ship-for-

ukrainian-grain-to-dock-friday-wfp. 

В морський порт «Південний» (Одеська обл.) прибуло судно BRAVE 

COMMANDER під прапором Ліберії для навантаження зерном для Африки. Судно 

було зафрахтоване світовою продовольчою програмою ООН для перевезення 

продовольства в Ефіопію. 

*** 

Godde, Callum. Australian drivers’ fuel costs hit $100 a week [Витрати 

австралійських водіїв на пальне досягли 100 доларів на тиждень] / С. Godde // 

The Sydney Morning Herald. – Sydney, 2022. – 14.08. – Режим доступу : 

https://www.smh.com.au/national/australian-drivers-fuel-costs-hit-100-a-week-

20220814-p5b9qk.html. 

Згідно з новими даними, середня щотижнева вартість пального для 

австралійських автомобілістів досягла 100 дол. після підвищення на додаткові 5 дол. 

на тиждень протягом останніх трьох місяців. Останній індекс транспортної 

доступності Австралійської автомобільної асоціації показує, що середні щотижневі 

витрати на паливо в країні зросли до 100,39 дол. в цьому кварталі. На витрати на 

паливо вплинули інфляція на рівні 6,1 % на рік і глобальний ціновий шок, 

спричинений війною в Україні. 

*** 

Maltez, João. Preço do gasóleo e gasolina volta ao nível anterior à guerra na 

Ucrânia [Ціни на дизпаливо та бензин повернулися на довоєнний рівень] / J. 

Maltez // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 15.08. – Режим доступу : 

https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/preco-do-gasoleo-e-gasolina-volta-ao-nivel-

anterior-a-guerra-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques. 

Ціни на паливо в Португалії впали до значень, які були до вторгнення росії в 

Україну. У випадку з простим 95-м бензином середня вартість в Португалії навіть 

нижча тієї, що була зареєстрована півроку тому. Згідно з джерелами в нафтовому 

секторі, автомобілісти, які збираються заправляти свої транспортні засоби, повинні 

очікувати нового мінімуму, хоча й скромного, від одного до двох євроцентів за літр 

як для бензину, так і для дизеля. 

https://www.thenews.com.pk/print/981888-first-un-ship-for-ukrainian-grain-to-dock-friday-wfp
https://www.thenews.com.pk/print/981888-first-un-ship-for-ukrainian-grain-to-dock-friday-wfp
https://www.smh.com.au/national/australian-drivers-fuel-costs-hit-100-a-week-20220814-p5b9qk.html
https://www.smh.com.au/national/australian-drivers-fuel-costs-hit-100-a-week-20220814-p5b9qk.html
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/preco-do-gasoleo-e-gasolina-volta-ao-nivel-anterior-a-guerra-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/preco-do-gasoleo-e-gasolina-volta-ao-nivel-anterior-a-guerra-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
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*** 

‘Great victory’ as Taliban mark turbulent first year in power [«Велика 

перемога», коли таліби відзначають бурхливий перший рік перебування при 

владі] // The News. – Islamabad, 2022. – 16.08. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/982634-great-victory-as-taliban-mark-turbulent-

first-year-in-power. 

Виконавчий директор Фонду народонаселення ООН Н. Канем у своїй заяві з 

нагоди річниці захоплення Кабула радикальними ісламістами заявила, що зростаючі 

ціни на продукти харчування та паливо, посилені посухою та війною в Україні, 

призвели до того, що приблизно 95 % населення та майже всі домогосподарства, 

очолювані жінками, не мають достатньої їжі. 

*** 

Türkiye’nin girişimi dünyayı rahatlattı... 15 günlük bilanço açıklandı: 563 bin 

317 ton gıda maddesi taşındı [Ініціатива Туреччини принесла полегшення світу... 

Оголошено баланс за 15 днів: перевезено 563 тис. 317 тонн продуктів 

харчування] // Star. – Istanbul, 2022. – 17.08. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/ekonomi/turkiyenin-girisimi-dunyayi-rahatlatti-15-gunluk-

bilanco-aciklandi-563-bin-317-ton-gida-ma-haber-1731298/. 

Підписаною угодою завершилася світова зернова криза, яка була вирішена в 

результаті успішної дипломатичної ініціативи Туреччини. Оприлюднено 15-и денний 

баланс угоди про спільний координаційний центр в рамках Чорноморської зернової 

ініціативи ООН, підписаної Туреччиною, росією, Україною та ООН. Відповідно, за 15 

днів зерновим коридором перевезено 563 тис. 317 тонн продуктів харчування. Згідно 

зі звітом спільного координаційного центру в рамках Чорноморської зернової 

ініціативи ООН за 15 днів серпня було дозволено рух 36 суден.  

*** 

Waghorn, Mark. Ukraine ‘could lose crops for at least 100 years due to metal 

pollution caused by Russian invasion’ [Україна «може втратити врожай 

щонайменше на 100 років через забруднення металами, спричинене російським 

вторгненням»] / М. Waghorn // The Independent. – London, 2022. – 17.08. – Режим 

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

metal-pollution-crop-failure-b2146606.html. 

Україна виробляє значну частину світового запасу зерна і зазнала 

широкомасштабних ушкоджень від російських атак. Згідно з новим дослідженням, 

фермери в Україні можуть втратити врожай через забруднення металами після 

артилерійських обстрілів під час незаконного вторгнення росії. Це може вплинути на 

продовольчу безпеку не лише в Україні, а й потенційно в глобальному масштабі. 

*** 

Први брод са украјинским житарицама стигао у Сирију [До Сирії прибув 

перший корабель з українським зерном] // Политика. – Belgrad, 2022. – 17.08. – 

Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/514521/. 

https://www.thenews.com.pk/print/982634-great-victory-as-taliban-mark-turbulent-first-year-in-power
https://www.thenews.com.pk/print/982634-great-victory-as-taliban-mark-turbulent-first-year-in-power
https://www.star.com.tr/ekonomi/turkiyenin-girisimi-dunyayi-rahatlatti-15-gunluk-bilanco-aciklandi-563-bin-317-ton-gida-ma-haber-1731298/
https://www.star.com.tr/ekonomi/turkiyenin-girisimi-dunyayi-rahatlatti-15-gunluk-bilanco-aciklandi-563-bin-317-ton-gida-ma-haber-1731298/
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-war-metal-pollution-crop-failure-b2146606.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-war-metal-pollution-crop-failure-b2146606.html
https://www.politika.rs/scc/clanak/514521/
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Перше судно, яке відійшло з України в рамках угоди про продовження 

експорту зерна з цієї країни, прибуло до сирійського портового міста Тартус, 

незважаючи на те, що Київ розірвав дипломатичні відносини з Дамаском. Вантаж у 26 

тис. тонн кукурудзи, який вийшов з Одеси на початку серпня, спочатку призначався 

для Лівану, але місцеві ЗМІ повідомляли, що після кількамісячної затримки через 

війну в Україні одержувач відмовився від покупки вантажу. 

*** 

Sánchez Vicente, Teresa. La energía y la cesta de la compra impulsan un nuevo 

récord de la inflación en la eurozona, hasta el 8,9% [Ціни на енергоносії та 

продовольчий кошик призвели до нового рекорду інфляції в єврозоні до 8,9 %] / 

T. Sánchez Vicente // ABC. – Madrid, 2022. – 18.08. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/economia/energia-cesta-compran-impulsan-nuevo-record-

inflacion-20220818114258-nt.html. 

Ціни в єврозоні продовжують невпинно зростати через ціни на енергоносії, 

продовольчий кошик і послуги. Річна інфляція в єврозоні зросла на три десятих у 

липні порівняно з червнем і склала рекордні 8,9 %. Слід зазначити, що дані 

збігаються з попередніми даними Євростату, оприлюдненими наприкінці липня, які 

підтверджують максимальний рівень цін у єврозоні, що контрастує з показником у 2,2 

%, зареєстрованим 12 місяців тому. Інфляція продовжувала зростати через 

подорожчання енергетичних компонентів таких, як електроенергія, газ і паливо. 

Подорожчав і продуктовий кошик, який не припиняє рости після початку війни в 

Україні. 

*** 

Gasprijs breekt weer record in Europa [Ціни на газ знову б’ють рекорди в 

Європі] // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 18.08. – Режим доступу : 

https://www.telegraaf.nl/financieel/1735646070/gasprijs-breekt-weer-record-in-

europa. 

Ціна на природний газ у Європі значно зросла оскільки росія обмежує експорт 

палива. Мегават-година газу коштувала 241 євро на момент закриття торгів на 

провідній фондовій біржі в місті Амстердам. росія взагалі більше не постачає газ до 

Нідерландів, Фінляндії, Болгарії та Польщі. Енергетична криза ускладнюється 

низьким рівнем води в річці Рейн, що ускладнює транспортування судами палива з 

портів Роттердама чи Антверпена до європейських внутрішніх районів. Промислові 

підприємства Нідерландів за даними Центрального бюро статистики за останній час 

спожила на понад 40 % менше газу, ніж у 2019 р. 

*** 

За 17 дней работы безопасного коридора из Украины вышли 24 сухогруза с 

агропродукцией [За 17 днів роботи безпечного коридору з України вийшли 24 

суховантажні машини з агропродукцією] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 

18.08. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0818/c31519-

10136934.html. 

Адміністрація морських портів України (АМПУ) повідомила, що за 17 днів 

роботи коридору, створеного для безпечного експорту української агропродукції 

https://www.abc.es/economia/energia-cesta-compran-impulsan-nuevo-record-inflacion-20220818114258-nt.html
https://www.abc.es/economia/energia-cesta-compran-impulsan-nuevo-record-inflacion-20220818114258-nt.html
https://www.telegraaf.nl/financieel/1735646070/gasprijs-breekt-weer-record-in-europa
https://www.telegraaf.nl/financieel/1735646070/gasprijs-breekt-weer-record-in-europa
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0818/c31519-10136934.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0818/c31519-10136934.html
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Чорним морем, з портів країни вийшли 24 суховантажні судна. Одночасно в АМПУ 

заявили, що Україна хоче інтенсифікувати роботу морського коридору, щоб щомісяця 

обслуговувати близько 100 суховантажів та перевозити понад 3 мільйони тонн 

продовольства. 

*** 

Anna, Cara. UN: US buying big Ukraine grain shipment for hungry regions 

[ООН: США купують велику партію українського зерна для голодуючих 

регіонів] / C. Anna // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 20.08. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/world/africa/2022/08/20/un-us-buying-big-ukraine-

grain-shipment-for-hungry-regions.html. 

Керівник Всесвітної продовольчої програму ООН Д. Бізлі заявив, що 

Сполучені Штати планують закупити 150 тис. тонн українського зерна для розподілу 

в бідних країнах. Але він попередив, що повільне відкриття українських портів та 

обережний рух вантажних суден через заміноване Чорне море не вирішать глобальної 

кризи продовольчої безпеки. Тому багатші країни повинні зробити набагато більше, 

щоб зерно та інша допомога надходили до частин світу, які зазнають голоду. 

*** 

Ordu sözcüsü: Karadan başarılı olamadık, Türkiye’nin çabası çok önemli 

sonuçlar sağladı [Речник армії: На суші ми не досягли успіху, зусилля Туреччини 

дали дуже важливі результати] // Star. – Istanbul, 2022. – 21.08. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/guncel/ordu-sozcusu-karadan-basarili-olamadik-turkiyenin-

cabasi-cok-onemli-sonuclar-sagladi-haber-1732062/. 

Н. Гуменюк, речниця Оперативного командування Південь, який забезпечує 

військову безпеку в Одеському порту, заявила, що зусилля Туреччини та прокладання 

шляху експорту зерна дали дуже важливі результати. В Україні на складах 

знаходиться близько 25 мільйонів тонн зерна. Одеський порт – це пункт зберігання 

десятків тисяч тонн зерна для відправлення.  

*** 

La France dépasse les 90 % de remplissage de ses stocks de gaz pour l’hiver 

[Франція перевищила 90 % заповнення запасів газу на зиму] // L’Obs. – Paris, 

2022. – 25.08. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/economie/20220825.OBS62365/la-france-depasse-les-90-

de-remplissage-de-ses-stocks-de-gaz-pour-l-hiver.html. 

Франція перевищила 90 % заповнення запасів газу на зиму. Мета уряду – 

досягти 100 % до листопада, щоб уникнути можливого дефіциту, пов’язаного з 

війною в Україні. російський гігант «Газпром» з початку війни в Україні припинив 

поставки газу в кілька європейських країн і різко скоротив поставки в Європу в червні 

по газопроводу «Північний потік». Франція, яка каже, що перебуває у більш 

«сприятливій» ситуації, ніж її сусіди, розраховує на максимальне заповнення запасів 

газу та на новий термінал СПГ наступного року, щоб впоратися з іншими 

потенційними падіннями поставок. 

*** 

https://www.thestar.com/news/world/africa/2022/08/20/un-us-buying-big-ukraine-grain-shipment-for-hungry-regions.html
https://www.thestar.com/news/world/africa/2022/08/20/un-us-buying-big-ukraine-grain-shipment-for-hungry-regions.html
https://www.star.com.tr/guncel/ordu-sozcusu-karadan-basarili-olamadik-turkiyenin-cabasi-cok-onemli-sonuclar-sagladi-haber-1732062/
https://www.star.com.tr/guncel/ordu-sozcusu-karadan-basarili-olamadik-turkiyenin-cabasi-cok-onemli-sonuclar-sagladi-haber-1732062/
https://www.nouvelobs.com/economie/20220825.OBS62365/la-france-depasse-les-90-de-remplissage-de-ses-stocks-de-gaz-pour-l-hiver.html
https://www.nouvelobs.com/economie/20220825.OBS62365/la-france-depasse-les-90-de-remplissage-de-ses-stocks-de-gaz-pour-l-hiver.html


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

79 

Newly announced Ukraine route could raise Black Sea shipments [Нещодавно 

оголошений український маршрут може збільшити постачання з Чорного моря] 

// Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 26.08. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/business/economy/newly-announced-ukraine-route-could-

raise-black-sea-shipments. 

Після перших трьох тижнів роботи Об’єднаного координаційного центру, до 

складу якого входять представники росії, України, Туреччини та ООН з місією щодо 

забезпечення безпечного перевезення продуктів харчування та добрив, оголошено 

новий маршрут довжиною 320 морських миль, який з’єднає українські порти Одеса, 

Чорноморськ та Південний з інспекційними зонами у територіальних водах 

Туреччини. Це дозволяє скоротити транзит у морському гуманітарному коридорі та 

спростити планування для судноплавної галузі. Міністр оборони Туреччини Х. Акар 

заявив, що на даний момент коридором перевезено близько 800 тис. тонн зерна. За 

його словами, на сьогодні з портів вийшло 36 суден, а до портів України для 

завантаження прибуло 39 суден. 

*** 

Trusewicz, Iwona. Unijne magazyny puchną od gazu. Przybywa nowych 

dostawców [Склади ЄС наповнюються газом. Приходять нові постачальники] / І. 

Trusewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 29.08. – Режим доступу : 

https://energia.rp.pl/gaz/art36948261-unijne-magazyny-puchna-od-gazu-przybywa-

nowych-dostawcow. 

Попри рекордно високі ціни та майже обнулення поставок з росії у відповідь на 

санкції через вторгнення в Україну підземні сховища газу в країнах ЄС заповнюються 

сировиною швидше, ніж очікувалося. Половина країн вже накопичила понад 90 % 

газу. 

*** 

González Navarro, Javier. El precio de la electricidad cierra agosto como el mes 

más caro de la historia [Ціна на електроенергію позиціонують серпень як 

найдорожчий місяць в історії] / J. González Navarro // ABC. – Madrid, 2022. – 

30.08. – Режим доступу : https://www.abc.es/economia/precio-electricidad-cierra-

agosto-caro-historia-20220830140843-nt.html. 

У той час як Європейський Союз почав мобілізуватись перед обличчям 

«надзвичайної енергетичної ситуації», ціни на електроенергію в Іспанії перетворили 

серпень на найдорожчий місяць в історії, із середньою ціною 299,63 євро за МВт-год, 

незважаючи на «Іберійський механізм», який обмежує вартість газу, що 

використовується для виробництва електроенергії. Попередній рекорд був досягнутий 

у березні минулого року з 283,3 євро за МВт-год. Крім того, середня ціна за серпень 

на 183 % вища за аналогічний місяць минулого року (105,94 євро). Вражаюче 

зростання цін на електроенергію в основному пов’язане зі стрімким зростанням 

світових цін на природний газ, спричиненим війною в Україні та скороченням 

поставок з росії до Європи. 

*** 

https://www.dailysabah.com/business/economy/newly-announced-ukraine-route-could-raise-black-sea-shipments
https://www.dailysabah.com/business/economy/newly-announced-ukraine-route-could-raise-black-sea-shipments
https://energia.rp.pl/gaz/art36948261-unijne-magazyny-puchna-od-gazu-przybywa-nowych-dostawcow
https://energia.rp.pl/gaz/art36948261-unijne-magazyny-puchna-od-gazu-przybywa-nowych-dostawcow
https://www.abc.es/economia/precio-electricidad-cierra-agosto-caro-historia-20220830140843-nt.html
https://www.abc.es/economia/precio-electricidad-cierra-agosto-caro-historia-20220830140843-nt.html
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Западът и Изтокът воюват в Сърбия с подставени лица, твърди Вучич 

[Румен Радєв та посол Секізкок обговорили обмеження наслідків криз] // 

Дневник. – Sofia, 2022. – 30.08. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/08/30/4385282_zapadut_i_iztokut_vojuvat_v_surbii

a_s_podstaveni_lica/. 

Хоча Сербія засудила вторгнення росії в Україну в ООН, вона відмовилася 

приєднатися до санкцій проти москви. І Пекін, і москва підтримують опір Сербії 

незалежності Косова. Президент Сербії О. Вучич повідомив, що країна змогла знайти 

альтернативу російським джерелам енергії, щоб вирішити проблему нестачі 

енергоресурсів, яку очікують найближчі місяці. За його словами, офіційний Белград 

шукає джерела «скрізь, де тільки можна». 

*** 

Davies, Lizzy. ‘We need your help’: Bishops plead with UK to aid drought-

ravaged Horn of Africa [«Нам потрібна ваша допомога»: єпископи благають 

Велику Британію допомогти постраждалому від посухи регіону Африканського 

рогу] / L. Davies // The Guardian. – London, 2022. – 31.08. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/global-development/2022/aug/31/bishops-call-on-uk-to-

lead-from-front-on-aid-to-drought-ravaged-horn-of-africa-ukraine. 

Десятки єпископів зі спустошеної посухою Східної Африки звернулися до 

уряду Великої Британії з проханням терміново отримати більше фінансування для 

тих, хто її потребує, попереджаючи, що швидка реакція Британії на кризу в Україні не 

повинна відбуватися за рахунок людських життів в інших місцях. Для України уряд 

Великої Британії надав 220 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги (це сума 

менша в порівнянні з обіцяними 2,3 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки). 

Єпископи з Кенії та Південного Судану схвалюють ці «щедрі» зусилля, але 

попереджають, що це не повинно бути причиною для відволікання гуманітарних 

ресурсів від регіонів, які також гостро потребують допомоги. 

ГУМАНІТАРНА ТА МЕДИЧНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ  

Japan to extend additional surveillance drones to Ukraine [Японія направить 

до України додаткові дрони-розвідники] // Japan Тoday. – Tokyo, 2022. – 05.08. – 

Режим доступу : https://japantoday.com/category/politics/japan-to-extend-additional-

surveillance-drones-to-ukraine. 

Міністерство оборони Японії повідомило, що Японія надасть Україні ще 

близько десятка безпілотників з камерами спостереження, а також поставить Україні, 

що постраждала від війни, кілька фургонів для перевезення особового складу та 

продовольства. У червні 2022 р. Японія передала Україні близько 30 безпілотників-

розвідників, які, за словами офіційних осіб, не є оборонним обладнанням, оскільки 

призначені для комерційного використання. 

*** 

Stossel, John. How foreign volunteers are sidestepping bureaucracy and saving 

lives in Ukraine [Як іноземні волонтери обходять бюрократію та рятують життя в 

Україні] / J. Stossel // New York Post. – New York, 2022. – 16.08. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/08/30/4385282_zapadut_i_iztokut_vojuvat_v_surbiia_s_podstaveni_lica/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/08/30/4385282_zapadut_i_iztokut_vojuvat_v_surbiia_s_podstaveni_lica/
https://www.theguardian.com/global-development/2022/aug/31/bishops-call-on-uk-to-lead-from-front-on-aid-to-drought-ravaged-horn-of-africa-ukraine
https://www.theguardian.com/global-development/2022/aug/31/bishops-call-on-uk-to-lead-from-front-on-aid-to-drought-ravaged-horn-of-africa-ukraine
https://japantoday.com/category/politics/japan-to-extend-additional-surveillance-drones-to-ukraine
https://japantoday.com/category/politics/japan-to-extend-additional-surveillance-drones-to-ukraine
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https://nypost.com/2022/08/16/how-foreign-volunteers-are-sidestepping-bureaucracy-

and-saving-lives-in-ukraine/. 

Автор пише, що коли росія напала на Україну «експерти» казали, що країна 

впаде за кілька днів, але цього не сталося. Однією з причин є те, що російська армія 

була не настільки ефективною, як всі думали. Інша – українці здивували світ, мужньо 

захистивши свою країну. Третя причина полягає в тому, що на допомогу прийшли 

волонтери звідусіль. В Іноземний легіон України вступали люди з бойовим досвідом. 

Лікарі, медсестри та інші особи з медичним досвідом підтримують систему охорони 

здоров’я в країні. Кілька тисяч інших займаються гуманітарною діяльністю, 

наприклад, роздаючи їжу та медикаменти. 

*** 

Chernov, Mstyslav. Doctors stay in Ukraine’s war-hit towns: ‘People need us’ 

[Лікарі залишаються в містах України, які постраждали від війни: «Ми потрібні 

людям»] / M. Chernov // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 19.08. – Режим 

доступу : https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/08/19/doctors-stay-in-

ukraines-war-hit-towns-people-need-us.html. 

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила в Україні найвищий рівень 

надзвичайної ситуації наступного дня після вторгнення росії, координуючи великі 

зусилля щодо надання допомоги. Міністр охорони здоров’я В. Ляшко заявив, що по 

всій Україні було пошкоджено 900 лікарень, ще 123 зруйновано. Крім того, десятки 

аптек та машин швидкої допомоги було знищено або серйозно пошкоджено, 

щонайменше 18 цивільних медичних працівників було вбито та 59 серйозно 

поранено. 

*** 

Jоakim, Scheffer. Hosszú távra tervez az Ökumenikus Segélyszervezet 

Ukrajnában [Екуменічна організація допомоги в Україні планує довгострокову 

перспективу] / S. Jоakim // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 24.08. – Режим 

доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/08/hosszu-tavra-tervez-az-

okumenikus-segelyszervezet-ukrajnaban. 

Директор Угорської екуменічної служби допомоги в Україні Ласло Лехель 

розповів виданню про досвід останніх шести місяців та плани, пов’язані з діяльністю 

організації в Україні. За його словами, вартість негрошових пожертвувань, 

відправлених з Угорщини, вже досягла 4,7 млрд угорських форинтів, що є напрочуд 

великою кількістю, враховуючи, що це ще не вся сума програми допомоги: сюди не 

входять ні покупки в Україні, ні, наприклад, щомісячна екстрена допомога біженцям. 

Л. Лехель додав, що до 2023 р. ця цифра перевищить 10 млрд форинтів і фактично 

наблизиться до 15 млрд форинтів. 

*** 

El Ejército compra de urgencia ropa de invierno tras quedarse sin stock por el 

envío a Ucrania [Збройні сили терміново закуповують зимовий одяг після того, як 

закінчилися запаси через відправлення в Україну] // El Mundo. – Madrid, 2022. – 

30.08. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/08/30/630dbc63fc6c83f4138b45c2.html. 

https://nypost.com/2022/08/16/how-foreign-volunteers-are-sidestepping-bureaucracy-and-saving-lives-in-ukraine/
https://nypost.com/2022/08/16/how-foreign-volunteers-are-sidestepping-bureaucracy-and-saving-lives-in-ukraine/
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/08/19/doctors-stay-in-ukraines-war-hit-towns-people-need-us.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/08/19/doctors-stay-in-ukraines-war-hit-towns-people-need-us.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/08/hosszu-tavra-tervez-az-okumenikus-segelyszervezet-ukrajnaban
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/08/hosszu-tavra-tervez-az-okumenikus-segelyszervezet-ukrajnaban
https://www.elmundo.es/espana/2022/08/30/630dbc63fc6c83f4138b45c2.html
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Збройні сили Іспанії терміново опрацьовують закупівлю теплого одягу та 

аксесуарів для своїх підрозділів після того, як закінчилися запаси через відправлення 

в Україну спеціально розробленої для холодного клімату форми, яка дозволить 

бійцям пережити сувору зиму. Контракт із бюджетом 5,8 млн євро було розпочато 

лише через тиждень після того, як Міністерство оборони оголосило про поставку 

Україні значного вантажу обмундирування та спорядження для холодного клімату. В 

оголошенні про тендер міністерство уточнює, що закупівля нового зимового 

матеріалу є невідкладною «у зв’язку з браком запасів та необхідністю термінового 

оснащення особового складу, який переміщується в район бойових дій». 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ 

Edtstadler mahnt Österreicher: «Hausverstand anwenden» [К. Едтштадлер 

закликає австрійців: «Використовуйте здоровий глузд»] // Die Рresse. – Vienna, 

2022. – 04.08. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6173411/edtstadler-

mahnt-oesterreicher-hausverstand-anwenden?from=rss. 

Міністерка федеральної канцелярії Австрії з питань Європи К. Едтштадлер 

вважає, що отримання Україною статусу кандидата ЄС є «правильним сигналом». 

Україна має працювати разом з іншими країнами, а також зробити цей вибір 

відчутним для населення. Однак, виходячи з нинішньої ситуації російської 

загарбницької війни, їй також зрозуміло, що Україна може стати повноправним 

членом лише після десятирічного процесу інтеграції. 

*** 

Украина намерена завершить подготовку к вступлению в ЕС к концу 2024 

года [Україна має намір завершити підготовку до вступу в ЄС до кінця 2024 

року] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 25.08. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0825/c31519-10139448.html. 

Прем’єр-міністр України Д. Шмигаль заявив, що країна має намір повністю 

завершити підготовку до вступу в Євросою до кінця 2024 р. Він зазначив, що Україна 

активно імплементує європейське законодавство і вже виконала близько 70 % вимог 

Угоди про асоціацію із ЄС. Глава українського уряду також додав, що до кінця 2022 

р. Україна планує запустити «митний» безвіз із Євросоюзом, а потім «промисловий» 

та «цифровий». 

*** 

Канцлер ФРН закликав прийняти Україну, Молдову та Грузію до ЄС // 

Міст. – Торонто, 2022. – 31.08. – Режим доступу : https://meest-

online.com/news/world-news/kantsler-frn-zaklykav-pryjnyaty-ukrajinu-moldovu-ta-

hruziyu-do-es/. 

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина О. Шольц заявив, що підтримує 

розширення Європейського Союзу за рахунок приєднання України, Молдови та 

Грузії. Він зазначив, що поступовий перехід до голосування більшістю є «сходинкою 

до розширення блоку». 

https://www.diepresse.com/6173411/edtstadler-mahnt-oesterreicher-hausverstand-anwenden?from=rss
https://www.diepresse.com/6173411/edtstadler-mahnt-oesterreicher-hausverstand-anwenden?from=rss
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0825/c31519-10139448.html
https://meest-online.com/news/world-news/kantsler-frn-zaklykav-pryjnyaty-ukrajinu-moldovu-ta-hruziyu-do-es/
https://meest-online.com/news/world-news/kantsler-frn-zaklykav-pryjnyaty-ukrajinu-moldovu-ta-hruziyu-do-es/
https://meest-online.com/news/world-news/kantsler-frn-zaklykav-pryjnyaty-ukrajinu-moldovu-ta-hruziyu-do-es/
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ЗАСУДЖЕННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ РОСІЯН В УКРАЇНІ  

Lietuva prašo EŽTT ją prijungti prie bylos prieš Rusijos vykdomą agresiją 

Ukrainoje [Литва просить ЄСПЛ приєднатися до справи проти агресії росії в 

Україні] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 12.08. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/08/12/news/lietuva-praso-eztt-ja-

prijungti-prie-bylos-pries-rusijos-vykdoma-agresija-ukrainoje-24237299. 

Литва попросила Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) приєднатися до 

справи щодо військової агресії росії та порушень прав людини в Україні. 

Міністерство юстиції оголосило, що передало клопотання Литви про дозвіл на участь 

у цій справі як третьої сторони. Міністр юстиції Литви Е. Добровольська наголошує, 

що ця справа спрямована на захист прав постраждалих, а майбутнє рішення у справі 

могло б стати основою для правових засобів забезпечення компенсації жертвам, які 

зазнали наслідків російської військової агресії. 

*** 

Morcillo, Cruz. La misión española de policías y guardias civiles para investigar 

crímenes de guerra en Ucrania acumula dos meses de retraso [Місія поліції Іспанії та 

цивільної гвардії з розслідування військових злочинів в Україні затримується на 

два місяці] / C. Morcillo // ABC. – Madrid, 2022. – 25.08. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/noticias/mision-policias-guardias-civiles-investigar-crimenes-

guerra-20220825204638-nt.html. 

Група підтримки поліції, яку Іспанія зобов’язалася направити в Україну для 

розслідування військових злочинів і злочинів проти людяності, досі перебуває в 

Іспанії, і досі немає запланованої дати початку цієї місії. Звільнення українського 

генпрокурора залишило Іспанію без прямого діалогу з керівництвом і призвело до 

двох місяців затримки запланованої місії. 

ЗБРОЙНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ  

El Gobierno no enviará carros de combate Leopard a Ucrania por su 

lamentable estado [Уряд не відправлятиме в Україну танки Leopard через їх 

«плачевний стан»] // ABC. – Madrid, 2022. – 02.08. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/espana/gobierno-enviara-carros-combate-leopard-ucrania-

lamentable-20220802185745-nt.html. 

Військова допомога Україні, яку обіцяв прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, 

зрештою не включатиме десять бойових танків Leopard, які в певний момент думали 

відправити в Україну. Міністерство оборони виключило можливість їх передачі через 

«поганий стан», в якому вони знаходяться, але підтримує ідею відправки в Україну 

двадцяти бронетранспортерів TOA M-113. 

*** 

US to send $550m of new weapons to Ukraine [США надішлють Україні нову 

зброю на 550 млн дол.] // The News. – Islamabad, 2022. – 02.08. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/978899-us-to-send-550m-of-new-weapons-to-

ukraine. 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/08/12/news/lietuva-praso-eztt-ja-prijungti-prie-bylos-pries-rusijos-vykdoma-agresija-ukrainoje-24237299
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/08/12/news/lietuva-praso-eztt-ja-prijungti-prie-bylos-pries-rusijos-vykdoma-agresija-ukrainoje-24237299
https://www.abc.es/noticias/mision-policias-guardias-civiles-investigar-crimenes-guerra-20220825204638-nt.html
https://www.abc.es/noticias/mision-policias-guardias-civiles-investigar-crimenes-guerra-20220825204638-nt.html
https://www.abc.es/espana/gobierno-enviara-carros-combate-leopard-ucrania-lamentable-20220802185745-nt.html
https://www.abc.es/espana/gobierno-enviara-carros-combate-leopard-ucrania-lamentable-20220802185745-nt.html
https://www.thenews.com.pk/print/978899-us-to-send-550m-of-new-weapons-to-ukraine
https://www.thenews.com.pk/print/978899-us-to-send-550m-of-new-weapons-to-ukraine
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США оголосили про нову партію зброї для ЗСУ, які воюють проти росії, 

включаючи боєприпаси для все більш важливих ракетних систем і артилерійських 

знарядь. Новий пакет на суму 550 млн дол. включатиме більше боєприпасів для 

передових ракетних систем високої мобільності, також відомих як HIMARS, а також 

боєприпасів для артилерії. 

*** 

Coll, Vicente. Ucrania exige más colaboración a España: «Si uno quiere ayudar, 

siempre encuentra una forma para hacerlo» [Україна вимагає від Іспанії більшої 

співпраці: «Якщо хочеш допомогти, ти завжди знайдеш спосіб це зробити»] / V. 

Coll // El Mundo. – Madrid, 2022. – 03.08. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/08/03/62ea53c9fc6c831b4f8b4579.html. 

Посол України в Іспанії С. Погорельцев закликав Іспанію надіслати більше 

зброї для боротьби з російським вторгненням під час зустрічі з міністеркою оборони 

Маргаритою Роблес. Запит українського посольства надійшов через 24 год. після 

того, як сама М. Роблес відмінила відправку танків Leopard в Україну через їх 

«поганий стан». Міністерка оборони попросила «розсудливості» після уточнення, що 

її відомство щотижня проводить технічні наради для обговорення та вирішення 

питання відправки «оборонних матеріалів» в Україну. 

*** 

Martínez, Marta. El Gobierno presume de apoyar a Ucrania pero envía 

material residual [Уряд заявляє, що підтримує Україну, але надсилає залишковий 

матеріал] / M. Martínez // ABC. – Madrid, 2022. – 04.08. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/espana/gobierno-presume-apoyar-ucrania-envia-material-residual-

20220804202113-nt.html. 

Минуло більше п’яти місяців з моменту вторгнення російських військ в 

Україну 24 лютого і хоча спочатку європейські країни не надто добре сприймали 

відправку зброї на допомогу Україні, але з кожним місяцем цієї допомоги стає все 

більше. Іспанія, зі свого боку, не поспішає відправляти зброю Україні. Міністерка 

оборони країни Маргарита Роблес зберігає «розсудливість» щодо нових поставок, 

натомість посол України в Іспанії С. Погорельцев продовжує переговори з метою 

досягти більшого успіху. 

*** 

Simko-Bednarski, Evan. US announces another $1 billion military aid package 

for Ukraine [США оголосили про ще один пакет військової допомоги Україні на 

мільярд доларів] / Е. Simko-Bednarski // New York Post. – New York, 2022. – 08.08. 

– Режим доступу : https://nypost.com/2022/08/08/pentagon-announces-another-1b-in-

military-aid-for-ukraine/. 

Пентагон оголосив про виділення ще одного мільярда доларів на військову 

підтримку Україні, яка включає боєприпаси, вибухівки та медичні засоби. Зокрема, 

пакет включає боєприпаси для двох артилерійських систем американського 

виробництва, які має Київ, – 155-мм гаубиці та ракетно-артилерійської системи 

високої мобільності (HIMARS). Поставки також включатимуть міномети, фугаси та 

ракети ППО, а також 50 броньованих санітарних машин. 

https://www.elmundo.es/espana/2022/08/03/62ea53c9fc6c831b4f8b4579.html
https://www.abc.es/espana/gobierno-presume-apoyar-ucrania-envia-material-residual-20220804202113-nt.html
https://www.abc.es/espana/gobierno-presume-apoyar-ucrania-envia-material-residual-20220804202113-nt.html
https://nypost.com/2022/08/08/pentagon-announces-another-1b-in-military-aid-for-ukraine/
https://nypost.com/2022/08/08/pentagon-announces-another-1b-in-military-aid-for-ukraine/


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

85 

*** 

Ruderstam, Jacob. Norge ska träna ukrainska soldater i Storbritannien 

[Норвегія навчатиме українських солдатів у Великій Британії] / J. Ruderstam // 

Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 11.08. – Режим доступу : 

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

direkt?pinnedEntry=937473. 

Міністр оборони Норвегії Б. А. Грам на донорській конференції з підтримки 

України, підтвердив, що Норвегія допоможе навчати українських солдатів, позитивно 

оцінюючи британську ініціативу щодо навчання українських солдатів у Великій 

Британії. Швеція та Данія також оголосили, що відправляють інструкторів до 

Великобританії. 

*** 

Seguir armando a Ucrania es una obligación moral [Продовжувати 

озброювати Україну – моральний обов’язок] // ABC. – Madrid, 2022. – 12.08. – 

Режим доступу : https://www.abc.es/opinion/editorial-abc-seguir-armando-ucrania-

obligacion-moral-20220812203431-nt.html. 

Україна передала міністру оборони Іспанії Маргариті Роблес своє розчарування 

слабкою військовою підтримкою, яку Іспанія надає країні, щоб захиститися від 

агресії, якої вона зазнає з боку росії протягом шести місяців. Редакційна колегія ABC 

у своїй колонці наголошує, що уряд прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса повинен 

розглянути можливість зміни цього рівня солідарності у сфері озброєнь, який, 

очевидно, можна покращити. Епізод із танками Leopard показує Іспанію не з дуже 

хорошого боку. В колонці зазначають, що зобов’язання допомагати Україні 

військовою технікою стосується всіх демократичних націй міжнародного 

співтовариства (путін користується підтримкою лише диктатур), які мають 

усвідомлювати, що на кону, в кінцевому рахунку, глобальна свобода та безпека. 

*** 

2,4 тыс. украинских военных прошли обучение в Великобритании [2,4 тис. 

українських військових пройшли навчання у Великій Британії] // Жэньминь 

жибао. – Пекін, 2022. – 12.08. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0812/c31519-10134731.html. 

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних 

сил України О. Громов повідомив, що 2,4 тис. українських військовослужбовців вже 

пройшли навчання у Великій Британії. За його словами, на британських полігонах 

готують ще стільки ж бійців ЗСУ, а надалі на навчання відправлять 5 тис. 

військовослужбовців з України. Підготовка бійців ЗСУ є частиною схваленого 

Великобританією пакету військово-технічної допомоги Україні загальним обсягом 

понад 2,3 млрд фунтів стерлінгів. 

*** 

Мазуренко, Олена. Труднощі при достачанні західної зброї на передову / О. 

Мазуренко // Міст. – Торонто, 2022. – 12.08. – Режим доступу : https://meest-

online.com/ukraine/vijsko/trudnoschi-pry-dostachanni-zahidnoji-zbroji-na-peredovu/. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=937473
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=937473
https://www.abc.es/opinion/editorial-abc-seguir-armando-ucrania-obligacion-moral-20220812203431-nt.html
https://www.abc.es/opinion/editorial-abc-seguir-armando-ucrania-obligacion-moral-20220812203431-nt.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0812/c31519-10134731.html
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/trudnoschi-pry-dostachanni-zahidnoji-zbroji-na-peredovu/
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/trudnoschi-pry-dostachanni-zahidnoji-zbroji-na-peredovu/
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Україна зіштовхнулася з труднощами через те, що західна зброя різниться між 

собою, їй потрібні різні боєприпаси і немає запчастин для цього обладнання. Зараз у 

бій в Україні вступає сучасне й ефективніше західне озброєння, особливо далекобійні 

артилерійські гармати, які вже змінюють ситуацію на фронті, дозволяючи завдавати 

точкових ударів по важливих складах боєприпасів, інфраструктурі ППО та командних 

центрах рф глибоко в тилу. 

*** 

Rojas, Alberto. Pedro Sánchez defrauda a Ucrania: el envío de armas es 

«decepcionante» [Педро Санчес обманює Україну: постачання зброї «розчаровує»] 

/ A. Rojas // El Mundo. – Madrid, 2022. – 16.08. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/08/15/62fa27cb21efa04e4f8b45dc.html. 

Українська армія протистоїть російському загарбнику завдяки вантажу 

військової техніки з Європи. Зокрема, це – німецькі зенітки, британська техніка, 

американські ракетні установки, польські танки, французька артилерія, чеські 

гелікоптери, австралійські радари. Але Іспанія не спішить активно надавати Україні 

збройну підтримку. В Міноборони України демонструють «здивування» затягуванням 

постачань з Іспанії та відсутністю зобов’язань, наголошуючи, що «навіть Португалія 

щедріша». 

*** 

Napoletano, Angela. La carica dei diecimila Così gli inglesi addestrano gli 

ucraini [Як британці тренують українців] / A. Napoletano // Avvenire. – Milano, 

2022. – 17.08. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/mondo/pagine/gran-

bretagna-la-carica-dei-diecimila-cos-gli-inglesi-addestrano-gli-ucrai. 

У Сполученому Королівстві є чотири військові бази, які з червня приймають 

українських солдатів для навчання. 2 тис. українських військових вже пройшли 

тритижневий цикл навчання та повернулися на фронт; ще 8 тис. очікуються 

найближчими місяцями. Молодих українців, чоловіків та жінок, інструктують щодо 

поводження зі зброєю та вибуховими речовинами, влучному прицілюванню, надання 

допомоги пораненим та ознайомлення із законами, що діють у зонах конфліктів. 

*** 

Toto Ukrajina od Európanov zrejme nečakala: Stalo sa to po prvýkrát od 

začiatku vojny [Україна, мабуть, не очікувала такого від європейців: це сталося 

вперше з початку війни] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 18.08. – Режим доступу : 

https://www.cas.sk/clanok/2709041/toto-ukrajina-od-europanov-zrejme-necakala-

stalo-sa-to-po-prvykrat-od-zaciatku-vojny/. 

Військова допомога Україні від великих європейських країн скорочується. На 

донорській конференції в Копенгагені країни Заходу домовилися про подальші 

поставки Україні військової допомоги на 1,5 млрд євро. Однак, за даними 

дослідницької групи Кільського інституту світової економіки з питань підтримки 

України, ця сума значно скромніша порівняно з підтримкою обіцяною на попередніх 

конференціях. Міністр оборони Латвії А. Пабрікс закликав Францію та Німеччину до 

більш інтенсивної військової підтримки України та навів їм Польщу, Словаччину та 

Чехію як взірець. 

https://www.elmundo.es/espana/2022/08/15/62fa27cb21efa04e4f8b45dc.html
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/gran-bretagna-la-carica-dei-diecimila-cos-gli-inglesi-addestrano-gli-ucrai
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/gran-bretagna-la-carica-dei-diecimila-cos-gli-inglesi-addestrano-gli-ucrai
https://www.cas.sk/clanok/2709041/toto-ukrajina-od-europanov-zrejme-necakala-stalo-sa-to-po-prvykrat-od-zaciatku-vojny/
https://www.cas.sk/clanok/2709041/toto-ukrajina-od-europanov-zrejme-necakala-stalo-sa-to-po-prvykrat-od-zaciatku-vojny/
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*** 

Coll, Vicente. El PP pregunta a Margarita Robles por el «hazmerreír 

internacional» tras el «frustrado» envío de tanques a Ucrania [PP питає Маргариту 

Роблес про стан «міжнародного посміховиська» після «зірваної» поставки танків 

Україні] / V. Coll // El Mundo. – Madrid, 2022. – 19.08. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/08/19/62fe8e58e4d4d8dc7b8b458b.html. 

Народна партія (PP) зареєструвала в Сенаті список запитань до міністра 

оборони Маргарити Роблес, щоб вона охарактеризувала ступінь причетності Іспанії 

до постачання в Україну збройових матеріалів. Головна опозиційна партія просить 

міністра оборони відреагувати та надати інформацію після того, як El Mundo 

оприлюднило невдоволення оточення Президента України Володимира Зеленського 

залученням Іспанії до допомоги Україні після обіцянок прем’єр-міністра Педро 

Санчеса під час візиту до Києва. PP бажають дізнатися, чи вірить уряд Іспанії в те, що 

стан «міжнародного посміховиська», викликаний оголошенням про неможливість 

постачання танків в Україну є позитивним для іміджу Іспанії. PP також вимагають, 

щоб М. Роблес деталізувала зобов’язання перед Україною та уточнила, що і коли буде 

відправлено Україні. 

*** 

Bieberly, Kathleen. US to send Ukraine another $775 million in weapons and 

military equipment [США передадуть Україні ще на 775 млн. дол. зброї та 

військової техніки] / К. Bieberly // New York Post. – New York, 2022. – 19.08. – 

Режим доступу : https://nypost.com/2022/08/19/us-to-send-750m-in-ukraine-aid-as-

war-nears-six-months/. 

США надішлють Україні ще 775 млн дол. у вигляді зброї та військового 

обладнання, включаючи ракети, безпілотники та ракетні системи. Пакет, про який 

було офіційно оголошено, був спрямований на допомогу в трьох ключових сферах: 

артилерія, розмінування та ракети. Він вперше включатиме 15 розвідувальних 

безпілотних літальних апаратів ScanEagle, 40 протимінно-стійких машин із захистом 

від засідки, 16 105-мм гаубиць і 36 тис. снарядів супровідної артилерії, 2 тис. снарядів 

для протитанкової броні, гвинтівки Carl Gustaf, а кількість наданих протитанкових 

ракетних комплексів TOW не розголошується, 

*** 

Bennett, Brian. Exclusive: Inside Ukraine’s Secret Effort to Train Pilots for U.S. 

Jets [Ексклюзив: секретні зусилля України щодо навчання пілотів для 

американських літаків] / B. Bennett // Time. – New York, 2022. – 19.08. – Режим 

доступу : https://time.com/6207115/ukraine-train-fighter-pilots-russia/. 

На думку кореспондента Білого дому Б. Беннета, США нерішуче ставляться до 

постачання систем озброєнь та навчання України, побоюючись спровокувати росію 

на ширшу війну із Заходом. В останні місяці офіційні особи як у Києві, так і у 

Вашингтоні відкладали рішення про передачу літаків. Але Україні не можна гаяти 

час. Останні кілька місяців українським пілотам в режимі онлайн допомагали як 

діючі, так і відставні американські пілоти A-10, які розповідали їм, де шукати на 

https://www.elmundo.es/espana/2022/08/19/62fe8e58e4d4d8dc7b8b458b.html
https://nypost.com/2022/08/19/us-to-send-750m-in-ukraine-aid-as-war-nears-six-months/
https://nypost.com/2022/08/19/us-to-send-750m-in-ukraine-aid-as-war-nears-six-months/
https://time.com/6207115/ukraine-train-fighter-pilots-russia/
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відкритих онлайн-форумах відповідне програмне забезпечення та керівництва для 

використання у віртуальному навчальному центрі. 

*** 

Юськів, Катря. ЗСУ отримали новітні турецькі панцерники / К. Юськів // 

Міст. – Торонто, 2022. – 19.08. – Режим доступу : https://meest-

online.com/ukraine/vijsko/zsu-otrymaly-novitni-turetski-pantsernyky/. 

На озброєнні української армії перебувають нові турецькі бронетранспортери 

Kirpi, розраховані на 12 бійців і 2-х членів екіпажу. На даху панцерника встановлений 

кулемет, який можна обертати на 360 градусів. Вага бронемашини – 16 тонн. 

Броньований корпус захищає від куль та осколків артилерійських снарядів. БТР 

оснащений протимінним захистом і системою пожежогасіння. 

*** 

Werner, Sarah. Der entscheidende Vorteil der deutschen Super-Rakete 

[Вирішальна перевага німецької суперракети] / S. Werner // Focus. – Berlin, 2022. 

– 20.08. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-

krise/waffenlieferung-vulcano-das-ist-die-neue-superrakete-fuer-die-

ukraine_id_136829144.html. 

Згідно з офіційним переліком федерального уряду, Німеччина постачає в 

Україну 255 ракет калібру 155 мм Vulcano. Vulcano було розроблено за дорученням 

урядів Німеччини та Італії в рамках кваліфікаційної програми, узгодженої між двома 

країнами. Політолог Т. Єґер пояснює, що ракети Vulcano придатні для точного бою 

«точка-точка» на великій відстані. Перш за все, на думку політолога, Vulcano може 

завдати шкоди логістиці рф. 

*** 

Dworczyk, Michał. Pomoc Polski i Polaków dla Ukrainy. Dworczyk: Ponad 17 

mld zł [Допомога Польщі та поляків Україні. Дворчик: Понад 17 мільярдів 

злотих] / М. Dworczyk // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 22.08. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/polityka/art36909941-pomoc-polski-i-polakow-dla-ukrainy-

dworczyk-ponad-17-mld-zl. 

Керівник канцелярії прем’єр-міністра Польщі М. Дворчик в ефірі радіо Jedynka 

зазначив, що допомога поляків Україні наразі перевищила 10 млрд злотих, а вартість 

переданого Польщею Україні військового обладнання перевищила 7 млрд злотих. За 

його словами, передача зброї польської армії в Україну є «акцією не тільки внаслідок 

солідарності, але й стратегічно важливою дією для підвищення безпеки Польщі, тобто 

кожен знищений російський танк в Україні є потенційно меншою загрозою для 

Польщі, потенційно на один танк менше, який міг би стояти на російсько-польському 

або білорусько-польському кордоні. 

*** 

Carmona García, Sergio. Defensa reacciona a las críticas de Ucrania: enviará 

más material y adiestrará tropas [Міноборони реагує на критику України: надішле 

більше матеріальних засобів і навчить війська] / S. Carmona García // ABC. – 

https://meest-online.com/ukraine/vijsko/zsu-otrymaly-novitni-turetski-pantsernyky/
https://meest-online.com/ukraine/vijsko/zsu-otrymaly-novitni-turetski-pantsernyky/
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/waffenlieferung-vulcano-das-ist-die-neue-superrakete-fuer-die-ukraine_id_136829144.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/waffenlieferung-vulcano-das-ist-die-neue-superrakete-fuer-die-ukraine_id_136829144.html
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/waffenlieferung-vulcano-das-ist-die-neue-superrakete-fuer-die-ukraine_id_136829144.html
https://www.rp.pl/polityka/art36909941-pomoc-polski-i-polakow-dla-ukrainy-dworczyk-ponad-17-mld-zl
https://www.rp.pl/polityka/art36909941-pomoc-polski-i-polakow-dla-ukrainy-dworczyk-ponad-17-mld-zl
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Madrid, 2022. – 24.08. – Режим доступу : https://www.abc.es/espana/defensa-

reacciona-criticas-ucrania-enviara-material-adiestrara-20220824201234-nt.html. 

Уряд Педро Санчеса відреагував на критику з боку посла України в Іспанії С. 

Погорельцева, який знову підтвердив невдоволення своєї країни внеском Іспанії в 

підтримку України. Міністерство оборони Іспанії оголосило про доставку важливого 

комплекту військового обладнання, зокрема 20 броньованих машин і боєприпасів. 

Крім того Іспанія пообіцяла співпрацювати у підготовці українських військових, 

відправляючи інструкторів. 

*** 

Rojas, Alberto. Reprimenda de Ucrania a España: «No estamos satisfechos, no 

nos suministra lo que podría» [Україна дорікає Іспанії: «Ми не задоволені, вона не 

постачає нам те, що могла»] / A. Rojas // El Mundo. – Madrid, 2022. – 24.08. – 

Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/08/24/6305e93021efa0fc6f8b4588.html. 

Переживши шість місяців кривавого вторгнення другої за чисельністю армії 

світу, Україна продовжує просити про допомогу своїх союзників, особливо тих, хто 

багато обіцяв, але мало зробив. Іспанія є найменш залученим партнером у відправці 

важкого озброєння до Києва для протистояння росії. Про це знову нагадав посол 

України в Мадриді С. Погорельцев. Автор наголошує, що розчарування українського 

уряду виконавчою владою Педро Санчеса вражаюче і навіть дипломатичний словник 

не в змозі пом’якшити гнів, особливо в умовах воєнного часу.  

*** 

Hennigan W.J. U.S. Goes in for the Long-Haul With Latest Ukraine War Aid 

[США йдуть на довгострокові заходи з останньою військовою допомогою 

Україні] / W.J. Hennigan // Time. – New York, 2022. – 24.08. – Режим доступу : 

https://time.com/6208399/biden-ukraine-military-aid/. 

Пакет військової допомоги, який президент США Д. Байден оголосив для 

України, на думку кореспондента «Time» В. Хеннігана, показує, що його 

адміністрація очікує, що війна з росією триватиме багато місяців або років. Заступник 

міністра оборони з політичних питань К. Кал, сказав журналістам у Пентагоні, що 

путін помиляється, вірячи, що росія може виграти в довгостроковій грі, 

перевершивши українців у їхньому бажанні воювати та волю міжнародної спільноти 

продовжувати надавати підтримку Україні. 

*** 

США надішлють в Україну нову партію зброї // Українська газета. – Рим, 

2022. – 24.08. – Режим доступу : 

https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/сша-надішлють-в-україну-нову-

партію-зб/. 

Міноборони США оприлюднило фото, як бійці 305-ї ескадрильї повітряного 

порту на об’єднаній базі Макгуайр-Дікс-Лейкхерст завантажують боєприпаси, що 

прямують до України. 24 серпня, коли Україна святкує День Незалежності і минає 

https://www.abc.es/espana/defensa-reacciona-criticas-ucrania-enviara-material-adiestrara-20220824201234-nt.html
https://www.abc.es/espana/defensa-reacciona-criticas-ucrania-enviara-material-adiestrara-20220824201234-nt.html
https://www.elmundo.es/espana/2022/08/24/6305e93021efa0fc6f8b4588.html
https://time.com/6208399/biden-ukraine-military-aid/
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/сша-надішлють-в-україну-нову-партію-зб/
https://www.gazetaukrainska.com/світ/україна/сша-надішлють-в-україну-нову-партію-зб/


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

90 

півроку війни, США планують оголосити про додатковий пакет військової допомоги 

на 3 млрд дол., спрямований на тренування й оснащення ЗСУ. 

*** 

Bal urge a Robles a enviar armas a Ucrania [Е. Баль закликає М. Роблес 

відправити зброю в Україну] // ABC. – Madrid, 2022. – 26.08. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/espana/urge-robles-enviar-armas-ucrania-20220826140607-vi.html. 

Заступник генерального секретаря Громадянської партії Іспанії (Ciudadanos) 

Едмундо Баль закликав міністерку оборони Маргариту Роблес розпочати відправку 

зброї в Україну після «виявлення» невиконання обіцянок на основі скарг посла 

України в Іспанії С. Погорельцева. 

*** 

Víz alatti drónokat ad Nagy-Britannia Ukrajnának a part menti aknák 

eltávolításához [Великобританія передасть Україні підводні безпілотники для 

знешкодження берегових мін] // Nepszava. – Budapest, 2022. – 28.08. – Режим 

доступу : https://nepszava.hu/3167510_nagy-britannia-ukrajna-viz-alatt-dronok-

tamogatas-oroszorszag-haboru-gabonaexport. 

Британське міністерство оборони повідомило, що Британія передає Україні 

підводні безпілотники для розмінування берегів України. Щоб освоїти використання 

безпілотників, ВМС Великобританії та американські партнери проведуть навчання 

українського персоналу найближчими місяцями, деякі тренування вже розпочалися. 

Пристрої можуть виявляти, локалізувати та ідентифікувати міни на глибині до 100 

метрів за допомогою набору датчиків. 

МІТИНГИ ТА АКЦІЇ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ 

Félmeztelen aktivisták zavarták meg a német kancellár lakossági fórumát 

[Активістки без сорочок зірвали публічний форум канцлера Німеччини] // 

Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 21.08. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/08/felmeztelen-aktivistak-zavartak-meg-a-

nemet-kancellar-lakossagi-forumat. 

У день відкритих дверей федерального уряду в ході традиційної серії суботньо-

недільних заходів, у всіх міністерствах було організовано виставки, форуми, освітні 

ігри та концерти. На громадському форумі Олафа Шольца обговорювалася війна росії 

проти України та її наслідки для Німеччини. На заході, що проходив у саду канцелярії 

канцлера, стався інцедент, коли О. Шольц уже фотографувався з гостями до нього 

приєдналися дві молоді жінки, які раптом стягли з себе сорочки. Напис «Газове 

ембарго» було видно на верхній частині їхніх тіл. Канцлер не відповів на вимоги. 

Активісток забрали силовики. 

*** 

Ингилизова, Светослава. Украинци в София: Българи, благодарим! 

[Українці в Софії: Болгари, дякуємо!] / С. Ингилизова // Факти. – Sofia, 2022. – 

24.08. – Режим доступу : https://fakti.bg/bulgaria/707270-ukrainci-v-sofia-balgari-

blagodarim. 

https://www.abc.es/espana/urge-robles-enviar-armas-ucrania-20220826140607-vi.html
https://nepszava.hu/3167510_nagy-britannia-ukrajna-viz-alatt-dronok-tamogatas-oroszorszag-haboru-gabonaexport
https://nepszava.hu/3167510_nagy-britannia-ukrajna-viz-alatt-dronok-tamogatas-oroszorszag-haboru-gabonaexport
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/08/felmeztelen-aktivistak-zavartak-meg-a-nemet-kancellar-lakossagi-forumat
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/08/felmeztelen-aktivistak-zavartak-meg-a-nemet-kancellar-lakossagi-forumat
https://fakti.bg/bulgaria/707270-ukrainci-v-sofia-balgari-blagodarim
https://fakti.bg/bulgaria/707270-ukrainci-v-sofia-balgari-blagodarim
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З нагоди Дня Незалежності України та 6 місяців російського вторгнення в 

кількох великих містах Болгарії відбулися мирні марші за свободу і незалежність 

України. У Софії, організована українськими громадянами демонстрація, пройшла 

центральними бульварами, учасники поклали квіти до пам’ятника українському поету 

Т. Шевченку. 

ПЕРЕГОВОРНИЙ ПРОЦЕС  

Bakan Çavuşoğlu: Tahıl anlaşmasının bir müzakere zemini hazırlamasını ümit 

ediyoruz [Міністр М. Чавушоглу: Ми сподіваємося, що угода про зерно підготує 

ґрунт для переговорів] // Star. – Istanbul, 2022. – 03.08. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/politika/bakan-cavusoglu-tahil-anlasmasinin-bir-muzakere-

zemini-hazirlamasini-umit-ediyoruz-haber-1728655/. 

Міністр закордонних справ Туреччини М. Чавушоглу у вступній промові 4-ї 

тристоронньої зустрічі партнерства секторального діалогу між АСЕАН і Туреччиною 

заявив, що підписана угода про відвантаження українського зерна підготує ґрунт для 

переговорів між Україною і росією. 

*** 

Bartkiewicz, Artur. Erdogan: Turcja będzie płacić za rosyjski gaz w rublach [Р. 

Т. Ердоган: Туреччина платитиме за російський газ в рублях] / A. Bartkiewicz // 

Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 06.08. – Режим доступу : 

https://www.rp.pl/dyplomacja/art36827631-erdogan-turcja-bedzie-placic-za-rosyjski-

gaz-w-rublach. 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що досяг домовленості 

з путіним про оплату російського газу в рублях після зустрічі з путіним в Сочі. 

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що росія прагне ще більше 

підвищити ціни на газ в Європі, аби європейцям було важко підготуватися до зими.  

*** 

Başkan Erdoğan’ın Putin’e yaptığı teklife ilişkin Kremlin’den açıklama [Заява 

кремля щодо пропозиції президента Р. Т. Ердогана путіну] // Star. – Istanbul, 

2022. – 08.08. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/politika/baskan-erdoganin-

putine-yaptigi-teklife-iliskin-kremlinden-aciklama-haber-1729544/. 

Оцінюючи пропозицію президента Туреччини Р. Т. Ердогана щодо зустрічі 

президента росії путіна та Президента України В. Зеленського в Стамбулі, речник 

кремля пєсков заявив, що Туреччина відіграє важливу роль у переговорах між росією 

та Україною і наголосив, що українська делегація «майже зникла з радарів і на даний 

момент переговорного процесу немає». 

*** 

Erdoğan reaffirms aim to arrange putin-Zelenskyy meeting [Ердоган 

підтвердив намір організувати зустріч путіна та Зеленського] // Daily Sabah. – 

Istanbul, 2022. – 22.08. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-reaffirms-aim-to-arrange-

putin-zelenskyy-meeting. 

https://www.star.com.tr/politika/bakan-cavusoglu-tahil-anlasmasinin-bir-muzakere-zemini-hazirlamasini-umit-ediyoruz-haber-1728655/
https://www.star.com.tr/politika/bakan-cavusoglu-tahil-anlasmasinin-bir-muzakere-zemini-hazirlamasini-umit-ediyoruz-haber-1728655/
https://www.rp.pl/dyplomacja/art36827631-erdogan-turcja-bedzie-placic-za-rosyjski-gaz-w-rublach
https://www.rp.pl/dyplomacja/art36827631-erdogan-turcja-bedzie-placic-za-rosyjski-gaz-w-rublach
https://www.star.com.tr/politika/baskan-erdoganin-putine-yaptigi-teklife-iliskin-kremlinden-aciklama-haber-1729544/
https://www.star.com.tr/politika/baskan-erdoganin-putine-yaptigi-teklife-iliskin-kremlinden-aciklama-haber-1729544/
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-reaffirms-aim-to-arrange-putin-zelenskyy-meeting
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-reaffirms-aim-to-arrange-putin-zelenskyy-meeting
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Президент Туреччини Р. Т. Ердоган після візиту в Україну в телезверненні у 

столиці Анкарі підтвердив мету Туреччини виступити посередником в організації 

зустріч між лідерами росії та України у спробі покласти край піврічній війні. Він 

заявив, що Туреччина доклала всіх зусиль для забезпечення миру між росією та 

Україною. 

ПІДТРИМКА РОСІЇ 

Wiener Polizei lud russische Aktivisten zu Ukraine-Seminar [Поліція Відня 

запросила російських активістів на український семінар] // Die Рresse. – Vienna, 

2022. – 02.08. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6172765/wiener-polizei-

lud-russische-aktivisten-zu-ukraine-seminar?from=rss. 

Наприкінці червня поліція Відня організувала внутрішній тренінг щодо 

України з «Координаційною радою Організації російських співвітчизників» (КСОРС), 

яка опублікувала деякі з цих презентацій у Facebook, де можна почути тези, які 

використовуються для виправдання війни проти України. Ця співпраця між поліцією 

та лояльною кремлю асоціацією викликала «величезне обурення» серед українських 

дипломатів у Відні. 

*** 

Fico má na prerušenie dodávok ropy na Slovensko jasný názor: Vinu hádže na 

Ukrajinu [Фіцо має чітку думку щодо припинення поставок нафти до 

Словаччини: Він покладає провину на Україну] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 

08.08. – Режим доступу : https://www.cas.sk/clanok/2706429/fico-ma-na-prerusenie-

dodavok-ropy-na-slovensko-jasny-nazor-vinu-hadze-na-ukrajinu/. 

Член Національної ради Словацької Республіки Р. Фіцо заявив, що не росія, а 

Україна перервала постачання нафти до Словаччини південною гілкою нафтопроводу 

«Дружба». За його словами, таким чином «Україна виконала свої погрози минулого 

про те, що вона може перервати постачання енергетичної сировини до Європи як 

транзитної країни». Р. Фіцо знову відкинув санкції проти росії за вторгнення в 

Україну, заявивши, що вони не працюють, а тільки шкодять таким країнам, як 

Словаччина. 

*** 

Barrabi, Thomas. Saudi billionaire poured $500M into Russian energy firms 

amid Ukraine invasion [Саудівський мільярдер влив 500 мільйонів доларів у 

російські енергетичні компанії під час вторгнення росії в Україну] / Т. Barrabi // 

New York Post. – New York, 2022. – 15.08. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/08/15/saudi-billionaire-poured-500m-into-russian-energy-

firms-amid-ukraine-invasion/. 

Відомий саудівський мільярдер вклав понад 500 млн дол. у провідні російські 

державні енергетичні компанії цього року приблизно в той самий час, коли кремль 

почав своє жорстоке вторгнення в Україну. Kingdom Holding, саудівська фірма, 

заснована принцом Аль-Валідом бін Талалом, купила еквівалент 365 млн дол. у 

вигляді депозитарних розписок для російського «Газпрому» в угоді, яка відбулася у 

лютому. Фірма також вклала 52 млн дол. у «Роснефть» у лютому. Під час торгівлі, яка 

відбулася з лютого по березень, Королівство також інвестувало 109 млн дол. в 

https://www.diepresse.com/6172765/wiener-polizei-lud-russische-aktivisten-zu-ukraine-seminar?from=rss
https://www.diepresse.com/6172765/wiener-polizei-lud-russische-aktivisten-zu-ukraine-seminar?from=rss
https://www.cas.sk/clanok/2706429/fico-ma-na-prerusenie-dodavok-ropy-na-slovensko-jasny-nazor-vinu-hadze-na-ukrajinu/
https://www.cas.sk/clanok/2706429/fico-ma-na-prerusenie-dodavok-ropy-na-slovensko-jasny-nazor-vinu-hadze-na-ukrajinu/
https://nypost.com/2022/08/15/saudi-billionaire-poured-500m-into-russian-energy-firms-amid-ukraine-invasion/
https://nypost.com/2022/08/15/saudi-billionaire-poured-500m-into-russian-energy-firms-amid-ukraine-invasion/
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депозитарні розписки «Лукойлу», які представляють публічні акції іноземної 

компанії. 

*** 

De Vedia, Mariano. En medio de la guerra en Ucrania, el Gobierno programó 

un posible ejercicio militar con Rusia [У розпал війни в Україні уряд Аргентини 

запланував можливі військові навчання з росією] / M. De Vedia // La Nación. – 

Buenos Aires, 2022. – 20.08. – Режим доступу : 

https://www.lanacion.com.ar/politica/en-medio-de-la-guerra-en-ucrania-el-gobierno-

programo-un-posible-ejercicio-militar-con-rusia-nid20082022/. 

На шостому місяці війни в Україні уряд президента Аргентини Альберто 

Фернандеса запланував військові навчання в Південній Атлантиці за участю росії. 

Йдеться про операцію Passex, комбіновані військово-морські навчання, в яких 

візьмуть участь кілька країн. Голова партії «Разом до змін» сказав, що опозиція буде 

проти можливих військових навчань з росією в той час, коли путін продовжує 

вторгнення в Україну. Проєкт, який уже пройшов читання в Сенаті, не викликаючи 

тривоги щодо можливої співпраці з росією, буде проаналізовано в Комісії з оборони, 

щоб його можна було обговорити в Конгресі. 

ПОЛІТИКА ЩОДО БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ  

Refugiados ucranianos querem regressar, mas admitem ter de ficar mais tempo 

em Portugal [Українські біженці хочуть повернутися, але визнають, що змушені 

залишатися в Португалії довше] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 01.08. – 

Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/desporto/detalhe/refugiados-ucranianos-

querem-regressar-mas-admitem-ter-de-ficar-mais-tempo-em-

portugal?ref=Pesquisa_Destaques. 

З початку війни в Україні Португалія прийняла понад 48 тис. українських 

біженців. За словами президента Асоціації українців у Португалії (АУП) П. Садохи, 

«через п’ять місяців, коли російському вторгненню не видно кінця», більшість з них 

має намір повернутися, але визнають неможливість повернутися додому найближчим 

часом. 

*** 

Portugal atribuiu mais de 48 mil proteções temporárias a pessoas que fugiram 

da guerra na Ucrânia [Португалія надала понад 48 тисячам людей, які втекли від 

війни в Україні, тимчасовий прихисток] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2022. – 

01.08. – Режим доступу : https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/portugal-

atribuiu-mais-de-48-mil-protecoes-temporarias-a-pessoas-que-fugiram-da-guerra-na-

ucrania?ref=Pesquisa_Destaques. 

Згідно з повідомленням Служби у справах іноземців та прикордонної служби 

(SEF), Португалія вже надала понад 48 тис. тимчасових прихистків біженцям з 

України, 27 % з яких були надані неповнолітнім, 29 394 – жінкам і 19 263 – чоловікам. 

Муніципалітетами з найбільшою кількістю наданих тимчасових прихистків 

залишаються Лісабон (10 280), Кашкайш (2 923), Порту (2 296), Сінтра (1 663) і 

Албуфейра (1 234). 

https://www.lanacion.com.ar/politica/en-medio-de-la-guerra-en-ucrania-el-gobierno-programo-un-posible-ejercicio-militar-con-rusia-nid20082022/
https://www.lanacion.com.ar/politica/en-medio-de-la-guerra-en-ucrania-el-gobierno-programo-un-posible-ejercicio-militar-con-rusia-nid20082022/
https://www.cmjornal.pt/desporto/detalhe/refugiados-ucranianos-querem-regressar-mas-admitem-ter-de-ficar-mais-tempo-em-portugal?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/desporto/detalhe/refugiados-ucranianos-querem-regressar-mas-admitem-ter-de-ficar-mais-tempo-em-portugal?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/desporto/detalhe/refugiados-ucranianos-querem-regressar-mas-admitem-ter-de-ficar-mais-tempo-em-portugal?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/portugal-atribuiu-mais-de-48-mil-protecoes-temporarias-a-pessoas-que-fugiram-da-guerra-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/portugal-atribuiu-mais-de-48-mil-protecoes-temporarias-a-pessoas-que-fugiram-da-guerra-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/portugal-atribuiu-mais-de-48-mil-protecoes-temporarias-a-pessoas-que-fugiram-da-guerra-na-ucrania?ref=Pesquisa_Destaques
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*** 

Refugiados da Ucrânia esperam entrada em casas prometidas há meses por 

programa de apoio [Українські біженці місяцями чекають на в’їзд у домівки, 

обіцяні програмою підтримки] // Público. – Lisboa, 2022. – 01.08. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/08/01/sociedade/noticia/refugiados-ucrania-esperam-

entrada-casas-prometidas-ha-meses-programa-apoio-2014873. 

Програму підтримки для українських сімей Gateway було оголошено в 

Португалії. Українські біженці місяцями чекають на в’їзд у домівки, обіцяні цією 

програмою. Але наразі, ані уряд, ані органи, відповідальні за її застосування, не 

говорять, чи цей захід вже приніс користь комусь із біженців. 

*** 

Ambrose, Tom. Ukrainians at risk from anti-refugee tensions in host countries, 

report warns [Українцям загрожує напруженість щодо біженців у приймаючих 

країнах, попереджає звіт] / Т. Ambrose // The Guardian. – London, 2022. – 03.08. – 

Режим доступу : https://www.theguardian.com/global-

development/2022/aug/03/ukrainians-risk-from-anti-refugee-tensions-host-countries-

report-warns. 

Британська благодійна організація World Vision заявила, що неправдиві 

повідомлення про те, скільки допомоги отримують біженці порівняно з місцевим 

населенням, а також пов’язування біженців із насильницькими злочинами та 

політичним екстремізмом, можуть спричинити розрив відносин із місцевими 

громадами. Близько 8,8 мільйона біженців, переважно жінки, діти та люди похилого 

віку покинули Україну з початку російського вторгнення, багато з них вирушили до 

прикордонних країн таких, як Румунія, Молдова та Польща. 

*** 

AMS-Chef empfiehlt bundesweite Ganztagesbetreuung [Голова AMS 

рекомендує цілоденний догляд по всій країні] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 04.08. 

– Режим доступу : https://www.diepresse.com/6173412/ams-chef-empfiehlt-

bundesweite-ganztagesbetreuung?from=rss. 

Рада директорів державної служби зайнятості Австрії AMS бачить можливу 

необхідність з осені 2022 р. вжити заходів щодо інтеграції переміщених осіб з 

України на ринок праці. Нещодавно в AMS опублікували посібник «Життя та робота 

в Австрії» для біженців з України німецькою, українською, російською та 

англійською мовами. Голова АМС також виступає за покращення соціального 

забезпечення переселенців з України в Австрії. 

*** 

Які країни ЄС прийняли найбільше українців, що рятуються від війни // 

Українська газета. – Рим, 2022. – 05.08. – Режим доступу : 

https://www.gazetaukrainska.com/актуальне/італійська-імміграція/які-країни-єс-

прийняли-найбільше-укра/. 

Польща, Румунія та Ірландія очолили список країн Євросоюзу, які протягом 

червня прихистили найбільше українців, що виїхали за кордон через війну – cеред тих 

https://www.publico.pt/2022/08/01/sociedade/noticia/refugiados-ucrania-esperam-entrada-casas-prometidas-ha-meses-programa-apoio-2014873
https://www.publico.pt/2022/08/01/sociedade/noticia/refugiados-ucrania-esperam-entrada-casas-prometidas-ha-meses-programa-apoio-2014873
https://www.theguardian.com/global-development/2022/aug/03/ukrainians-risk-from-anti-refugee-tensions-host-countries-report-warns
https://www.theguardian.com/global-development/2022/aug/03/ukrainians-risk-from-anti-refugee-tensions-host-countries-report-warns
https://www.theguardian.com/global-development/2022/aug/03/ukrainians-risk-from-anti-refugee-tensions-host-countries-report-warns
https://www.diepresse.com/6173412/ams-chef-empfiehlt-bundesweite-ganztagesbetreuung?from=rss
https://www.diepresse.com/6173412/ams-chef-empfiehlt-bundesweite-ganztagesbetreuung?from=rss
https://www.gazetaukrainska.com/актуальне/італійська-імміграція/які-країни-єс-прийняли-найбільше-укра/
https://www.gazetaukrainska.com/актуальне/італійська-імміграція/які-країни-єс-прийняли-найбільше-укра/
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країн, щодо яких на момент публікації були відомі дані. У Польщі за червень 

тимчасовий захист отримали понад 60 тис. українців. На другому місці – Румунія (10 

360) та Ірландія (близько 6990). У звіті немає даних щодо низки країн, у тому числі 

Німеччини й Чехії, куди їде дуже багато українців, тож після доповнення статистики 

трійка лідерів може змінитися. 

*** 

Újabb tizenkétezer ukrajnai menekült érkezett Magyarországra [До Угорщини 

прибуло ще 12 тисяч українських біженців] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 

10.08. – Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/08/ujabb-

tizenketezer-ukrajnai-menekult-erkezett-magyarorszagra. 

9 серпня через українсько-угорський кордон на територію Угорщини в’їхали 

6174 особи, а 5833 з тих, хто в’їхав на румунсько-угорський кордон, заявили, що 

прибули з України. Серед допущених поліція видала посвідки на тимчасове 

проживання терміном на 30 днів 183 особам: щоб отримати остаточні документи, 

вони повинні протягом цього часу відвідати офіс Національного генерального 

управління імміграції за місцем їх проживання. 

*** 

До седмици трябва да е готова новата оценка на нуждите на украинските 

бежанци [Нова оцінка потреб українських біженців має бути готова протягом 

кількох тижнів] // Дневник. – Sofia, 2022. – 10.08. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/08/10/4378585_do_sedmici_triabva_da_e_gotov

a_novata_ocenka_na/. 

Голова Державного агентства у справах біженців, керівник Оперативної 

координаційної групи, яка відповідає за розміщення та допомогу українцям в Болгарії 

Маріанна Тошева повідомила, що в серпні буде готова нова оцінка громадян України, 

які отримали тимчасовий захист і залишилися на території Болгарії. Однак оцінка 

охопить лише трохи більше 20 тис. осіб, які розміщені за рахунок держави на 

приватних, муніципальних та державних базах. Вони можуть залишатися до кінця 

вересня там, де знаходяться зараз, а потім, згідно з новою оцінкою, ті, хто потребують 

будуть забезпечені житлом та харчуванням до 24 лютого 2023 р., коли закінчиться 

термін тимчасового захисту. 

*** 

Wenzel, Julia. Ukrainische Kinder werden heuer schulpflichtig [Цього року 

українські діти підуть до школи] / J. Wenzel // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 11.08. – 

Режим доступу : https://www.diepresse.com/6176567/ukrainische-kinder-werden-

heuer-schulpflichtig?from=rss. 

У 2022 навчальному році близько 11 тис. українських дітей були інтегровані в 

австрійську шкільну систему, а в 2023 р. їх може бути стільки ж, а то й більше. 

*** 

Graveland, Bill. Report says Canada should loosen visa requirements to allow 

more Ukrainian refugees [Канада має послабити візовий режим, щоб прийняти 

більше українських біженців] / B. Graveland // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/08/ujabb-tizenketezer-ukrajnai-menekult-erkezett-magyarorszagra
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/08/ujabb-tizenketezer-ukrajnai-menekult-erkezett-magyarorszagra
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/08/10/4378585_do_sedmici_triabva_da_e_gotova_novata_ocenka_na/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/08/10/4378585_do_sedmici_triabva_da_e_gotova_novata_ocenka_na/
https://www.diepresse.com/6176567/ukrainische-kinder-werden-heuer-schulpflichtig?from=rss
https://www.diepresse.com/6176567/ukrainische-kinder-werden-heuer-schulpflichtig?from=rss
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11.08. – Режим доступу : https://www.thestar.com/politics/2022/08/11/report-says-

canada-should-loosen-visa-requirements-to-allow-more-ukrainian-refugees.html. 

У дослідженні Школи державної політики Університету Калгарі говориться, 

що в порівнянні з іншими країнами Канада прийняла невелику кількість біженців з 

України після вторгнення росії. За словами автора дослідження Р. Фалконера, 

статистика показує, що канадсько-української програми «Дозвіл на екстрені поїздки», 

яка прискорює видачу віз та дозволів на тимчасове проживання для українців та їхніх 

сімей, недостатньо. 

*** 

Heffer, Caroline. What next for those hosting Ukrainian refugees? [Що далі 

для тих, хто приймає українських біженців?] / C. Heffer // The Guardian. – 

London, 2022. – 12.08. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/aug/12/what-next-for-those-hosting-

ukrainian-refugees. 

Британський експерт К. Геффер зазначає, що уряд не оприлюднив свою 

стратегію після 12-и місячного періоду для українських біженців. Опитування 

Управління національної статистики, показує, що багато британців готові 

продовжити своє спонсорство після перших шести місяців, незалежно від додаткової 

фінансової підтримки. Але більшість очікує, що їхнє спонсорство закінчиться через 

12 місяців. 

*** 

Lambruschi, Paolo. Case, aiuti e vacanze per i bimbi: l’accoglienza dei profughi 

ucraini continua [Будинки, допомога та відпочинок для дітей: прийом 

українських біженців продовжується] / P. Lambruschi // Avvenire. – Milano, 2022. – 

13.08. – Режим доступу : https://www.avvenire.it/attualita/pagine/profughi-ucraina-

accoglienza-in-italia. 

Міжнародний благодійний фонд Італії «Карітас» на прохання двох українських 

організацій «Карітас» запропонував допомогу для 192 українських вразливих 

неповнолітніх віком від 1 до 18 років перед поновленням навчання у школі. Це 

парафіяльні літні табори в Ломбардії та Тоскані з іграми, розвагами і поїздками в гори 

завдяки співпраці «Карітас» та мережі ACLI з релігійними операторами та 

волонтерами (включаючи українських перекладачів, які деякий час перебували в 

Італії), які забезпечать харчування, проживання та відпочинок.  

*** 

Alves Rito, Francisco. Governo arquiva inquérito sobre caso de acolhimento de 

refugiados ucranianos em Setúbal [Уряд закриває розслідування справи про 

прийом українських біженців у Сетубалі] / F. Alves Rito // Público. – Lisboa, 2022. – 

13.08. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/08/13/sociedade/noticia/governo-arquiva-inquerito-caso-

acolhimento-refugiados-ucranianos-setubal-2017075. 

Розслідування Генеральної фінансової інспекції – аудиторського органу – щодо 

прийому українських біженців у Сетубалі було закрите. Було визнано, що порушення, 

https://www.thestar.com/politics/2022/08/11/report-says-canada-should-loosen-visa-requirements-to-allow-more-ukrainian-refugees.html
https://www.thestar.com/politics/2022/08/11/report-says-canada-should-loosen-visa-requirements-to-allow-more-ukrainian-refugees.html
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/12/what-next-for-those-hosting-ukrainian-refugees
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/12/what-next-for-those-hosting-ukrainian-refugees
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/profughi-ucraina-accoglienza-in-italia
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/profughi-ucraina-accoglienza-in-italia
https://www.publico.pt/2022/08/13/sociedade/noticia/governo-arquiva-inquerito-caso-acolhimento-refugiados-ucranianos-setubal-2017075
https://www.publico.pt/2022/08/13/sociedade/noticia/governo-arquiva-inquerito-caso-acolhimento-refugiados-ucranianos-setubal-2017075
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виявлені у відносинах між муніципалітетом та партією Національна єдність було 

виправлене. Це рішення вже схвалив міністр територіальної єдності Португалії. 

*** 

Tegnap is csaknem 15 ezer menekült érkezett Ukrajnából [З України прибуло 

майже 15 тисяч біженців] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 17.08. – Режим 

доступу : https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/08/tegnap-is-csaknem-15-ezer-

menekult-erkezett-ukrajnabol. 

У повідомленні Головного управління Національної поліції Угорщини йдеться, 

що 16.08.2022 через українсько-угорський кордон до Угорщини в’їхало 6970 осіб, а з 

тих, хто в’їхав через румунсько-угорський кордон 7329 осіб заявили, що прибули з 

України. Там додали, що серед допущених поліцейські видали посвідки на тимчасове 

проживання 363 особам.  

*** 

Böhm, Christian. Bald leben 86 Millionen Menschen in Deutschland – das sind 

die Folgen [86 мільйонів людей незабаром житимуть у Німеччині – ось наслідки] / 

C. Böhm // Focus. – Berlin, 2022. – 18.08. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/finanzen/news/rekord-zuwanderung-schon-bald-leben-86-

millionen-menschen-in-deutschland-das-sind-die-folgen_id_136582048.html. 

Згідно з поточним моніторингом Німецьким Deutsche Bank Research, у 2030 р. 

кількість жителів країни зросте майже до 86 мільйонів, тільки з України через 

російську війну очікують 1,3 мільйонів біженців. У 2023 р. аналітики все ще очікують 

260 тис. українців. Аналітики відзначають позитивний імпульс для економіки, але 

перш за все, нестача робітників і кваліфікованих працівників буде пом’якшена, а 

також будуть пом’якшені негативні наслідки старіння суспільства. Популяційний 

географ Федерального інституту досліджень народонаселення Ф. Свячний вважає, що 

люди, які втекли з України, відносно добре освічені, багато хто хоче залишитися в 

Німеччині, тому цілком імовірно, що вони зможуть добре інтегруватися. Імміграція, 

на його думку, особливо з України, може зрости ще в найближчі кілька років. 

*** 

Brito, Renata. The AP Interview: Refugee head sees lesson in Ukraine crisis 

[Верховний комісар ООН у справах біженців бачить урок в українській кризі] / 

R. Brito // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 18.08. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/08/18/the-ap-interview-refugee-

head-sees-lesson-in-ukraine-crisis.html. 

Верховний комісар ООН у справах біженців Ф. Гранді зазначив, що майже 4 

мільйони українців, переважно жінки та діти, зареєструвалися в системі тимчасового 

захисту Європейського Союзу. Незважаючи на те, що систему екстреного захисту ЄС 

було створено кілька десятиліть тому, вона була вперше активована 2022 р. у 

відповідь на втечу понад 6 мільйонів українців протягом декількох місяців – 

найбільша кількість біженців на континенті з часу Другої світової війни. Система 

дозволяє українцям пересуватися блоком, дає їм право на роботу та допомагає 

отримати доступ до житла, освіти та охорони здоров’я. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/08/tegnap-is-csaknem-15-ezer-menekult-erkezett-ukrajnabol
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/08/tegnap-is-csaknem-15-ezer-menekult-erkezett-ukrajnabol
https://www.focus.de/finanzen/news/rekord-zuwanderung-schon-bald-leben-86-millionen-menschen-in-deutschland-das-sind-die-folgen_id_136582048.html
https://www.focus.de/finanzen/news/rekord-zuwanderung-schon-bald-leben-86-millionen-menschen-in-deutschland-das-sind-die-folgen_id_136582048.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/08/18/the-ap-interview-refugee-head-sees-lesson-in-ukraine-crisis.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/08/18/the-ap-interview-refugee-head-sees-lesson-in-ukraine-crisis.html
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*** 

Тошева, Мариана. Мариана Тошева: Под 5000 украинци с временна 

закрила работят, натискът от трети страни расте [Мар’яна Тошева: працює 

менше 5 тисяч українців з тимчасовим прихистком, тиск третіх країн зростає] / 

М. Тошева // Дневник. – Sofia, 2022. – 18.08. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/biznes/intervju/2022/08/18/4376622_mariana_tosheva_pod_50

00_ukrainci_s_vremenna_zakrila/. 

«Дневник» поговорив з головою Державного агентства у справах біженців та 

керівником оперативно-координаційної групи, створеної для врегулювання кризи, 

пов’язаної з українськими біженцями та їх розміщенням у Болгарії, М. Тошевою про 

ситуацію з українськими біженцями, заходи соціальної допомоги, інтеграції та 

міграційний тиск на кордоні з Туреччиною з боку біженців із третіх країн. 

*** 

Lidman, Melanie. For Ukrainian refugees in Israel, Gaza operation rekindles 

still-smoldering trauma [Для українських біженців в Ізраїлі операція в Газі 

відроджує травму, яка все ще тліє] / M. Lidman // The Times of Israel. – Jerusalem, 

2022. – 19.08. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/for-ukrainian-

refugees-in-israel-gaza-operation-rekindles-still-smoldering-trauma/. 

Багато з тих, хто тікає від російського вторгнення в Україну, вже мають 

труднощі з доступом до догляду за дітьми та медицини, стикаючись із невизначеним 

майбутнім у єврейській державі. 66-и годинна операція «Світанок», під час якої по 

Ізраїлю було випущено понад 1100 ракет з Сектору Гази терористичною групою 

Палестинського ісламського джихаду, 20 тис. українським біженцям і новим 

іммігрантам повернула важкі спогади та травму, з якою вони тільки починають 

справлятися, починаючи нове життя в Ізраїлі. Психолог Ганна Шапіра, яка працює з 

біженцями, зазначила, що реакція новоприбулих українців на операцію в Газі була 

«дуже різноманітною». 

*** 

Rivkin, Jacob. Ukraine refugees, Israel youth shaken by war find relief at 

‘Hallelujah’ summer camp [Українські біженці та ізраїльська молодь, вражені 

війною, знаходять полегшення у літньому таборі «Алілуйя»] / J. Rivkin // The 

Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 20.08. – Режим доступу : 

https://www.timesofisrael.com/ukraine-refugees-israel-youth-shaken-by-war-find-

relief-at-hallelujah-summer-camp/. 

Міжнародний літній табір «Алілуйя» зібрав майже 600 дітей з усього Ізраїлю та 

з-за кордону, серед них українські біженці та діти з міст на кордоні з Газою, усі вони 

згуртувалися і насолоджувалися ізраїльським літом. Зусилля табору є частиною 

великого проєкту «Алілуя», завдяки якому діти з Європи, Південної Америки та 

інших регіонів за останні роки відвідали міжнародний табір в Ізраїлі. З початком 

війни в Україні проєкт уперше вивів свою діяльність за межі Ізраїлю, заснувавши 

табір в Угорщині, який відвідали українські біженці та їхні родини. 

*** 

https://www.dnevnik.bg/biznes/intervju/2022/08/18/4376622_mariana_tosheva_pod_5000_ukrainci_s_vremenna_zakrila/
https://www.dnevnik.bg/biznes/intervju/2022/08/18/4376622_mariana_tosheva_pod_5000_ukrainci_s_vremenna_zakrila/
https://www.timesofisrael.com/for-ukrainian-refugees-in-israel-gaza-operation-rekindles-still-smoldering-trauma/
https://www.timesofisrael.com/for-ukrainian-refugees-in-israel-gaza-operation-rekindles-still-smoldering-trauma/
https://www.timesofisrael.com/ukraine-refugees-israel-youth-shaken-by-war-find-relief-at-hallelujah-summer-camp/
https://www.timesofisrael.com/ukraine-refugees-israel-youth-shaken-by-war-find-relief-at-hallelujah-summer-camp/
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SEF já atribuiu mais de 50 mil proteções temporárias a pessoas que fugiram da 

guerra na Ucrânia [SEF вже надав понад 50 тисяч тимчасових прихистків людям, 

які втекли від війни в Україні] // Público. – Lisboa, 2022. – 22.08. – Режим доступу 

: https://www.publico.pt/2022/08/22/sociedade/noticia/sef-ja-atribuiu-50-mil-protecoes-

temporarias-pessoas-fugiram-guerra-ucrania-2017936. 

Служба іноземців та прикордонної служби (SEF) повідомила, що Португалія 

вже надала понад 50 тис. тимчасових прихистків людям, які втекли від війни в 

Україні, з яких 27 % охоплюють неповнолітніх. Муніципалітетами з найбільшою 

кількістю наданих тимчасових прихистків залишаються Лісабон, Кашкайш, Порту, 

Сінтра та Албуфейра. SEF також звертає увагу на видачу 42 333 посвідок на 

проживання в режимі тимчасового захисту. Ці сертифікати видаються після того, як 

Національна служба охорони здоров’я, Соціальний захист і Податкова служба 

присвоюють відповідні номери, необхідні для того, щоб біженці почали працювати та 

могли отримати допомогу.  

*** 

Gera, Vanessa. ‘Time stopped’: Ukrainians long to go home as war drags on 

[«Час зупинився»: українці сумують за домівками, доки війна затягується] / V. 

Gera // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 22.08. – Режим доступу : 

https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/08/22/time-stopped-ukrainians-long-

to-go-home-as-war-drags-on.html. 

російське вторгнення створило найбільшу кризу з біженцями в Європі з часів 

Другої світової війни. Агентство ООН у справах біженців повідомляє, що третина 

українців залишили свої будинки, понад 6,6 мільйонів переміщених осіб усередині 

країни та ще понад 6,6 мільйонів осіб на континенті. Польща прийняла більшість 

українців. Нині у Варшаві перебуває 180 тис. українських біженців, що становить 

десяту частину населення польської столиці. Прибуття такої великої кількості людей 

посилило раніше існуючу житлову кризу у Варшаві. Німеччина, яка не вимагає віз 

для українців, зареєструвала понад 900 тис. осіб. 

*** 

Проблеми, батьків дітей, які навчаються закордоном // Українська газета. 

– Рим, 2022. – 24.08. – Режим доступу : 

https://www.gazetaukrainska.com/актуальне/італійська-імміграція/проблеми-

батьків-дітей-які-навчаютьс/. 

Освітні проблеми українських біженців, зі слів батьків, не обмежуються 

мовним бар’єром. Хоча мовний бар’єр – найпоширеніша проблема, про неї 

повідомили майже 70 % опитаних. Ще 17 % зазначили, що були складнощі у 

спілкуванні однолітків через різні мови. З проблемами освітнього процесу 

зіштовхнулись 27 % батьків. Вони зазначили, що дитина отримувала подвійне 

навантаження через навчання в українському та закордонному закладі освіти. Понад 8 

% опитаних батьків вважають проблемою різновікові класи у школах. 35 % батьків 

вбачають проблему у відмінностях освітніх програм в українських та закордонних 

закладах. Майже 6 % підкреслили, що дитині довелось відвідувати уроки з предметів, 

які вона ніколи не вивчала в українській школі. А ще 6,7 % батьків зіштовхнулись з 

https://www.publico.pt/2022/08/22/sociedade/noticia/sef-ja-atribuiu-50-mil-protecoes-temporarias-pessoas-fugiram-guerra-ucrania-2017936
https://www.publico.pt/2022/08/22/sociedade/noticia/sef-ja-atribuiu-50-mil-protecoes-temporarias-pessoas-fugiram-guerra-ucrania-2017936
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/08/22/time-stopped-ukrainians-long-to-go-home-as-war-drags-on.html
https://www.thestar.com/news/world/europe/2022/08/22/time-stopped-ukrainians-long-to-go-home-as-war-drags-on.html
https://www.gazetaukrainska.com/актуальне/італійська-імміграція/проблеми-батьків-дітей-які-навчаютьс/
https://www.gazetaukrainska.com/актуальне/італійська-імміграція/проблеми-батьків-дітей-які-навчаютьс/
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тим, що викладання історії відрізняється від того, як її подають в Україні. 3,5 % 

опитаних повідомили про необхідність оплати підручників у країні перебування. 

*** 

Továbbra is rengetegen jönnek Ukrajnából [Багато людей продовжують 

приїжджати з України] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 28.08. – Режим 

доступу : https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/08/tovabbra-is-rengetegen-jonnek-

ukrajnabol. 

У Головному управлінні національної поліції Угорщини повідомили, що 27.08 

на територію Угорщини через українсько-угорський кордон в’їхали 7055 осіб, з них 

10 112 особи в’їхали на румуно-угорську ділянку кордону з України. З-поміж 

допущених поліція видала тимчасову посвідку на проживання 465 особам, термін дії 

якого складає 30 днів. Протягом цього періоду вони мають відвідати офіс Головного 

національного імміграційного управління, який є компетентним за місцем їх 

проживання, для отримання остаточних документів. 

*** 

Turkish institute helps Ukrainian children overcome trauma [Турецький 

інститут допомагає українським дітям подолати травму] // Daily Sabah. – 

Istanbul, 2022. – 29.08. – Режим доступу : 

https://www.dailysabah.com/turkey/turkish-institute-helps-ukrainian-children-

overcome-trauma/news. 

Турецький інститут Юнуса Емре, провідне агентство Туреччини з навчання 

турецької мови за кордоном, надає освіту більш ніж 1200 дітям-сиротам, 

евакуйованих з України до південної провінції Анталії. Очільник інституту професор 

Ш. Атеш сказав, що більшість тюркологів з України знайшли притулок у Туреччині і 

за їх допомогою підготували навчальні матеріали для українців. 

*** 

Portugal já concedeu mais de 51 mil protecções temporárias a pessoas chegadas 

da Ucrânia [Португалія вже надала понад 51 тис. тимчасових прихистків людям, 

які прибувають з України] // Público. – Lisboa, 2022. – 29.08. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/08/29/sociedade/noticia/portugal-ja-concedeu-51-mil-

proteccoes-temporarias-pessoas-chegadas-ucrania-2018680. 

Португалія вже надала 51 232 тимчасових прихистків українським громадянам 

та іноземцям, які проживали в цій країні та втекли від війни, причому найбільше їх 

зареєстровано в Лісабоні (10 912), Після Лісабона муніципалітетами з найбільшою 

кількістю тимчасових прихистків є Кашкайш (3075), Порту (2493), Сінтра (1763) і 

Албуфейра (1270). З 51 232 тимчасових прихистків, наданих після вторгнення росії в 

Україну 24 лютого, 30 575 – жінки і 20 657 – чоловіки, а неповнолітні становлять 13 

593 із загальної кількості. 

*** 

Gorjão Henriques, Joana. Mais de 200 refugiados da Ucrânia já se 

candidataram a Medicina. Vão ser distribuídos pelas oito faculdades [Понад 200 

біженців з України прагнуть підтвердити свою медичну освіту. Їх розподілять 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/08/tovabbra-is-rengetegen-jonnek-ukrajnabol
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/08/tovabbra-is-rengetegen-jonnek-ukrajnabol
https://www.dailysabah.com/turkey/turkish-institute-helps-ukrainian-children-overcome-trauma/news
https://www.dailysabah.com/turkey/turkish-institute-helps-ukrainian-children-overcome-trauma/news
https://www.publico.pt/2022/08/29/sociedade/noticia/portugal-ja-concedeu-51-mil-proteccoes-temporarias-pessoas-chegadas-ucrania-2018680
https://www.publico.pt/2022/08/29/sociedade/noticia/portugal-ja-concedeu-51-mil-proteccoes-temporarias-pessoas-chegadas-ucrania-2018680
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між вісьмома факультетами] / J. Gorjão Henriques // Público. – Lisboa, 2022. – 

30.08. – Режим доступу : https://www.publico.pt/2022/08/30/sociedade/noticia/200-

refugiados-ucrania-ja-candidataram-medicina-vao-distribuidos-oito-faculdades-

2018676. 

Міністр науки, технологій і вищої освіти Португалії видав наказ, який 

визначає, що всі біженці, які прибули з України, можуть подати заявку на курси 

медицини в Португалії, щоб підтвердити свою освіту, і буде проведено справедливий 

розподіл усіх заявників серед восьми вищих навчальних закладів, які пропонують 

інтегрований ступінь магістра з медицини. 

*** 

Ukrainian refugees: how are you being affected by family separation? 

[Українські біженці: як на вас впливає розлука з родиною?] // The Guardian. – 

London, 2022. – 30.08. – Режим доступу : 

https://www.theguardian.com/world/2022/aug/30/ukrainian-refugees-how-are-you-

being-affected-by-family-separation. 

Більшість українців, які втікають від війни до сусідніх держав, становлять 

жінки та діти. Більшість дорослих чоловіків, багато інвалідів і людей похилого віку 

залишилися в Україні. Розділ сім’ї, що виникає внаслідок цього, створює правові та 

соціальні проблеми, які необхідно вирішувати з урахуванням статі та віку. Діти без 

супроводу потребують особливого захисту та догляду так, як мають менше 

можливостей відстоювати власний вибір, благополуччя та права. Конвенція ООН про 

права дитини – найширше ратифікована у світі угода про права людини – вимагає, 

щоб усі рішення, які стосуються дітей, ґрунтувалися на тому, що називається 

принципом найкращих інтересів. 

РЕАКЦІЯ СВІТОВИХ ПОЛІТИКІВ, ДІЯЧІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ  

Detiger, Thea. Zonder Russen kan het ook! [Без росіян теж можна!] / T. 

Detiger // De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 01.08. – Режим доступу : 

https://www.telegraaf.nl/financieel/160144482/zonder-russen-kan-het-ook. 

Директорка амстердамського Ермітажу А. Бірні розірвала стосунки з росією 

через війну в Україні. Вона зазначила, що хоча музей «не має власної колекції, але з 

великою впевненістю дивиться в майбутнє». Експозицій від Ермітажу в Санкт-

Петербурзі, які мав мати нідерландський музей, більше немає, але багато інших 

музеїв і не лише в Нідерландах, але й з усього світу звертаються з пропозиціями та 

допомагають Ермітажу. 

*** 

Leithäuser, Johannes. Nukleare Abrüstung in Millimetern [Ядерне 

роззброєння в міліметрах] / J. Leithäuser // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am 

Main, 2022. – 01.08. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/annalena-baerbock-nukleare-abruestung-

auch-in-kriegszeiten-18214660.html. 

Міністерка закордонних справ Німеччини А. Бербок взяла участь у конференції 

Організації Об’єднаних Націй з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 

https://www.publico.pt/2022/08/30/sociedade/noticia/200-refugiados-ucrania-ja-candidataram-medicina-vao-distribuidos-oito-faculdades-2018676
https://www.publico.pt/2022/08/30/sociedade/noticia/200-refugiados-ucrania-ja-candidataram-medicina-vao-distribuidos-oito-faculdades-2018676
https://www.publico.pt/2022/08/30/sociedade/noticia/200-refugiados-ucrania-ja-candidataram-medicina-vao-distribuidos-oito-faculdades-2018676
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/30/ukrainian-refugees-how-are-you-being-affected-by-family-separation
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/30/ukrainian-refugees-how-are-you-being-affected-by-family-separation
https://www.telegraaf.nl/financieel/160144482/zonder-russen-kan-het-ook
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/annalena-baerbock-nukleare-abruestung-auch-in-kriegszeiten-18214660.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/annalena-baerbock-nukleare-abruestung-auch-in-kriegszeiten-18214660.html
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(ДНЯЗ), де вона сказала учасникам конференції, що росія неодноразово 

використовувала безрозсудну «ядерну риторику» у своїй атаці на Україну, яка 

загрожувала всьому, чого досяг ДНЯЗ за п’ять десятиліть. Міністерка наголосила, що 

навіть у цей час важливо тримати прапор ядерного роззброєння. 

*** 

Gnauck, Gerhard. Der entsetzliche Krieg [Страшна війна] / G. Gnauck // 

Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 01.08. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-geht-in-naechste-phase-es-

kann-noch-brutaler-werden-18212367.html. 

За словами автора, зараз з’являється все більше ознак того, що у третьому етапі 

війни проти України росія робить ставку на подальшу жорстокість і одним із таких 

сигналів може бути вбивство близько 50 українських військовополонених у 

підконтрольній росії Оленівці. Автор наголошує, що воля до опору в українців у всіх 

регіонах ще більше зміцнилася: 84 % опитаних українців проти будь-якої відмови від 

територій, навіть якщо це призведе до продовження війни. 

*** 

Szijjártó Péter: Minden eszközzel fel kell lépni az atomfegyverek terjedése és 

használata ellen [Поширенню та використанню ядерної зброї потрібно 

протистояти всіма засобами] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 01.08. – Режим 

доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/08/szijjarto-peter-minden-eszkozzel-

fel-kell-lepni-az-atomfegyverek-terjedese-es-hasznalata-ellen. 

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини П. Сіярто заявив під час 

конференції з перегляду Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), що 

поширенню та застосуванню ядерної зброї необхідно протистояти всіма засобами, 

тому Угорщина просить всіх зацікавлених осіб не грати в геополітику. Міністр почав 

свій виступ із того, що Україна піддається серйозним ризикам у сфері безпеки, 

економіки та енергопостачання через війну, що почалася 24 лютого 2022 р. Він додав, 

що як представник країни, яка вже прийняла 870 тис. біженців з України, закликає 

міжнародну спільноту зосередити всі свої зусилля на встановленні миру в Україні. 

*** 

Out of the Wreckage of Ukraine, the E.U. Is Finally Becoming a Union [З 

уламків України ЄС нарешті стає союзом] // Time. – New York, 2022. – 01.08. – 

Режим доступу : https://time.com/6202299/ukraine-invasion-european-union-

becoming-union/. 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що росія 

використовує газ як зброю і ЄС має реліз енергетичної безпеки на рівні ЄС. Вона 

закликала країну ЄС зменшити використання газу на 15 %, що є еквівалентом до 45 

мільярдів кубометрів. У. фон дер Ляєн зазначила, що зробити це можна вже взимку. 

*** 

Kovács, P. Т. Orbán Viktor miniszterelnök védelmére kelt Pawel Lisicki lengyel 

szerző [На захист В. Орбана виступив польський письменник П. Лісіцький] / Р. 

Т. Kovács // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 02.08. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-geht-in-naechste-phase-es-kann-noch-brutaler-werden-18212367.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-krieg-geht-in-naechste-phase-es-kann-noch-brutaler-werden-18212367.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/08/szijjarto-peter-minden-eszkozzel-fel-kell-lepni-az-atomfegyverek-terjedese-es-hasznalata-ellen
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/08/szijjarto-peter-minden-eszkozzel-fel-kell-lepni-az-atomfegyverek-terjedese-es-hasznalata-ellen
https://time.com/6202299/ukraine-invasion-european-union-becoming-union/
https://time.com/6202299/ukraine-invasion-european-union-becoming-union/
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https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/08/orban-viktor-miniszterelnok-vedelmere-

kelt-pawel-lisicki-lengyel-szerzo. 

На думку польського письменника П. Лісіцького, полякам і угорцям варто 

подолати те, як вони оцінюють російсько-українську війну, і натомість зосередитися 

на представленні спільних інтересів, насамперед у Європейському Союзі. Реакція 

польських ЗМІ в цілому на виступ В. Орбана в Беїле-Тушнаді нагадує П. Лісіцькому 

«зовсім не надзвичайний феномен, коли велика любов миттєво перетворюється на 

ненависть». 

*** 

Crowe, David. Urgent review of Australia’s defence ordered as security threats 

grow [Розпорядження про терміновий перегляд оборони Австралії через 

зростання загроз безпеці] / D. Crowe // The Sydney Morning Herald. – Sydney, 2022. 

– 02.08. – Режим доступу : https://www.smh.com.au/politics/federal/urgent-review-of-

australia-s-defence-ordered-as-security-threats-grow-20220802-p5b6pn.html. 

Австралійців буде попереджено про ризик конфлікту між державами під час 

термінового перегляду національної оборони на тлі побоювань, що 44,6 млрд дол. 

щорічних витрат недостатньо для того, щоб підготувати країну до зростаючих загроз 

її безпеці. Міністр оборони Австралії Р. Марлз залучить двох зовнішніх експертів для 

проведення екстреного огляду, поки уряд розглядатиме ключові рішення щодо 

атомних підводних човнів, флоту есмінців з керованими ракетами та планів побудови 

більшої армії. Оскільки російське вторгнення в Україну викликає занепокоєння, що 

Китай може застосувати силу проти Тайваню, огляд може поставити під сумнів 

пріоритети витрат на всі основні оборонні програми та те, чи забезпечують ці витрати 

країні необхідну безпеку. 

*** 

Novák, Martin. Přední historik: Rusové Ukrajinu neznají, mnozí ji touží 

odstranit jako škodlivou věc [Провідний історик: росіяни не знають України, 

багато хто хоче її ліквідувати як шкідливу річ] / M. Novák // Aktaualne.cz. – 

Praha, 2022. – 03.08. – Режим доступу : https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/predni-

historik-rusove-ukrajinu-neznaji-mnozi-ji-touzi-

odstr/r~601ad040117911ed82b7ac1f6b220ee8/. 

Провідний чеський історик Б. Зілинський є одним із авторів «Історії України», 

яка вперше вийшла у 2015 р. У книзі описуються всі ключові етапи української 

історії. Вже у вступі до «Історії України» йдеться, що путінська росія формально 

визнає незалежність України, але лише за умови, що вона залишиться, такою собі, 

братською республікою, яка проводить політику, яка влаштовує кремль. Б. 

Зілинський сумнівається, що росія припинить спроби втручання в події в Україні. 

*** 

Nederlandse mijnenjager eerder naar Middellandse Zee [Нідерландський 

мінний «мисливець» раніше запланованого часу вирушив до Середземного моря] 

// De Telegraaf. – Amsterdam, 2022. – 03.08. – Режим доступу : 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1103145382/nederlandse-mijnenjager-eerder-naar-

middellandse-zee. 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/08/orban-viktor-miniszterelnok-vedelmere-kelt-pawel-lisicki-lengyel-szerzo
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/08/orban-viktor-miniszterelnok-vedelmere-kelt-pawel-lisicki-lengyel-szerzo
https://www.smh.com.au/politics/federal/urgent-review-of-australia-s-defence-ordered-as-security-threats-grow-20220802-p5b6pn.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/urgent-review-of-australia-s-defence-ordered-as-security-threats-grow-20220802-p5b6pn.html
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/predni-historik-rusove-ukrajinu-neznaji-mnozi-ji-touzi-odstr/r~601ad040117911ed82b7ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/predni-historik-rusove-ukrajinu-neznaji-mnozi-ji-touzi-odstr/r~601ad040117911ed82b7ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/predni-historik-rusove-ukrajinu-neznaji-mnozi-ji-touzi-odstr/r~601ad040117911ed82b7ac1f6b220ee8/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1103145382/nederlandse-mijnenjager-eerder-naar-middellandse-zee
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1103145382/nederlandse-mijnenjager-eerder-naar-middellandse-zee
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Постійна група протимінних заходів НАТО зосереджена на боротьбі з мінами в 

Середземному морі та навколо нього. Нідерландський мінний фахівець вирушив до 

Середземного моря, щоб приєднатися до флоту НАТО. Розпочате транспортування 

зерна морем з України може зіткнутися з проблемами і, за словами речника 

Королівського флоту Нідерландів, щоб забезпечити продовження транспортування 

«ми можемо допомогти швидше розмінувати». 

*** 

Mihkelson, Marko. Marko Mihkelson: Taiwani edasised sündmused mõjutavad 

vahetult Eesti julgeolekut [Марко Мігкельсон: подальші події на Тайвані 

безпосередньо вплинуть на безпеку Естонії] / M. Mihkelson // Eesti Päevaleht. – 

Tallinn, 2022. – 03.08. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120045454/marko-mihkelson-taiwani-edasised-sundmused-

mojutavad-vahetult-eesti-julgeolekut. 

Зовнішньополітичний експерт та член Рійгікогу М. Мігкельсон вважає, що 

візит спікера Палати представників Конгресу США Н. Пелосі на Тайвань не повинен 

залишити естонців байдужими. Голова КНР Сі Цзіньпін поставив за мету встановити 

контроль над Тайванем не пізніше 2049 р. і Китай дуже уважно стежить за тим, що 

відбувається в Україні. На думку експерта, якби Захід хоча б частково погодився на 

силове переміщення кордонів у загарбницькій війні росії, це додало б аргументів для 

Пекіна застосувати силу для своєї справи. 

*** 

Sclavone, Ionel. Nicolae Ciucă este optimist. România va intra în Schengen anul 

acesta [Ніколає Чуке налаштований оптимістично. Цього року Румунія вступить 

до Шенгену] / I. Sclavone // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 03.08. – Режим 

доступу : https://evz.ro/nicolae-ciuca-este-optimist-romania-va-intra-in-schengen-

anul-acesta-interviu-bloomberg.html. 

Прем’єр-міністр Румунії Н. Чуке заявив, що НАТО має готуватися до 

тривалого розгортання на східному фланзі і, що було б ілюзією очікувати повернення 

відносин між росією і Заходом до довоєнного стану відразу після припинення 

бойових дій в Україні. Румунія, підтримуючи Україну, відновила залізничні лінії та 

реконструювала порти, щоб допомогти українському експорту обійти блокаду 

чорноморських портів. Крім того влада Бухареста допомогла понад мільйону 

біженців. За словами міністра, зростає занепокоєння щодо рішучості багатших 

західних країн продовжувати тиск на росію через санкції та підтримку України 

зброєю. Н. Чуке стверджує, що тиск на росію не можна зменшувати. 

*** 

Bingener, Reinhard. Es droht Streit über Russland und Israel [Існує загроза 

суперечки щодо росії та Ізраїлю] / R. Bingener // Frankfurter Аllgemeine. – 

Frankfurt am Main, 2022. – 03.08. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/oekumenischer-rat-der-kirchen-streit-

ueber-russland-und-israel-droht-18157077.html. 

Кожні вісім років 352 церкви-члени Всесвітньої ради церков (ВРЦ) збираються 

на асамблею. На початку вересня ця зустріч із близько 5 тис. учасників вперше 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120045454/marko-mihkelson-taiwani-edasised-sundmused-mojutavad-vahetult-eesti-julgeolekut
https://epl.delfi.ee/artikkel/120045454/marko-mihkelson-taiwani-edasised-sundmused-mojutavad-vahetult-eesti-julgeolekut
https://evz.ro/nicolae-ciuca-este-optimist-romania-va-intra-in-schengen-anul-acesta-interviu-bloomberg.html
https://evz.ro/nicolae-ciuca-este-optimist-romania-va-intra-in-schengen-anul-acesta-interviu-bloomberg.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/oekumenischer-rat-der-kirchen-streit-ueber-russland-und-israel-droht-18157077.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/oekumenischer-rat-der-kirchen-streit-ueber-russland-und-israel-droht-18157077.html
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відбудеться на німецькій землі, у Карлсруе. За словами автора, зустріч зараз набула 

неочікуваної актуальності через вторгнення росії в Україну і тому, що війна у Східній 

Європі призводить до великого напруження в ортодоксальному християнстві. Автор 

пише, що в Україні сотні громад, які раніше підпорядковувалися московському 

патріархату, відсторонили духовного лідера кирила від свого покровительства через 

те, що він наближений до путіна та підтримує загарбницьку війну. 

*** 

Liubertaitė, Agnė. V. Zelenskiui pranešus apie ketinimą Ukrainoje įteisinti 

partnerystę, reakcijos Lietuvoje: pavyks ir mums? [Після того, як В. Зеленський 

заявив про намір легалізувати партнерство в Україні, реакція в Литві: чи 

вдасться і нам?] / A. Liubertaitė // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 03.08. – Режим 

доступу : https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/08/03/news/v-zelenskiui-

pranesus-apie-ketinima-ukrainoje-iteisinti-partneryste-reakcijos-lietuvoje-pavyks-ir-

mums--24153399. 

Після того, як Президент України В. Зеленський заявив, що уряд України вже 

готує варіанти легалізації цивільних партнерств, представники правлячої партії Литви 

вітають цю ініціативу і сподіваються, що вона нарешті допоможе швидше прийняти 

відповідний закон, а опозиціонери вважають, що Україна могла б легалізувати 

одностатеві партнерства, щоб представити себе деяким країнам ЄС. Голова Комітету 

Сейму Литви з прав людини та один із головних ініціаторів Закону про партнерство 

Т. В. Раскявічюс зазначив, що деякі політичні опоненти в Сеймі вже давно 

започаткували тактику, що питання прав людини не можна обговорювати під час 

війни, але дії Президента України малюють абсолютно протилежну картину. 

*** 

Harri, Tiido. Tankiotsus on nüüd Kaja Kallase kohus [Рішення щодо танків 

тепер виносить суд Каї Каллас] / T. Harri // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 04.08. 

– Режим доступу : https://epl.delfi.ee/artikkel/120046140/juhtkiri-tankiotsus-on-nuud-

kaja-kallase-kohus. 

Прем’єр-міністерка Естонії К. Каллас заявила, що радянські пам’ятники мають 

бути прибрані з публічного простору якомога швидше. Тепер прем’єр-міністерка має 

взяти на себе центральну роль: прийняти рішення і пояснити його жителям міста 

Нарва так само рішуче, як вона пояснила російську загрозу західним союзникам. 

Пропаганда і війна надали символіці радянської армії додаткового значення: її 

використання в Естонії демонструє ворожість до естонської держави. 

*** 

UN to investigate prison attack that killed dozens of Ukrainian prisoners of war 

[ООН розслідує напад на в’язницю, внаслідок якого загинули десятки 

українських військовополонених] // The Guardian. – London, 2022. – 04.08. – 

Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/aug/04/un-to-investigate-

prison-attack-that-killed-dozens-of-ukraine-prisoners-of-war. 

Генеральний секретар ООН А. Гутерреш заявив журналістам, що він не має 

повноважень проводити кримінальні розслідування, але може проводити місії зі 

встановлення фактів, і готується технічне завдання для затвердження урядами 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/08/03/news/v-zelenskiui-pranesus-apie-ketinima-ukrainoje-iteisinti-partneryste-reakcijos-lietuvoje-pavyks-ir-mums--24153399
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/08/03/news/v-zelenskiui-pranesus-apie-ketinima-ukrainoje-iteisinti-partneryste-reakcijos-lietuvoje-pavyks-ir-mums--24153399
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/08/03/news/v-zelenskiui-pranesus-apie-ketinima-ukrainoje-iteisinti-partneryste-reakcijos-lietuvoje-pavyks-ir-mums--24153399
https://epl.delfi.ee/artikkel/120046140/juhtkiri-tankiotsus-on-nuud-kaja-kallase-kohus
https://epl.delfi.ee/artikkel/120046140/juhtkiri-tankiotsus-on-nuud-kaja-kallase-kohus
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/04/un-to-investigate-prison-attack-that-killed-dozens-of-ukraine-prisoners-of-war
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/04/un-to-investigate-prison-attack-that-killed-dozens-of-ukraine-prisoners-of-war
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України та росії для встановлення фактів і розслідування вбивства десятків 

військовополонених у в’язниці в окупованому росією регіоні на сході України. 

*** 

Гісем, Іван. Розпад росії: що про це думають на Заході / І. Гісем // 

Українське Слово. – , 2022. – 04.08. – Режим доступу : 

https://www.ukrslovo.net/nota-bene/112209.html. 

На думку журналіста видання І. Гісема, рано чи пізно імперії розпадаються і рф 

– не виняток. Журналіст вважає, що нинішній етап російсько-української війни лише 

прискорив цей цілком природний процес, який запустив розпад СРСР, і він може 

привести як до повної, так і до часткової дезінтеграції рф, внаслідок чого на мапі 

світу, ймовірно, з’являться нові національні держави. 

*** 

Lefterescu, Dragoș. E timpul ca NATO să preia inițiativa în privința Ucrainei 

[Настав час НАТО взяти на себе лідерство щодо України] / D. Lefterescu // 

Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 05.08. – Режим доступу : https://evz.ro/e-

timpul-ca-nato-sa-preia-initiativa-in-privinta-ucrainei.html. 

В статті йдеться про роль НАТО у підтримці України у війні проти росії 

Наголошується, що НАТО у довгостроковій перспективі має мандат взяти на себе 

керівну роль, як найважливіший альянс колективної оборони, що реагує на російську 

загрозу. 

*** 

Wollscheid, Marcel. Kritik an Scholz: „In seinem Umfeld sind Leute, die ihm 

Flöhe ins Ohr setzen» [Критика Шольца: «Навколо нього є люди, які пускають 

йому бліх у вухо»] / M. Wollscheid // Focus. – Berlin, 2022. – 05.08. – Режим доступу 

: https://www.focus.de/politik/deutschland/marie-agnes-strack-zimmermann-kritik-

an-scholz-in-seinem-umfeld-sind-leute-die-ihm-floehe-ins-ohr-

setzen_id_129783634.html. 

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн 

виступає проти канцлера О. Шольца, критикуючи його стиль керівництва під час 

війни в Україні. Крім того М.-А. Штрак-Ціммерман вважає, що канцлер О. Шольц 

погано орієнтується в політиці щодо України. Її основна критика спрямована на 

офіційного представника О. Шольца із зовнішньої політики Є. Плетнера. Експертка з 

оборони закликала до збільшення військової допомоги Україні, наприклад, шляхом 

постачання німецького бойового танка Leopard-2. 

*** 

PCP apela a Moscovo e a «todos os outros intervenientes» que iniciem 

«negociação» para uma «solução política» [КПП закликає москву та «всіх інших 

акторів» почати «переговори» для «політичного вирішення»] // Público. – Lisboa, 

2022. – 05.08. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/08/05/politica/noticia/pcp-apela-moscovo-intervenientes-

iniciem-negociacao-solucao-politica-2016252. 

https://www.ukrslovo.net/nota-bene/112209.html
https://evz.ro/e-timpul-ca-nato-sa-preia-initiativa-in-privinta-ucrainei.html
https://evz.ro/e-timpul-ca-nato-sa-preia-initiativa-in-privinta-ucrainei.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/marie-agnes-strack-zimmermann-kritik-an-scholz-in-seinem-umfeld-sind-leute-die-ihm-floehe-ins-ohr-setzen_id_129783634.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/marie-agnes-strack-zimmermann-kritik-an-scholz-in-seinem-umfeld-sind-leute-die-ihm-floehe-ins-ohr-setzen_id_129783634.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/marie-agnes-strack-zimmermann-kritik-an-scholz-in-seinem-umfeld-sind-leute-die-ihm-floehe-ins-ohr-setzen_id_129783634.html
https://www.publico.pt/2022/08/05/politica/noticia/pcp-apela-moscovo-intervenientes-iniciem-negociacao-solucao-politica-2016252
https://www.publico.pt/2022/08/05/politica/noticia/pcp-apela-moscovo-intervenientes-iniciem-negociacao-solucao-politica-2016252
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Комуністична партія Португалії закликала португальську молодь активізувати 

боротьбу за мир і розкритикувала зовнішню політику головуючих партій Португалії, 

які «небезпечно втягують» країну в «агресивну мілітаристську стратегію» 

Вашингтона. У своїй заяві комуністичний лідер Руї Фернандес згадав «ядерний жах» 

6 і 9 серпня 1945 р. в японських містах Хіросіма та Нагасакі та закликав 

португальський народ, і особливо молодь, активізувати боротьбу за мир і роззброєння 

імперіалістичних країн США та НАТО (частиною якого є Португалія), закликавши 

ЄС покласти край своїй «стратегії протистояння» та припинити «розпалювати війну в 

Україні». 

*** 

Vlad, Andreea. Exclusiv. Războiul lui Putin e foarte personal. Adrian 

Cioroianu, despre concesiile făcute de Occident pentru a evita conflictul [Ексклюзив. 

Війна путіна дуже особиста. Адріан Чорояну про поступки Заходу, щоб уникнути 

конфлікту] / A. Vlad // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 06.08. – Режим доступу 

: https://evz.ro/exclusiv-razboiul-lui-putin-e-foarte-personal-adrian-cioroianu-despre-

concesiile-facute-de-occident-pentru-a-evita-conflictul-video.html. 

Колишній міністр закордонних справ Румунії А. Чорояну проаналізував 

контекст, який передував військовій агресії росії. Він заявив, що всупереч поширеній 

думці про те, що Захід сприяв рішенню путіна напасти на Україну, насправді зроблені 

поступки, включаючи «Північний потік-2», були важливими. За його словами, 

робилися поступки, щоб путін не почав війни, щоб виграти час в умовах, коли 

ставало все більш зрозумілим, що щось відбувається.  

*** 

Grynszpan, Emmanuel. Amnesty International dans la tourmente après la 

publication de son rapport sur la guerre en Ukraine [Amnesty International в 

неспокої після публікації звіту про війну в Україні] / E. Grynszpan // Le Monde. – 

Paris, 2022. – 06.08. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/06/amnesty-international-dans-

la-tourmente-de-la-guerre-en-ukraine_6137350_3210.html. 

В опублікованому звіті громадська організація Amnesty International стверджує, 

що ЗСУ ставлять під загрозу цивільне населення та називає приклади, коли ЗСУ 

розміщували зброю в житлових районах. У результаті мирні жителі, на думку 

правозахисників, стають побічними жертвами артилерійського обстрілу з боку росії. З 

моменту публікації звіт став однією з найбільш обговорюваних тем в Україні, 

засвідчуючи нездатність однієї з найвпливовіших на міжнародній арені правозахисної 

організації проводити неупереджені розслідування в умовах запеклої війни. 

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував «спробу амністувати 

терористичну країну», яка ставить «жертву і агресора певним чином в рівні 

положення».  

*** 

Lefebvre, Michel. Guerre en Ukraine: «La Russie et l’Ukraine trouvent leurs 

racines dans l’Empire de Kiev» [Війна в Україні: «росія та Україна мають коріння 

в Київській імперії»] / M. Lefebvre // Le Monde. – Paris, 2022. – 06.08. – Режим 

https://evz.ro/exclusiv-razboiul-lui-putin-e-foarte-personal-adrian-cioroianu-despre-concesiile-facute-de-occident-pentru-a-evita-conflictul-video.html
https://evz.ro/exclusiv-razboiul-lui-putin-e-foarte-personal-adrian-cioroianu-despre-concesiile-facute-de-occident-pentru-a-evita-conflictul-video.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/06/amnesty-international-dans-la-tourmente-de-la-guerre-en-ukraine_6137350_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/06/amnesty-international-dans-la-tourmente-de-la-guerre-en-ukraine_6137350_3210.html
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доступу : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/06/guerre-en-ukraine-

la-russie-et-l-ukraine-trouvent-leurs-racines-dans-l-empire-de-

kiev_6137339_3210.html. 

В інтерв’ю для спецвипуску «Le Monde» під назвою «Україна, історія 

емансипації» американський історик Джейн Бербенк, фахівець з питань росії, 

намагається пояснити «дуже давні та складні» відносини між Києвом і москвою. Він 

розглядає різні теорії Євразії, які тривалий час впливали на російських націоналістів і 

експансіоністські цілі путіна. 

*** 

Nógrádi György: El kell kerülni a harmadik világháborút! [Потрібно 

уникнути Третьої світової війни!] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 06.08. – 

Режим доступу : https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/08/nogradi-gyorgy-el-kell-

kerulni-a-harmadik-vilaghaborut. 

Угорський експерт з питань безпеки Д. Нограді в інтерв’ю виданню зазначив, 

що думав, як і всі західні розвідники, що путін не нападе на Україну. Стосовно 

майбутнього Д. Нограді пояснив, що необхідно уникнути Третьої світової війни, це 

«не було б добре ні для кого». 

*** 

Berman, Lazar. Losing beloved zoo, Ukrainian Jewish leader haunted by 

assault on his city [Єврейському лідеру, який втратив улюблений зоопарк, не дає 

спокою напад на його місто] / L. Berman // The Times of Israel. – Jerusalem, 2022. – 

06.08. – Режим доступу : https://www.timesofisrael.com/losing-beloved-zoo-

ukrainian-jewish-leader-haunted-by-assault-on-his-city/. 

Харківський бізнесмен і парламентар, єврей за походженням, О. Фельдман 

активно працює в міжконфесійних організаціях, зокрема з 2008 р. очолює 

Український єврейський комітет. Він не в захваті від позиції Ізраїлю щодо війни в 

Україні, що Єрусалим не приєднався до санкцій Заходу проти росії і не побажав 

надати Україні навіть оборонну зброю. У 2014 р., коли росія захопила Крим і частину 

східної України, О. Фельдман полетів до Ізраїлю, щоб заручитися підтримкою країни, 

але тодішній прем’єр-міністр Б. Нетаньяху відмовився від зустрічі і О. Фельдман 

публічно висловив розчарування неспроможністю Ізраїлю зайняти тверду позицію 

щодо України. 

*** 

CaleroErdogan apuesta por mediar en Ucrania para ganar en Turquía [Р. Т. 

Ердоган ставить на посередництво в Україні для перемоги в Туреччині] / F. J. 

Calero // ABC. – Madrid, 2022. – 07.08. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/internacional/erdogan-apuesta-mediar-ucrania-ganar-turquia-

20220807143856-nt.html. 

Постать президента Туреччини Р. Т.Ердогана виділяється як одна із 

переможців цих п’яти місяців війни в Україні: однією рукою він сприяє продажу 

Україні безпілотників для допомоги боротьби з російським вторгненням, з іншого 

боку він не вводить санкції проти росії і виступає посередником у переговорах про 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/06/guerre-en-ukraine-la-russie-et-l-ukraine-trouvent-leurs-racines-dans-l-empire-de-kiev_6137339_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/06/guerre-en-ukraine-la-russie-et-l-ukraine-trouvent-leurs-racines-dans-l-empire-de-kiev_6137339_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/06/guerre-en-ukraine-la-russie-et-l-ukraine-trouvent-leurs-racines-dans-l-empire-de-kiev_6137339_3210.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/08/nogradi-gyorgy-el-kell-kerulni-a-harmadik-vilaghaborut
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/08/nogradi-gyorgy-el-kell-kerulni-a-harmadik-vilaghaborut
https://www.timesofisrael.com/losing-beloved-zoo-ukrainian-jewish-leader-haunted-by-assault-on-his-city/
https://www.timesofisrael.com/losing-beloved-zoo-ukrainian-jewish-leader-haunted-by-assault-on-his-city/
https://www.abc.es/internacional/erdogan-apuesta-mediar-ucrania-ganar-turquia-20220807143856-nt.html
https://www.abc.es/internacional/erdogan-apuesta-mediar-ucrania-ganar-turquia-20220807143856-nt.html
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вивезення українського зерна. Таким чином, його уряд сподівається, що зростаюча 

релевантність Анкари в міжнародному співтоваристві – через російське вторгнення – 

послужить важелем для його переобрання, незважаючи на кризу, інфляцію та обвал 

турецької ліри. 

*** 

Kallas peab otsustama, narvalased aga mõistma [Каллас повинна 

визначитися, а жителі Нарви повинні зрозуміти] // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. 

– 07.08. – Режим доступу : https://epl.delfi.ee/artikkel/120047352/juhtkiri-kallas-

peab-otsustama-narvalased-aga-moistma. 

Прем’єр-міністерка Естонії К. Каллас зустрілася з міською радою Нарви щодо 

пам’ятника танку в Нарві. Вона сказала, що через військові злочини путіна жителі 

Нарви тепер мають підстави запитати себе, чи хотіли б їхні діди, щоб хтось 

використав їхню історичну боротьбу так, як це робить путінська росія. Мова йшла 

про перенесення танку до музею, і що це не завадить нарвчанам вшанувати пам’ять 

своїх дідів, проте, погодившись на це, вони показали б, що хочуть зважати на 

співвітчизників, яким ці символи завдають болю – особливо зараз, під час війни росії 

в Україні. 

*** 

Görlach, Alexander. Putin, Xi und der Sündenbock: Was die Diktatoren im 

Geiste vereint [путін, Сі та козел відпущення: що об’єднує диктаторів духом] / A. 

Görlach // Focus. – Berlin, 2022. – 07.08. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/der-china-versteher/analyse-vom-china-versteher-putin-

xi-und-der-suendenbock-was-die-diktatoren-im-geiste-vereint_id_128130171.html. 

Старший науковий співробітник Ради Карнегі з питань етики в міжнародних 

справах у Нью-Йорку А. Герлаха вважає, що атака кремля на демократичну країну – 

це не «просто» війна, а епохальна подія, хвилі шоку якої провіщають зміну парадигми 

в усьому світі. За його словами, вторгнення росії в Україну зруйнувало післявоєнний 

порядок Європи, похитнувши старі переконання, які є основами міжнародного 

порядку. Експерт наголошує, що китайський та російський диктатори об’єдналися в 

боротьбі проти їх спільного ворога свободи. 

*** 

Njemački medij objavio tekst hrvatskog veleposlanika o Hrvatskoj kao 

uspješnoj priči [Німецькі ЗМІ опублікували текст посла Хорватії про Хорватію як 

історію успіху] // Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 07.08. – Режим доступу : 

https://www.vecernji.hr/vijesti/njemacki-medij-objavio-tekst-hrvatskog-veleposlanika-

o-hrvatskoj-kao-uspjesnoj-prici-1607746. 

Авторитетне німецьке ЗМІ Hauptsdatbrief опублікувало авторський текст посла 

Хорватії в Берліні Г. Бакоти під назвою «Від захисту країни до повної інтеграції в 

євроатлантичну систему – історія успіху Хорватії», в якій йдеться про воєнні роки 

Хорватії. В статті зазначається, що країна опікувалася майже мільйоном біженців (з 

яких кілька сотень тисяч були з Боснії і Герцеговини) – подібно до ФРН, яка сьогодні 

опікується близько 900 тис. біженців з України. За словами посла, солідарність із 

жертвами війни завжди була важливою як для Загреба, так і для Берліна. 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120047352/juhtkiri-kallas-peab-otsustama-narvalased-aga-moistma
https://epl.delfi.ee/artikkel/120047352/juhtkiri-kallas-peab-otsustama-narvalased-aga-moistma
https://www.focus.de/politik/der-china-versteher/analyse-vom-china-versteher-putin-xi-und-der-suendenbock-was-die-diktatoren-im-geiste-vereint_id_128130171.html
https://www.focus.de/politik/der-china-versteher/analyse-vom-china-versteher-putin-xi-und-der-suendenbock-was-die-diktatoren-im-geiste-vereint_id_128130171.html
https://www.vecernji.hr/vijesti/njemacki-medij-objavio-tekst-hrvatskog-veleposlanika-o-hrvatskoj-kao-uspjesnoj-prici-1607746
https://www.vecernji.hr/vijesti/njemacki-medij-objavio-tekst-hrvatskog-veleposlanika-o-hrvatskoj-kao-uspjesnoj-prici-1607746
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*** 

Христо Иванов: «Газпром» не е просто доставчик, а геополитическо 

оръжие [Христо Іванов: «Газпром» – це не просто постачальник, а геополітична 

зброя] // Дневник. – Sofia, 2022. – 07.08. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/08/07/4377592_hristo_ivanov_gazprom_ne_e_p

rosto_dostavchik_a/. 

Співголова політичної партії «Демократична Болгарія» Христо Іванов заявив, 

що «Газпром» не просто торговець чи постачальник, це геополітична зброя росії, яка 

перебуває у жорсткому протистоянні не лише з Україною, а й з ЄС, НАТО та усім 

міжнародним порядком. За його словами, політична ціна поновлення відносин 

Болгарії з «Газпромом» є суттєвою частиною проблеми. 

*** 

La guerra subterránea de Rusia [Підпільна війна росії] // ABC. – Madrid, 

2022. – 08.08. – Режим доступу : https://www.abc.es/opinion/editorial-abc-guerra-

subterranea-rusia-20220808175238-nt.html. 

Розслідування прокуратури США щодо діяльності Олександра Іонова – агента 

ФСБ – розплутало павутину, яку роками плели російські спецслужби та шпигунські 

служби навколо будь-якого конфлікту, який може дестабілізувати західні демократії, і 

породження політичних криз, які їх послаблюють. Тінь кремля простягається не лише 

на Україну, територію, військова анексія якої була задумана путіним як бомба 

сповільненої дії, за допомогою якої можна спровокувати незгоду та розкол в 

Європейському Союзі, але й на будь-який політичний процес, яким можна 

маніпулювати та радикалізувати за допомогою розділення вільних суспільств. 

Падіння уряду Маріо Драґі та призначення виборів в Італії, які після періоду 

поміркованості під керівництвом технократів могли призвести до перемоги 

популістських сил, що не приховують своїх контактів з путіним, є останнім епізодом 

у довгій серії міжнародного втручання, в якому каталонський сепаратизм посів 

привілейоване місце. 

*** 

Il Papa: le navi di grano partite dall’Ucraina fanno sperare nella pace [Папа 

Римський: судна з зерном, що вийшли з України, дають надію на мир] // 

Avvenire. – Milano, 2022. – 08.08. – Режим доступу : 

https://www.avvenire.it/papa/pagine/il-papa-partenza-di-navi-grano-da-ucraina-

speranza-di-pace. 

Папа Франциск привітав відправку з українських чорноморських портів 

перших суден із зерном, раніше заблокованих росією, заявивши, що цей прорив може 

стати взірцем для діалогу, щоб покласти край війні в Україні. Папа Франциск вітає 

відплиття перших «зерновозів» з портів України як «знак надії», який підведе межу 

до закінчення конфлікту та «справедливого та міцного миру». 

*** 

Bröll, Claudia. Es geht nur halb um Russland [Це тільки половина про росію] 

/ C. Bröll // Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 08.08. – Режим 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/08/07/4377592_hristo_ivanov_gazprom_ne_e_prosto_dostavchik_a/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/08/07/4377592_hristo_ivanov_gazprom_ne_e_prosto_dostavchik_a/
https://www.abc.es/opinion/editorial-abc-guerra-subterranea-rusia-20220808175238-nt.html
https://www.abc.es/opinion/editorial-abc-guerra-subterranea-rusia-20220808175238-nt.html
https://www.avvenire.it/papa/pagine/il-papa-partenza-di-navi-grano-da-ucraina-speranza-di-pace
https://www.avvenire.it/papa/pagine/il-papa-partenza-di-navi-grano-da-ucraina-speranza-di-pace
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доступу : https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/blinken-stellt-neue-afrika-

strategie-der-usa-vor-18230460.html. 

Держсекретар США Е. Блінкен подорожує трьома африканськими країнами, 

ПАР, Демократичною Республікою Конго (ДРК) і Руандою. У центрі уваги – вплив 

росії та Китаю в африканських країнах, який США хочуть приборкати. Однією з 

головних тем візиту Е. Блінкена до ПАР стала відмова країни засудити війну росії в 

Україні. Але Південна Африка не змінює своєї позиції, натомість міністерка 

закордонних справ ПАР Н. Пандор розкритикувала Америку та інші західні країни за 

те, що вони зосереджуються на конфлікті в Україні та нехтують іншими 

міжнародними проблемами. 

*** 

Lohse, Eckart. Gerhard Schröder wird vorerst nicht aus der SPD 

ausgeschlossen [Герхарда Шредера поки що не виключать із СДПН] / E. Lohse // 

Frankfurter Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 08.08. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gerhard-schroeder-wird-vorerst-nicht-aus-

der-spd-ausgeschlossen-18229674.html. 

Колишнього канцлера Г. Шредера звинувачують у великій частині Соціал-

демократичної партії Німеччини (СДПН) від районної асоціації до федерального 

керівництва в тому, що він занадто близький до президента росії путіна, навіть після 

того, як він розпочав війну проти України. Проте Г. Шредера не виключили з СДПН. 

Так вирішила арбітражна комісія СДПН округу Ганновер. В обґрунтуванні 

відхилення клопотань про виключення політика йдеться про те, що заклики до 

агресивної війни або виправдання військового нападу однієї держави на іншу 

«несумісні» з членством у СДПН і порушення партійного порядку «не доведене». 

*** 

Czolij, Eugene. ¡Es hora de detener a Rusia! [Настав час зупинити росію!] / E. 

Czolij // La Nación. – Buenos Aires, 2022. – 08.08. – Режим доступу : 

https://www.lanacion.com.ar/opinion/es-hora-de-detener-a-rusia-nid08082022/. 

Автор наголошує, що країни-члени НАТО повинні припинити коливатися у 

підтримці України у її протистоянні російському агресору. Він зазначає, що усім 

відомо, що в нинішніх умовах перманентної війни з росією – повідомляти про те, як 

НАТО планує допомагати Україні в майбутньому, корисно лише постом у Twitter, 

який швидко поширюється і з такою ж швидкістю забувається. Автор закликає 

країни-члени НАТО надати Україні додаткову фінансову допомогу та всю необхідну 

зброю, щоб вона могла запровадити безпольотну зону та відкинути російську армію 

до українсько-російського кордону, а також повинні посилити санкції проти росії, 

щоб західні долари не продовжували фінансувати геноцидну війну росії проти 

України. 

*** 

Örül Magyarország nyomás alá helyezésének Karácsony [Він радий тиснути 

на Угорщину] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 08.08. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/08/magyarorszag-szankciok-haboru-karacsony-

gergely. 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/blinken-stellt-neue-afrika-strategie-der-usa-vor-18230460.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/blinken-stellt-neue-afrika-strategie-der-usa-vor-18230460.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gerhard-schroeder-wird-vorerst-nicht-aus-der-spd-ausgeschlossen-18229674.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gerhard-schroeder-wird-vorerst-nicht-aus-der-spd-ausgeschlossen-18229674.html
https://www.lanacion.com.ar/opinion/es-hora-de-detener-a-rusia-nid08082022/
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/08/magyarorszag-szankciok-haboru-karacsony-gergely
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/08/magyarorszag-szankciok-haboru-karacsony-gergely
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Мер Будапешта Г. Карачонь висловив схвалення, що Угорщина не змогла 

запобігти пакету санкцій Європейського Союзу. Відео, яке оприлюднив політолог Д. 

Деак, свідчить, що, на думку Г. Карачоня, уряд Угорщини стоїть не на тій стороні 

українсько-російського конфлікту. За словами аналітика, вже є реальні докази, що 

«ліві» працюють проти Угорщини. 

*** 

Bisharа, Marwan. Dirty wars [Брудні війни] / М. Bisharа // The News. – 

Islamabad, 2022. – 08.08. – Режим доступу : 

https://www.thenews.com.pk/print/980693-dirty-wars. 

Автор статті М. Бішара розмірковує, хто виграє війну в Україні. Зокрема, він 

вважає, що «жодній зі сторін не можна і не слід довіряти, тому що обидві повністю 

залучені у психологічну війну», яка є ключовою для перемоги в загальній війні в 

Україні, поширюючи вибіркові «факти та міфи». 

*** 

Lucasas, Edwardas. Edwardas Lucasas. Plona oda – silpnumo ženklas [Едвард 

Лукас. Тонка шкіра – ознака слабкості] / E. Lucasas // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 

2022. – 09.08. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/08/09/news/edwardas-lucasas-plona-oda-

silpnumo-zenklas-24206720. 

На думку британського журналіста Е. Лукаса, відповідною реакцією на візит 

спікера Палати представників США Н. Пелосі на Тайвань з боку решти світу має бути 

шквал оголошень про майбутні подорожі і чим більше країн це робитиме, тим 

неефективнішою буде позиція Пекіна. Журналіст наголошує, що всі можуть 

підкреслити, що США не закликають Тайвань проголосити незалежність: вони 

підтримують статус-кво, за якого зовнішній світ підтримує повні економічні, 

соціальні та політичні зв’язки з Тайванем без офіційного дипломатичного визнання. 

Такі дії, за словами Е. Лукаса, мають ще один важливий ефект: вони показують, що 

тягар глобальної безпеки несуть лише Сполучені Штати і, якщо союзники 

добровільно викликають на себе гнів материкового Китаю в знак солідарності з США, 

вони демонструють переваги багатосторонньої безпеки та зміцнюють аргументи на 

користь продовження допомоги США Україні. 

*** 

Stavridis, James. The Ukraine War Is Becoming Putin’s Vietnam [Українська 

війна стає путінським В’єтнамом] / J. Stavridis // Time. – New York, 2022. – 09.08. – 

Режим доступу : https://time.com/6186033/ukraine-war-becoming-putins-vietnam/. 

Американський військовий діяч, відставний адмірал військово-морських сил 

США Д. Ставрідіс у статті для видання зазначив, що він пам’ятає досвід США у 

В’єтнамі і ситуація путіна все більше нагадує цей довгий і болісний досвід. Д. 

Ставрідіс пише, що карткова рука путіна, слабка на початку конфлікту, з кожним 

днем стає дедалі слабшою. Військовий експерт зазначає, що час більше на боці 

України та Заходу, ніж на боці путіна і через рік це стане очевиднішим. 

*** 

https://www.thenews.com.pk/print/980693-dirty-wars
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/08/09/news/edwardas-lucasas-plona-oda-silpnumo-zenklas-24206720
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/08/09/news/edwardas-lucasas-plona-oda-silpnumo-zenklas-24206720
https://time.com/6186033/ukraine-war-becoming-putins-vietnam/
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Syrovátka, Jonáš. Koleje položené, k útesu vedoucí [Прокладені доріжки, що 

ведуть до обриву] / J. Syrovátka // Aktaualne.cz. – Praha, 2022. – 10.08. – Режим 

доступу : https://blog.aktualne.cz/blogy/jonas-syrovatka.php?itemid=43224. 

Автор статті зазначає, що попри різні акценти, влада й опозиція у Чехії поки 

що змогли знайти спільну мову щодо підтримки України та підходу до росії. Прямий 

зв’язок війни в Україні з внутрішньою політикою – особливо в передвиборчий період 

– може мати неприємні наслідки для поведінки Чехії на міжнародній арені. Та чим 

частіше А. Бабіш, член Палати депутатів парламента Чехії, звинувачуватиме в 

економічних проблемах «нашого народу» українських біженців і чим запекліше влада 

зображатиме лідера опозиції агентом ворожої сили, тим важче буде дотримуватись 

цієї згоди. 

*** 

Rinkēvičs: Līdzīgi domājošām valstīm jāizolē Krieviju starptautiskajos 

formātos [Рінкевичс: Країни-однодумці повинні ізолювати росію в міжнародних 

форматах] // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 10.08. – Режим доступу : 

https://nra.lv/latvija/388797-rinkevics-lidzigi-domajosam-valstim-jaizole-krieviju-

starptautiskajos-formatos.htm. 

Міністр закордонних справ Латвії Е. Рінкевичс, перебуваючи в Новій Зеландії, 

зустрівся з міністром торгівлі та експорту Д. О’Коннором, віце-спікером парламенту 

та членами Європейської парламентської групи дружби, заявивши, що країни-

однодумці повинні ще тісніше співпрацювати, ізолюючи росію в міжнародних 

форматах і сприяючи усвідомленню серйозних глобальних економічних та 

гуманітарних наслідків війни росії проти України. Е. Рінкевичс подякував Новій 

Зеландії за гуманітарну підтримку України та тісну співпрацю в міжнародних 

організаціях. 

*** 

Volta e Pinto, José. Invasão da Ucrânia é «virar de página» na corrida ao 

armamento na Europa [Вторгнення в Україну – «поворотна сторінка» гонки 

озброєнь у Європі] / J. Volta e Pinto // Público. – Lisboa, 2022. – 10.08. – Режим 

доступу : https://www.publico.pt/2022/08/10/mundo/noticia/invasao-ucrania-virar-

pagina-corrida-armamento-europa-2016042. 

Автор наголошує, що європейська оборонна політика увійшла в «новий 

інвестиційний цикл». До цього кроку призвело російське вторгнення в Україну, яке 

спонукало країни Європи розпочати гонку озброєнь. Крім того, автор зазначає, що 

гонка озброєнь також поширюється і на Китай, на тлі того, що світові військові 

витрати збільшувалися протягом семи років поспіль. 

*** 

Ukrainischer Botschafter: Polizei kündigt Schritte zu umstrittenem Seminar an 

[Посол України: Поліція оголосила про дії щодо суперечливого семінару] // Die 

Рresse. – Vienna, 2022. – 11.08. – Режим доступу : 

https://www.diepresse.com/6176531/ukrainischer-botschafter-polizei-kuendigt-

schritte-zu-umstrittenem-seminar-an?from=rss. 

https://blog.aktualne.cz/blogy/jonas-syrovatka.php?itemid=43224
https://nra.lv/latvija/388797-rinkevics-lidzigi-domajosam-valstim-jaizole-krieviju-starptautiskajos-formatos.htm
https://nra.lv/latvija/388797-rinkevics-lidzigi-domajosam-valstim-jaizole-krieviju-starptautiskajos-formatos.htm
https://www.publico.pt/2022/08/10/mundo/noticia/invasao-ucrania-virar-pagina-corrida-armamento-europa-2016042
https://www.publico.pt/2022/08/10/mundo/noticia/invasao-ucrania-virar-pagina-corrida-armamento-europa-2016042
https://www.diepresse.com/6176531/ukrainischer-botschafter-polizei-kuendigt-schritte-zu-umstrittenem-seminar-an?from=rss
https://www.diepresse.com/6176531/ukrainischer-botschafter-polizei-kuendigt-schritte-zu-umstrittenem-seminar-an?from=rss
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Згідно з заявою посла України в Австрії В. Химинця, директор федеральної 

поліції М. Такач оголосив про початок розслідування у зв’язку з суперечливим 

навчальним заходом, організованим Головним управлінням державної поліції Відня. 

Посол пояснив, що представники російської громади отримали можливість 

поширювати людиноненависницьку пропаганду під час заходу, організованого 

поліцією Відня. 

*** 

Bubrowski, Helene. Scholz stellt drittes Entlastungspaket in Aussicht [Шольц 

висуває перспективу третього пакету допомоги] / H. Bubrowski // Frankfurter 

Аllgemeine. – Frankfurt am Main, 2022. – 11.08. – Режим доступу : 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/scholz-zur-energiekrise-drittes-

entlastungspaket-sei-moeglich-18236577.html. 

Під час федеральної пресконференції в Берліні канцлер О. Шольц назвав війну 

в Україні «найбільшим викликом». Він засудив «війну путіна», назвавши її 

«злочинною війною» та наголосив, що будуть вжиті всі заходи для розкриття усіх 

російських злочинів. 

*** 

Ryan, Mick. Defending democracy: Parameters of Western resolve may soon be 

tested [Захист демократії: Параметри рішучості Заходу незабаром можуть бути 

перевірені] / М. Ryan // The Sydney Morning Herald. – Sydney, 2022. – 11.08. – 

Режим доступу : https://www.smh.com.au/world/europe/defending-democracy-

parameters-of-western-resolve-may-soon-be-tested-20220809-p5b8ed.html. 

Генерал-майор у відставці М. Раян аналізує та порівнює геополітичну 

поведінку Китаю щодо Тайваню та росії щодо України. Експерт робить висновок, що 

Австралія не зможе захистити себе та дотримуватися своїх зобов’язань щодо 

міжнародного права та захисту демократії без значного збільшення фінансування 

військової і внутрішньої цивільної оборони. На його думку, Австралії, як 

відповідальному, заможному члену міжнародного співтовариства, потрібно буде 

зробити набагато більше, щоб не допустити сценарію двох війн, а також бути готовою 

до боротьби та перемоги, якщо це все-таки станеться. 

*** 

Ruiz, Fátima. Hugh Elliott, embajador británico en España: «No hay nada 

mejor que una buena croqueta de jamón» [Х’ю Елліотт, посол Великої Британії в 

Іспанії: «Немає нічого кращого за хороший крокет з хамоном»] / F. Ruiz // El 

Mundo. – Madrid, 2022. – 12.08. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/papel/2022/08/12/62e3b7a521efa093568b4571.html. 

В своєму інтерв’ю посол Великої Британії в Іспанії Х’ю Елліотт наголошує, що 

після Brexit його основна робота не змінилася і вона продовжує полягати в 

просуванні інтересів його країни, які багато в чому збігаються з інтересами Іспанії. Х. 

Елліотт також визнав, що кожна країна має різні та унікальні стосунки зі світом, які 

кореняться в багатьох історичних і культурних аспектах. Але він наголосив, що немає 

розлучення цінностей між Британією та іншими європейськими країнами, адже, як 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/scholz-zur-energiekrise-drittes-entlastungspaket-sei-moeglich-18236577.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/scholz-zur-energiekrise-drittes-entlastungspaket-sei-moeglich-18236577.html
https://www.smh.com.au/world/europe/defending-democracy-parameters-of-western-resolve-may-soon-be-tested-20220809-p5b8ed.html
https://www.smh.com.au/world/europe/defending-democracy-parameters-of-western-resolve-may-soon-be-tested-20220809-p5b8ed.html
https://www.elmundo.es/papel/2022/08/12/62e3b7a521efa093568b4571.html
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видно з вторгнення росії в Україну, немає різниці між ставленням Лондона та інших 

країн ЄС щодо повної солідарності з Україною. 

*** 

Szoszyn, Rusłan. Swiatłana Cichanauska: Polska nie może spać spokojnie 

[Світлана Тихановська: Польща не може спати спокійно] / R. Szoszyn // 

Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 12.08. – Режим доступу : https://www.rp.pl/plus-

minus/art36853881-swiatlana-cichanauska-polska-nie-moze-spac-spokojnie. 

За словами лідерки обєднаної білоруської опозиції Світлани Тихановської, 

якщо росія вимагатиме введення білоруських військ на територію України, О. 

Лукашенко це зробить. Саме тому С. Тихановська постійно закликає білоруських 

солдатів не робити цього, адже їхнє завдання – захищати державу, а не одну людину. 

*** 

Дилемите пред България днес – фалшивите и истинските [Дилеми, які 

стоять перед Болгарією сьогодні – фальшиві та справжні] // Факти. – Sofia, 2022. 

– 12.08. – Режим доступу : https://fakti.bg/mnenia/703429-dilemite-pred-balgaria-

dnes-falshivite-i-istinskite. 

Президент Болгарії Р. Радев призначив на 2 жовтня проведення позачергових 

парламентських виборів та призначив тимчасовий уряд, який може зайняти м’якішу 

позицію щодо росії, ніж уряд колишнього прем’єр-міністра К. Петкова. К. Петков 

зайняв проєвропейський та пронатівський курс і принципову антиросійську позицію. 

З початком війни в Україні він підтримав західні санкції проти рф, звільнив свого 

міністра оборони за відмову назвати вторгнення росії війною, та погодився 

ремонтувати українську важку військову техніку в Болгарії. В квітні Софія 

відмовилась виконати вимогу президента путіна щодо плати за газ у рублях. 

Тимчасовий уряд зможе налагодити стосунки з москвою. 

*** 

Duran, Burhanettin. Comprehending Türkiye’s russia policy [Розуміння 

політики Туреччини щодо росії] / B. Duran // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 13.08. 

– Режим доступу : https://www.dailysabah.com/opinion/columns/comprehending-

turkiyes-russia-policy. 

Генеральний координатор Фонду SETA та професор Університету Ібн 

Хальдуна Б. Дюран зауважує, що економічні та торговельні зв’язки між Туреччиною 

та росією, що зміцнилися на саміті у Сочі, не призначені для підриву західних 

санкцій. На думку автора, не на користь Європи проблематизувати відносини 

Туреччини з росією під час війни в Україні. За його словами, усі сторони повинні 

пам’ятати, що Р. Т. Ердоган є єдиним лідером НАТО, який може відіграти 

конструктивну роль у мирних зусиллях. За його словами, все більше аналітиків 

припускають, що економічні санкції не дали бажаних результатів, попереджаючи, що 

в результаті постраждала європейська економіка. 

*** 

Batı’da ‘‘Rusya ile nasıl başa çıkacağız?’’ analizi: Türkiye bize ders veriyor 

[Аналіз «Як нам бути з росією» на Заході: Туреччина дає нам урок] // Star. – 

https://www.rp.pl/plus-minus/art36853881-swiatlana-cichanauska-polska-nie-moze-spac-spokojnie
https://www.rp.pl/plus-minus/art36853881-swiatlana-cichanauska-polska-nie-moze-spac-spokojnie
https://fakti.bg/mnenia/703429-dilemite-pred-balgaria-dnes-falshivite-i-istinskite
https://fakti.bg/mnenia/703429-dilemite-pred-balgaria-dnes-falshivite-i-istinskite
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/comprehending-turkiyes-russia-policy
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/comprehending-turkiyes-russia-policy
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Istanbul, 2022. – 13.08. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/politika/batida-

rusya-ile-nasil-basa-cikacagiz-analizi-turkiye-bize-ders-veriyor-haber-1730392/. 

Західні ЗМІ звернули увагу на посередницьку роль Туреччини у російсько-

українській війні. У статті йдеться про те, що Туреччина постачала Україні зброю, але 

не брала участі в санкціях. ЗМІ наголошують, що Анкара бере участь у багатьох 

напрямах, від безпеки з Україною до енергетичної співпраці з росією та 

дипломатичного посередництва між Києвом і москвою. ЗМІ наголошують, що 

турецька дипломатія сприяє поставкам зерна з українських портів. 

*** 

Vartholomaios prays for peace in Ukraine [Варфоломій молиться за мир в 

Україні] // eKathimerini. – Athens, 2022. – 14.08. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/society/1177470/vartholomaios-prays-for-peace-in-

ukraine/. 

Вселенський Патріарх Варфоломій під час проповіді у Вселенському 

Патріархаті на Фанарі у Стамбулі закликав усі сторони, залучені в російсько-

українську війну, «йти шляхом діалогу, щоб мир, стабільність і справедливість могли 

запанувати в Україні». Він закликав усіх релігійних лідерів, а також усіх людей 

доброї волі прагнути до мирного вирішення проблеми небезпечної ескалації ситуації 

в Україні. Він попередив, що бойові дії в Європі можуть перерости у Третю світову 

війну. 

*** 

Rosenkranz kritisiert Militärtransporte durch Österreich [В. Розенкранц 

критикує військові перевезення через Австрію] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 

15.08. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6177597/rosenkranz-kritisiert-

militaertransporte-durch-oesterreich?from=rss. 

Кандидат у президенти Австрії від Австрійської партії свободи В. Розенкранц 

розкритикував здійснення іноземних військових перевезень в Україну через Австрію 

з посиланням на дані Міністерства оборони. Згідно з відповіддю на парламентський 

запит від міністерки оборони К. Таннер, з 23 січня 2022 р. було зафіксовано 433 

транспортування з країн Західної Європи та країн НАТО. В. Розенкранц вважає 

австрійський нейтралітет «значно» порушеним. 

*** 

Solman, Riina. Riina Solman: okupatsioonivõimu sümbolid ei ole Eesti jaoks 

vabaduse ega õigluse, vaid kurjuse ja kuritegude sümbolid [Рія Солман: символи 

окупаційної влади для Естонії є символами не свободи чи справедливості, а зла і 

злочинів] / R. Solman // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 15.08. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120051500/paeva-teema-riina-solman-okupatsioonivoimu-

sumbolid-ei-ole-eesti-jaoks-vabaduse-ega-oigluse-vaid-kurjuse-ja-kuritegude-

sumbolid. 

За словами міністерки державного управління Естонії Р. Солман, пам’ятник 

радянському танку в Нарві є символом не звільнення Естонії, а окупації, яка набула 

ще більш негативного значення завдяки агресії росії в Україні. За її словами, такий 

https://www.star.com.tr/politika/batida-rusya-ile-nasil-basa-cikacagiz-analizi-turkiye-bize-ders-veriyor-haber-1730392/
https://www.star.com.tr/politika/batida-rusya-ile-nasil-basa-cikacagiz-analizi-turkiye-bize-ders-veriyor-haber-1730392/
https://www.ekathimerini.com/society/1177470/vartholomaios-prays-for-peace-in-ukraine/
https://www.ekathimerini.com/society/1177470/vartholomaios-prays-for-peace-in-ukraine/
https://www.diepresse.com/6177597/rosenkranz-kritisiert-militaertransporte-durch-oesterreich?from=rss
https://www.diepresse.com/6177597/rosenkranz-kritisiert-militaertransporte-durch-oesterreich?from=rss
https://epl.delfi.ee/artikkel/120051500/paeva-teema-riina-solman-okupatsioonivoimu-sumbolid-ei-ole-eesti-jaoks-vabaduse-ega-oigluse-vaid-kurjuse-ja-kuritegude-sumbolid
https://epl.delfi.ee/artikkel/120051500/paeva-teema-riina-solman-okupatsioonivoimu-sumbolid-ei-ole-eesti-jaoks-vabaduse-ega-oigluse-vaid-kurjuse-ja-kuritegude-sumbolid
https://epl.delfi.ee/artikkel/120051500/paeva-teema-riina-solman-okupatsioonivoimu-sumbolid-ei-ole-eesti-jaoks-vabaduse-ega-oigluse-vaid-kurjuse-ja-kuritegude-sumbolid
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пам’ятник не підходить для публічного простору і почесне місце танку – на смітнику 

історії. 

*** 

Bielecki, Jędrzej. Macron już chce upokorzyć Putina [Е. Макрон вже не хоче 

принизити путіна] / J. Bielecki // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 15.08. – Режим 

доступу : https://www.rp.pl/polityka/art36872621-macron-juz-chce-upokorzyc-putina. 

Президент Франції Емманюель Макрон не телефонував до кремля з 28 травня. 

Ідея Шарля де Голля про посередництво між США і росією розбилась на друзки. 

Президент Франції підписав акт про ратифікацію вступу до НАТО Швеції та 

Фінляндії, проти якого протестували росіяни. У червні Е. Макрон закликав «не 

принижувати» путіна і стверджував, що «в майбутньому з москвою потрібно буде 

досягти угоди». Однак тепер він підкреслює, що росія «є однією з останніх 

колоніальних імперій у світі», маючи на увазі, що логіка російського лідера 

приречена на провал. Але низка перемовин з Парижем була обірвана і кремлем. 

Прессекретар путіна нещодавно визнав, що лідери двох країн не спілкуються один з 

одним, тому що «це непродуктивно». А саму Францію москва включила до списку 

«ворожих країн», зокрема через підтримку шести санкційних пакетів, накладених ЄС 

на росію. 

*** 

Kocher richtet Krisenkoordinationsstelle für den Herbst ein [На осінь М. 

Кохер створює кризовий координаційний центр] // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 

16.08. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6178032/kocher-richtet-

krisenkoordinationsstelle-fuer-den-herbst-ein?from=rss. 

Міністр праці та економіки Австрії Мартін Кохер готується до можливих 

кризових ситуацій восени за допомогою офісу з координації криз. Мета – бути 

готовим до всіх непередбачуваних ситуацій восени та взимку. Серед них – 

загарбницька війна росії в Україні та пандемія коронавірусу, яка триває. 

Епідеміологічна ситуація може загостритися восени та взимку 2022 р. Цей 

антикризовий координаційний офіс складається з експертів Міністерства праці та 

економіки під керівництвом відділів національних ринкових стратегій та ринку праці.  

*** 

Morawiecki, Mateusz. Mateusz Morawiecki, premier ministre polonais : «La 

guerre en Ukraine a aussi révélé la vérité sur l’Europe» [Матеуш Моравецький, 

прем’єр-міністр Польщі: «Війна в Україні також відкрила правду про Європу»] / 

М. Morawiecki // Le Monde. – Paris, 2022. – 16.08. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/08/16/mateusz-morawiecki-la-guerre-en-

ukraine-a-aussi-revele-la-verite-sur-l-europe_6138131_3232.html. 

В статті для видання прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, 

що війна в Україні оголила правду про росію, зокрема держава путіна має 

імперіалістичні тенденції, в росії відродилися націоналізм, колоніалізм і це стає 

дедалі помітнішим. За словами польського політика, війна в Україні також відкрила 

правду про Європу і перш за все те, що багато європейських лідерів були спокушені 

путіним, а «наразі вони в шоці». 

https://www.rp.pl/polityka/art36872621-macron-juz-chce-upokorzyc-putina
https://www.diepresse.com/6178032/kocher-richtet-krisenkoordinationsstelle-fuer-den-herbst-ein?from=rss
https://www.diepresse.com/6178032/kocher-richtet-krisenkoordinationsstelle-fuer-den-herbst-ein?from=rss
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/08/16/mateusz-morawiecki-la-guerre-en-ukraine-a-aussi-revele-la-verite-sur-l-europe_6138131_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/08/16/mateusz-morawiecki-la-guerre-en-ukraine-a-aussi-revele-la-verite-sur-l-europe_6138131_3232.html
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*** 

Stossel, John. How foreign volunteers are sidestepping bureaucracy and saving 

lives in Ukraine [Як іноземні волонтери обходять бюрократію та рятують життя в 

Україні] / J. Stossel // New York Post. – New York, 2022. – 16.08. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/08/16/how-foreign-volunteers-are-sidestepping-bureaucracy-

and-saving-lives-in-ukraine/. 

На думку автора статті Д. Стоссела, добровольці були головною причиною 

того, чому Україна змогла продовжувати боротьбу у війні. На його думку, на 

допомогу Україні прийшли волонтери звідусіль, зокрема в Іноземний легіон України 

вступало багато військових з бойовим досвідом. 

*** 

Ако Тръмп беше президент сега... [Якби Д. Трамп зараз був 

президентом…] // Факти. – Sofia, 2022. – 16.08. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/mnenia/704449-ako-tramp-beshe-prezident-sega. 

Болгарський дипломат З. Попов вважає, що ймовірно, Україна не мала б такої 

підтримки з боку США, якби Д. Трамп мав другий термін на посаді президента. Він 

пропонує подискутувати, чи сама росія здійснила б це військове втручання під час 

каденції Д. Трампа і чи не шукали б якихось інших угод. Що стосується заяви 

Президента України В. Зеленського про те, що війна закінчиться поверненням Криму 

до кордонів України, З. Попов зазначив, що якщо це мета Києва, то війна буде 

ускладнюватися, тому що путін трактує Крим як територію росії. 

*** 

Makron i Modi: Sarađivat ćemo kako bi zaustavili rat u Ukrajini [Макрон і 

Моді: Ми співпрацюватимемо, щоб зупинити війну в Україні] // Dnevni avaz. – 

Sarajevo, 2022. – 17.08. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/765774/makron-i-modi-saradivat-cemo-kako-bi-

zaustavili-rat-u-ukrajini. 

Президент Франції Е. Макрон та прем’єр-міністр Індії Н. Моді в ході 

телефонної розмови говорили про війну, яку росія веде в Україні, її дестабілізуючі 

наслідки для решти світу та домовилися про співпрацю, щоб зупинити війну в 

Україні. Індія не засудила відкрито російське вторгнення в Україну і не приєдналася 

до голосів ООН щодо цього. Однак у червні вона підписала заяву G7, в якій група 

зобов’язується поважати територіальну цілісність та суверенітет інших країн. 

*** 

Gómez, Esther. El PP critica que el Gobierno de Pedro Sánchez se vaya de 

vacaciones en plena crisis [PP критикує уряд Педро Санчеса через відпустку в 

розпал кризи] / E. Gómez // El Mundo. – Madrid, 2022. – 17.08. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/andalucia/2022/08/17/62fd3791fc6c83f3568b459b.html. 

Генеральний координатор Народної партії (PP) Еліас Бендодо розкритикував 

той факт, що уряд прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса пішов у відпустку в розпал 

енергетичної та економічної кризи, «не зробивши домашнього завдання» і 

«призупинивши курс», замість того, щоб працювати над вирішенням проблем, з 

https://nypost.com/2022/08/16/how-foreign-volunteers-are-sidestepping-bureaucracy-and-saving-lives-in-ukraine/
https://nypost.com/2022/08/16/how-foreign-volunteers-are-sidestepping-bureaucracy-and-saving-lives-in-ukraine/
https://fakti.bg/mnenia/704449-ako-tramp-beshe-prezident-sega
https://avaz.ba/globus/svijet/765774/makron-i-modi-saradivat-cemo-kako-bi-zaustavili-rat-u-ukrajini
https://avaz.ba/globus/svijet/765774/makron-i-modi-saradivat-cemo-kako-bi-zaustavili-rat-u-ukrajini
https://www.elmundo.es/andalucia/2022/08/17/62fd3791fc6c83f3568b459b.html
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якими стикається країна. Крім того, він висловив жаль з приводу того, що виконавча 

влада вкотре не виконала своїх обіцянок перед українським народом, якому партія в 

одинадцятий раз присудила нагороду «Популярні люди року» «за захист свободи, 

демократії та прав людини», які росія так несправедливо намагається відібрати в них. 

Е. Бендодо передав Україні через свого консула Світлану Крамаренко вибачення за 

всі обіцянки військової та економічної допомоги, які П. Санчес не виконав. 

*** 

Kluinis, Arnis. Ukraina būs uzvarētāja bez uzvarētājiem [Україна буде 

переможцем без переможців] / A. Kluinis // Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 

17.08. – Режим доступу : https://neatkariga.nra.lv/izpete/389329-ukraina-bus-

uzvaretaja-bez-

uzvaretajiem?_gl=1*fiu9nw*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTM

BW853YH*MTY2MDc0ODg4OS4yOS4xLjE2NjA3NDkxMDEuMC4wLjA. 

За словами автора, демографічні диспропорції вже набрали такої сили, що 

руйнування нинішнього світового порядку відчує на собі більшість людей у світі. За 

прогнозами Інституту демографії та соціальних досліджень, в найкращому випадку в 

2030 р. в Україні проживатиме 35 мільйонів людей, а може, лише 30 мільйонів. За 

словами автора, перепис ООН показує, що в росії перебували 1 857 122 українці і 

серед них стільки дітей та молоді, що росія могла б списати з рахунків загиблих 

військових в Україні, якби їй вдалося затримати й асимілювати молодих українців. 

Автор вважає, що це теж причина, чому росія продовжує нарощувати рівень війни і 

готова вчинити будь-які військові злочини, щоб припинити війну таким чином, щоб 

Україна не змогла змусити росію віддати їй усіх громадян України та, щоб Україна 

була знищена настільки, щоб українці не мали можливості і бажання повернутися в 

країну. 

*** 

Президенты Украины и Франции обсудили ситуацию на фронте и 

сотрудничество двух стран [Президенти України та Франції обговорили 

ситуацію на фронті та співпрацю двох країн] // Жэньминь жибао. – Пекін, 2022. – 

17.08. – Режим доступу : http://russian.people.com.cn/n3/2022/0817/c31519-

10136271.html. 

Президент України В. Зеленський провів розмову зі своїм французьким 

колегою Е. Макроном, щоб обговорити перебіг українсько-російського збройного 

конфлікту та співпрацю між Україною та Францією. Український лідер поінформував 

Е. Макрона про обстановку на фронті, подякував Франції за вагому оборонну 

допомогу Україні. Президенти двох країн також обговорили необхідність посилення 

макрофінансової підтримки офіційного Києва та виклики у сфері продовольчої 

безпеки. 

*** 

Lviv meeting to contribute to peace in Ukraine, Erdoğan tells Duda [Зустріч у 

Львові для сприяння миру в Україні] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. – 18.08. – 

Режим доступу : https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/lviv-meeting-to-

contribute-to-peace-in-ukraine-erdogan-tells-duda. 

https://neatkariga.nra.lv/izpete/389329-ukraina-bus-uzvaretaja-bez-uzvaretajiem?_gl=1*fiu9nw*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY2MDc0ODg4OS4yOS4xLjE2NjA3NDkxMDEuMC4wLjA
https://neatkariga.nra.lv/izpete/389329-ukraina-bus-uzvaretaja-bez-uzvaretajiem?_gl=1*fiu9nw*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY2MDc0ODg4OS4yOS4xLjE2NjA3NDkxMDEuMC4wLjA
https://neatkariga.nra.lv/izpete/389329-ukraina-bus-uzvaretaja-bez-uzvaretajiem?_gl=1*fiu9nw*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY2MDc0ODg4OS4yOS4xLjE2NjA3NDkxMDEuMC4wLjA
https://neatkariga.nra.lv/izpete/389329-ukraina-bus-uzvaretaja-bez-uzvaretajiem?_gl=1*fiu9nw*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY2MDc0ODg4OS4yOS4xLjE2NjA3NDkxMDEuMC4wLjA
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0817/c31519-10136271.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0817/c31519-10136271.html
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/lviv-meeting-to-contribute-to-peace-in-ukraine-erdogan-tells-duda
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/lviv-meeting-to-contribute-to-peace-in-ukraine-erdogan-tells-duda
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Президент Туреччини Р. Т. Ердоган повідомив своєму польському колегі А. 

Дуді телефоном, що тристороння зустріч у Львові сприятиме мирному процесу в 

Україні. Р. Т. Ердоган подякував А. Дуді за підтримку його поїздки в Україну. 

Польський президент привітав Р. Т. Ердогана з його конструктивною роллю та 

зусиллями, спрямованими на розв’язання російсько-української війни, а також з його 

внеском в угоду щодо експорту зерна. 

*** 

Cristescu, Emma. „Putin se teme de România!» Opinia unui expert în istorie. 

Care sunt șansele să atace [«путін боїться Румунії!» Думка знавця історії. Які 

шанси що вони атакуватимуть] / E. Cristescu // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. 

– 18.08. – Режим доступу : https://evz.ro/putin-se-teme-de-romania-opinia-unui-

expert-in-istorie-care-sunt-sansele-sa-atace.html. 

Історик та фахівець з російсько-українських відносин С. Єкельчик пояснив 

роль Румунії у війні в Україні. Він зазначив, що Румунія досі відігравала важливу 

роль у підтримці України, надаючи Україні не лише моральну підтримку та 

послідовну гуманітарну допомогу, а й з розпростертими обіймами прийнявши 

багатьох біженців з України. Історик вважає, що Румунії нема чого боятися і всі 

країни НАТО в безпеці, адже росія не піде на самогубство. 

*** 

Alberto Fernández criticó el rol de Estados Unidos en la guerra en Ucrania 

[Альберто Фернандес розкритикував роль США у війні в Україні] // La Nación. – 

Buenos Aires, 2022. – 18.08. – Режим доступу : 

https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-fernandez-critico-el-rol-de-estados-

unidos-en-la-guerra-en-ucrania-nid18082022/. 

Президент Аргентини Альберто Фернандес провів церемонію закриття 

семінару, який зібрав лідерів Спільноти Латиноамериканських і Карибських держав у 

Культурному центрі Кіршнера. Там він прокоментував виклики, зумовлені 

пандемією, і дії Сполучених Штатів та інших західних держав у війні між росією та 

Україною. А. Фернандес нагадав, що деякий час тому під час зустрічі G7 він 

розповідав про наслідки конфлікту в Європі для всього світу. Тепер він наголошує, 

що війна в Європі – це не лише конфлікт між росією та Україною, це конфлікт, який 

зачіпає все людство, зачіпає південь земної кулі, а також Латинську Америку і цьому 

треба покласти край. Президент також розкритикував США за те, що вони надають 

зброю Україні, через що «конфлікт загострюється». 

*** 

Lachman, Desmond. Erdogan fiddles in Moscow as Istanbul burns – and the 

global economy could feel the heat [Ердоган грає в Москві, поки горить Стамбул, і 

світова економіка може відчути жар] / D. Lachman // New York Post. – New York, 

2022. – 18.08. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/08/18/erdogan-fiddles-in-

moscow-as-istanbul-burns/. 

У той час як економічна криза в Туреччині поглиблюється – не в останню чергу 

через його безрозсудну політику Р. Т. Ердогана, президент підлаштовується під 

путіна і втручається у російсько-українську війну. Він провів тиждень, намагаючись 

https://evz.ro/putin-se-teme-de-romania-opinia-unui-expert-in-istorie-care-sunt-sansele-sa-atace.html
https://evz.ro/putin-se-teme-de-romania-opinia-unui-expert-in-istorie-care-sunt-sansele-sa-atace.html
https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-fernandez-critico-el-rol-de-estados-unidos-en-la-guerra-en-ucrania-nid18082022/
https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-fernandez-critico-el-rol-de-estados-unidos-en-la-guerra-en-ucrania-nid18082022/
https://nypost.com/2022/08/18/erdogan-fiddles-in-moscow-as-istanbul-burns/
https://nypost.com/2022/08/18/erdogan-fiddles-in-moscow-as-istanbul-burns/
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підвищити свій міжнародний авторитет, відновивши дипломатичні відносини з 

Ізраїлем і взявши участь у переговорах на високому рівні у Львові – які ні до чого не 

привели. Це навряд чи закінчиться добре для Р. Т. Ердогана на парламентських 

виборах наступного року. 

*** 

Nyugati véleménybuborékban élünk [Ми живемо в західній інформаційній 

бульбашці] // Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 19.08. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/08/nyugati-velemenybuborekban-elunk. 

Керівник відділу геополітики Коледжу Матіаша Корвіна А. Демко вважає, що 

російська недбалість спричинила втрату престижу росіян, але українці роблять ті самі 

помилки у війні, «тільки ми знаємо про це менше, оскільки ми живемо в 

інформаційній бульбашці Заходу». Експерт із політики безпеки наголосив: «завдяки 

симпатіям Заходу до українців новини про те, що росіяни стріляють по Запорізькій 

АЕС можуть з’явитися і в угорській пресі». 

*** 

Ryan, Mick. Ukraine can win this war – on these five conditions [Україна може 

виграти цю війну – за цих п’яти умов] / М. Ryan // The Sydney Morning Herald. – 

Sydney, 2022. – 19.08. – Режим доступу : 

https://www.smh.com.au/world/europe/ukraine-can-win-this-war-on-these-five-

conditions-20220817-p5bajr.html. 

Австралійський високопоставлений військовий у відставці М. Раян назвав 5 

умов української перемоги у війні з росією – політична, економічна, військова 

підтримка Заходу, лідерські якості Президента України В. Зеленського, ефективність 

оборони на полі бою. 

*** 

Lefterescu, Dragoș. Nimeni nu va scăpa de Vladimir Putin [Ніхто не втече від 

володимира путіна] / D. Lefterescu // Evenimentul zilei. – Bucureşti, 2022. – 20.08. – 

Режим доступу : https://evz.ro/nimeni-nu-va-scapa-de-vladimir-putin.html. 

За словами автора, після шести місяців війни відсотки підтримки влади путіна 

високі, а в росії немає навіть жодного опонента, чий голос можна було б почути. 

Автор вважає, що фактором, який сьогодні серйозно впливає на владу путіна, є 

українська армія, у якої є реальний шанс змінити політичну ситуацію в росії, 

завдаючи великих втрат російським військам. На його думку, про це дуже добре 

свідчить російська історія. 

*** 

Съветски дисидент: Путин разрушава Украйна от мания за величие 

[Радянський дисидент: Путін нищить Україну через манію величі] // Дневник. – 

Sofia, 2022. – 20.08. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/08/20/4381718_suvetski_disiden

t_putin_razrushava_ukraina_ot_maniia/. 

Радянський дисидент з білоруським корінням, що провів 17 років у радянських 

в’язницях, Михайло Кукобака вважає, що путін одержимий маніакальною ідеєю 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/08/nyugati-velemenybuborekban-elunk
https://www.smh.com.au/world/europe/ukraine-can-win-this-war-on-these-five-conditions-20220817-p5bajr.html
https://www.smh.com.au/world/europe/ukraine-can-win-this-war-on-these-five-conditions-20220817-p5bajr.html
https://evz.ro/nimeni-nu-va-scapa-de-vladimir-putin.html
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/08/20/4381718_suvetski_disident_putin_razrushava_ukraina_ot_maniia/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/08/20/4381718_suvetski_disident_putin_razrushava_ukraina_ot_maniia/
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«русского мира» і хоче відновити СРСР, диктуючи всьому світу свої примхи. М. 

Кукобака наголосив, що «через це путін почав знищувати Україну». 

*** 

С россией воюет не Украина, а весь блок НАТО – президент Беларуси [З 

росією воює не Україна, а весь блок НАТО – президент Білорусі] // Жэньминь 

жибао. – Пекін, 2022. – 20.08. – Режим доступу : 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0820/c31519-10137568.html. 

Президент Білорусі О. Лукашенко на зустрічі із жителями Пружанського 

району заявив, що Білорусь стала притулком для тисяч українців, які тепер набувають 

білоруського громадянства. Також він зазначив, що не зацікавлений у війні Білорусі з 

Україною, наголосивши, що «сьогодні з росією воює не Україна, а весь блок НАТО і 

насамперед США». 

*** 

El precio de la guerra [Ціна війни] // ABC. – Madrid, 2022. – 21.08. – Режим 

доступу : https://www.abc.es/opinion/editorial-abc-precio-guerra-20220821212428-

nt.html. 

Автори редакційної колонки ABC наголошують, що після перших шести 

місяців війни, розв’язаної російською диктатурою шляхом невиправданого 

вторгнення на українську територію, європейські громадяни мають законне право 

запитати себе, чи жертви, яких вимагають від них економічні санкції проти росії, є 

правильним шляхом захисту їхніх інтересів. Автори вважають, що європейці повинні 

піти на цю жертву в своєму власному житті, тому що вторгнення в Україну загрожує 

не лише цій країні, а й усім європейцям. Якщо путін переможе в цій зловісній 

операції, ніхто не зможе почуватися в безпеці в Європі. Ті, хто каже, що рішенням 

буде погодження України дати путіну те, що він просить в обмін на мир, не знають, 

що результатом буде не мир, а постійне підкорення та гарантія того, що в 

найближчому майбутньому будуть нові агресії. Отже, економічні жертви, які несуть 

європейці є ціною, яку вони повинні заплатити, щоб спробувати зупинити цю війну, 

не лише для того, щоб допомогти українцям, але й у їхніх власних інтересах, щоб не 

довелося самим захищатися збройними засобами. 

*** 

J. L. F.Amigos de Ucrania celebran el 24 de agosto en Alicante el día de la 

independencia con una bandera de cien metros [24 серпня «Друзі України» 

святкуватимуть День Незалежності в Аліканте зі стометровим прапором] / J. L. 

F. // ABC. – Madrid, 2022. – 22.08. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/amigos-ucrania-celebran-agosto-

alicante-independencia-bandera-20220822170751-nt.html. 

Асоціація «Друзі України за інтеграцію та культуру» проведе 24 серпня акцію 

солідарності в Аліканте з нагоди Дня Незалежності України. Маршем, який пройде по 

центральних вулицях міста, будуть нести стометровий прапор України. В Аліканте 

пройде протокольне дійство із зачитуванням маніфесту та виступами відомих 

українських артистів, зокрема будуть виступати Cloudless Orchestra, Scarlett, 

Mamarika та Melovin. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0820/c31519-10137568.html
https://www.abc.es/opinion/editorial-abc-precio-guerra-20220821212428-nt.html
https://www.abc.es/opinion/editorial-abc-precio-guerra-20220821212428-nt.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/amigos-ucrania-celebran-agosto-alicante-independencia-bandera-20220822170751-nt.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/amigos-ucrania-celebran-agosto-alicante-independencia-bandera-20220822170751-nt.html
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*** 

Bundeswehr-Generalinspekteur gegen Wiedereinführung der Wehrpflicht 

[Генеральний інспектор Бундесверу проти відновлення призову] // Focus. – 

Berlin, 2022. – 22.08. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/politik/deutschland/eberhard-zorn-bundeswehr-

generalinspekteur-gegen-wiedereinfuehrung-der-wehrpflicht_id_136940018.html. 

Генеральний інспектор збройних сил Німеччини Е. Цорн з огляду на 

загарбницьку війну росії в Україні сказав, що Україна не повинна програти у війні та 

наголосив, що «той факт, що більший сусід нападає на меншого чи нав’язує йому 

свою волю, не має бути прецедентом». За його словами, українці воюють «мудро і 

спритно», використовуючи партизанську тактику та сучасну західну військову 

техніку, щоб уповільнити просування російських військ. Генеральний інспектор 

припускає, що такий підхід буде спостерігатися і в найближчі тижні. 

*** 

Rahman, Mujtaba. EU support for Ukraine, the next six months [Підтримка 

ЄС для України наступні півроку] / М. Rahman // POLITICO. – Brussels, 2022. – 

22.08. – Режим доступу : https://www.politico.eu/article/eu-support-for-ukraine-the-

next-six-months/. 

Керівник європейської практики Eurasia Group М. Рахман в статті для видання 

пише, що війна в Україні виглядає так, ніби вона заходить у безладний, нестабільний 

глухий кут і одне ключове питання, яке залишається відкритим, полягає в тому, як 

Європейський Союз відреагує на затягування війни. За її словами, високопоставлені 

чиновники ЄС визнають, що восени або на початку зими, ймовірно, настане 

«переломний момент», коли країни ЄС почнуть відчувати гострий внутрішній 

економічний біль через кризу, а також їх попросять ще глибше «копнути свої кишені» 

та запропонувати більше військових ресурсів для підтримки української економіки та 

військових зусиль. 

*** 

Михайлов, Венцислав. Посланикът на Украйна: България трябва да е по-

решителна срещу русия [Посол України: Болгарія має бути більш рішучою 

проти росії] / В. Михайлов // Факти. – Sofia, 2022. – 22.08. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/bulgaria/706321-poslanikat-na-ukraina-balgaria-trabva-da-e-po-

reshitelna-sreshtu-rusia. 

Посол України в Болгарії В. Москаленко заявив, що Болгарія має бути 

рішучішою щодо росії. За його словами, важливо, щоб Болгарія підтримувала 

Україну і санкції проти росії. Посол наголосив, що мирні переговори можливі лише 

тоді, коли всі російські війська вийдуть з української землі, включно з Кримом і 

Донецьком. 

*** 

Österman, Hans. USA: Upptrappade ryska attacker väntar [США: чекають на 

ескалацію російських атак] / H. Österman // Aftonbladet. – Stockholm, 2022. – 

https://www.focus.de/politik/deutschland/eberhard-zorn-bundeswehr-generalinspekteur-gegen-wiedereinfuehrung-der-wehrpflicht_id_136940018.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/eberhard-zorn-bundeswehr-generalinspekteur-gegen-wiedereinfuehrung-der-wehrpflicht_id_136940018.html
https://www.politico.eu/article/eu-support-for-ukraine-the-next-six-months/
https://www.politico.eu/article/eu-support-for-ukraine-the-next-six-months/
https://fakti.bg/bulgaria/706321-poslanikat-na-ukraina-balgaria-trabva-da-e-po-reshitelna-sreshtu-rusia
https://fakti.bg/bulgaria/706321-poslanikat-na-ukraina-balgaria-trabva-da-e-po-reshitelna-sreshtu-rusia
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23.08. – Режим доступу : https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0Gexl2/usa-

upptrappade-ryska-attacker-vantar. 

Згідно з інформацією американських джерел, найближчими днями слід 

очікувати на ескалацію вибухів цивільної інфраструктури та урядових будівель в 

Україні. Держдеп США просить негайно залишити країну всіх американців, які все 

ще перебувають в Україні. Президент України В. Зеленський попередив про 

посилення російських атак напередодні Дня Незалежності України. Дата також 

збігається з піврічною річницею російського вторгнення в Україну. 

*** 

Bourgard, Joana. Os seis momentos que marcam meio ano de guerra na 

Ucrânia [Шість моментів, які знаменують півроку війни в Україні] / J. Bourgard 

// Público. – Lisboa, 2022. – 23.08. – Режим доступу : 

https://www.publico.pt/2022/08/23/video/seis-momentos-marcam-meio-ano-guerra-

ucrania-20220823-192258. 

Професорка Університету Мінью Сандра Фернандес визначає кілька моментів, 

які шокували світ за останні шість місяців війни в Україні. Вона визнає, що перший 

день війни був справжнім шоком, адже те, що вважалося неможливим, сталося. С. 

Фернандес вважає за потрібне висвітлити перш за все дипломатичні події, 

відзначивши візит А. Гутерреша до москви та Києва, як «принизливий» для 

дипломатії ООН. А зустріч путіна та Р. Т. Ердогана в Ірані, на її думку, підкреслює 

нові альянси з країнами, які не приєдналися до Сполучених Штатів. З іншого боку, 

вона наголошує, що зустріч глав держав Європейського Союзу 11 березня, на якій 

була визначена стратегія санкцій, зміцнила Євросоюз перед світом. 

*** 

Elliott, Hugh. Apoyo inquebrantable a Ucrania [Непохитна підтримка 

України] / H. Elliott // ABC. – Madrid, 2022. – 24.08. – Режим доступу : 

https://www.abc.es/internacional/apoyo-inquebrantable-ucrania-20220824182630-

nt.html. 

Посол Великобританії в Іспанії в статті зазначає, що 24 серпня – емоційний 

день для українців, оскільки вони відзначають 31-у річницю проголошення 

незалежності від Радянського Союзу. Але це також емоційний день тим, що минуло 

півроку відтоді, як президент росії путін вторгся в Україну, намагаючись захопити її 

територію та знищити український народ. Посол наголосив, що за ці довгі шість 

місяців Київ надихнув весь світ своїм мужнім опором російській агресії. 

*** 

Ukraine appreciates Türkiye’s mediation efforts: Ukrainian Ambassador 

[Україна цінує посередницькі зусилля Туреччини] // Daily Sabah. – Istanbul, 2022. 

– 24.08. – Режим доступу : https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/ukraine-

appreciates-turkiyes-mediation-efforts-ukrainian-ambassador. 

З нагоди Дня Незалежності України, Надзвичайний і Повноважний Посол 

України в Туреччині В. Боднар заявив, що Туреччина є і залишатиметься 

стратегічним партнером України так, як з перших днів війни Туреччина виступала 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0Gexl2/usa-upptrappade-ryska-attacker-vantar
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0Gexl2/usa-upptrappade-ryska-attacker-vantar
https://www.publico.pt/2022/08/23/video/seis-momentos-marcam-meio-ano-guerra-ucrania-20220823-192258
https://www.publico.pt/2022/08/23/video/seis-momentos-marcam-meio-ano-guerra-ucrania-20220823-192258
https://www.abc.es/internacional/apoyo-inquebrantable-ucrania-20220824182630-nt.html
https://www.abc.es/internacional/apoyo-inquebrantable-ucrania-20220824182630-nt.html
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/ukraine-appreciates-turkiyes-mediation-efforts-ukrainian-ambassador
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/ukraine-appreciates-turkiyes-mediation-efforts-ukrainian-ambassador
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посередником у мирних переговорах між Україною та росією. В. Боднар також 

наголосив, що турецький народ робить пожертвування мирному населенню України у 

складній ситуації, а будівля посольства перетворилася на центр збирання 

гуманітарної допомоги. 

*** 

Marcelo envia carta a Zelensky e defende «legítimas aspirações europeias» de 

Kiev [М. Ребелу де Соза надіслав листа В. Зеленському та захистив «законні 

європейські прагнення» Києва] // Público. – Lisboa, 2022. – 24.08. – Режим доступу 

: https://www.publico.pt/2022/08/24/politica/noticia/marcelo-envia-carta-zelensky-

defende-legitimas-aspiracoes-europeias-kiev-2018178. 

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соза надіслав українському колезі 

Володимиру Зеленському привітання з нагоди святкування Дня Незалежності 

України, в якому він захистив важливість того, щоб Київ «наполягав на своїх 

законних європейських прагненнях». Повідомлення було передане особисто 

міністром закордонних справ Португалії Президенту України В. Зеленському. У листі 

М. Ребелу де Соза також підкреслив свою прихильність, а також прихильність усього 

португальського народу зміцненню двосторонніх зв’язків дружби та співпраці, які 

об’єднують дві країни, і наголосив про «дружні стосунки між двома президентами». 

*** 

Ritchie, Sarah. Parliament lit up in blue and yellow to mark Ukrainian 

Independence Day [Парламент підсвітився синьо-жовтим кольором до Дня 

Незалежності України] / S. Ritchie // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 24.08. – 

Режим доступу : https://www.thestar.com/politics/2022/08/24/ukrainian-

independence-day-marked-with-exhibit-showing-life-on-front-lines.html. 

Прем’єр-міністр Онтаріо Д. Форд разом із посолкою України в Канаді Ю. 

Ковалів відвідав святкування Дня Незалежності України у Торонто. Захід у Торонто 

включав благодійний аукціон зі збору грошей на машини швидкої допомоги та 

евакуаційні авто для України. Посолка відкрила в Торонто мультимедійну виставку, 

де представлені фото українців, які захищають свою країну на передовій. 

*** 

Grabar-Kitarović obilježila ukrajinski praznik: Ispred katedrale u odjeći 

ukrajinskih boja [Грабар-Китарович відзначила українське свято: Перед собором 

в одязі українського кольору] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 25.08. – Режим 

доступу : https://avaz.ba/region/hrvatska/767609/grabar-kitarovic-obiljezila-

ukrajinski-praznik-ispred-katedrale-u-odjeci-ukrajinskih-boja. 

Колишня президентка Хорватії К. Грабар-Китарович висловила підтримку 

Україні, відзначивши День Незалежності України фото перед Загребським собором. 

Одягнена у синьо-жовті кольори з букетом соняшників, символом підтримки України, 

вона наголосила, що Україна в її серці. 

*** 

Troianovski, Anton. Six months into war, Ukraine and Russia are both 

reshaped [Через шість місяців війни Україна і росія змінюються] / А. Troianovski 

https://www.publico.pt/2022/08/24/politica/noticia/marcelo-envia-carta-zelensky-defende-legitimas-aspiracoes-europeias-kiev-2018178
https://www.publico.pt/2022/08/24/politica/noticia/marcelo-envia-carta-zelensky-defende-legitimas-aspiracoes-europeias-kiev-2018178
https://www.thestar.com/politics/2022/08/24/ukrainian-independence-day-marked-with-exhibit-showing-life-on-front-lines.html
https://www.thestar.com/politics/2022/08/24/ukrainian-independence-day-marked-with-exhibit-showing-life-on-front-lines.html
https://avaz.ba/region/hrvatska/767609/grabar-kitarovic-obiljezila-ukrajinski-praznik-ispred-katedrale-u-odjeci-ukrajinskih-boja
https://avaz.ba/region/hrvatska/767609/grabar-kitarovic-obiljezila-ukrajinski-praznik-ispred-katedrale-u-odjeci-ukrajinskih-boja
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// eKathimerini. – Athens, 2022. – 25.08. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/nytimes/1191716/six-months-into-war-ukraine-and-

russia-are-both-reshaped/. 

Американський журналіст, голова московського бюро газети The New York 

Times А. Трояновський пише, що через півроку після того, як росія вторглася в 

Україну, людські та фінансові витрати не підраховані, але цифри, які з’явилися, 

малюють похмуру картину. За його словами, це війна в окопах і артилерійських 

дуелях, але «значною мірою обумовлена політичними примхами американців та 

європейців, чия готовність зазнавати інфляції та нестачі енергії може визначити 

наступний етап конфлікту». 

*** 

TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Bağımsızlık Günü’nü kutladı [Спікер 

Великих національних зборів Туреччини М. Шентоп відзначив День 

Незалежності України] // Star. – Istanbul, 2022. – 25.08. – Режим доступу : 

https://www.star.com.tr/guncel/tbmm-baskani-sentop-ukrayna-bagimsizlik-gununu-

kutladi-haber-1732812/. 

Спікер парламенту Туреччини М. Шентоп привітав з Днем Незалежності 

України голову українського парламенту Р. Стефанчука. У привітанні він зазначив, 

що Туреччина продовжуватиме підтримувати політичну єдність, суверенітет і 

територіальну цілісність України. 

*** 

Скоро 60 чланица УН у декларацији захтева прекид рата у Украјини 

[Майже 60 членів ООН у декларації вимагають припинити війну в Україні] // 

Политика. – Belgrad, 2022. – 25.08. – Режим доступу : 

https://www.politika.rs/scc/clanak/515134/. 

На засіданні Ради Безпеки ООН, що відбулося 24.08, учасники прийняли 

спільну заяву з вимогою негайного припинення бойових дій в Україні. Серед тих, хто 

підтримав заяву, є країни Євросоюзу, США, Велика Британія, Грузія, Туреччина, 

Швейцарія, а також кілька країн Азії та Латинської Америки. Генеральний секретар 

ООН А. Гутерреш під час засідання Ради Безпеки повторив, що він дуже стурбований 

військовими діями в районі Запорізької АЕС на півдні України. Говорячи про вплив 

на ціни на продукти харчування та паливо, він заявив, що наслідки «безглуздої війни» 

відчуваються далеко за межами України. 

*** 

Ал-Ахмед, Оля. Посланик Мелник: Меркел може да е посредник между 

Киев и Кремъл [Посол А. Мельник: А. Меркель може бути посередником між 

Києвом і кремлем] / О. Ал-Ахмед // Факти. – Sofia, 2022. – 25.08. – Режим доступу 

: https://fakti.bg/world/707392-poslanik-melnik-merkel-moje-da-e-posrednik-mejdu-

kiev-i-kremal. 

Посол України в Німеччині А. Мельник заявив, що колишня канцлерка 

Німеччини А. Меркель може стати посередником між росією та Україною у 

врегулюванні збройного конфлікту. Дипломат припускає, що вона все ще з повагою 

https://www.ekathimerini.com/nytimes/1191716/six-months-into-war-ukraine-and-russia-are-both-reshaped/
https://www.ekathimerini.com/nytimes/1191716/six-months-into-war-ukraine-and-russia-are-both-reshaped/
https://www.star.com.tr/guncel/tbmm-baskani-sentop-ukrayna-bagimsizlik-gununu-kutladi-haber-1732812/
https://www.star.com.tr/guncel/tbmm-baskani-sentop-ukrayna-bagimsizlik-gununu-kutladi-haber-1732812/
https://www.politika.rs/scc/clanak/515134/
https://fakti.bg/world/707392-poslanik-melnik-merkel-moje-da-e-posrednik-mejdu-kiev-i-kremal
https://fakti.bg/world/707392-poslanik-melnik-merkel-moje-da-e-posrednik-mejdu-kiev-i-kremal
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ставиться до путіна. За словами А. Мельника, це буде новий шанс для А. Меркель 

виправити свої фатальні помилки у відносинах з росією і таким чином увійти в 

історію. 

*** 

A grim picture for New York, Putin’s pricey ploy and more commentary 

[Похмура картина для Нью-Йорка, дорогий трюк путіна та інші коментарі] // 

New York Post. – New York, 2022. – 28.08. – Режим доступу : 

https://nypost.com/2022/08/28/a-grim-picture-for-new-york-putins-pricey-ploy-and-

more-commentary/. 

За словами журналіста П. Кругмана, залежність Європи від російського газу, 

мабуть, стала найбільшим ризиком, з яким зараз стикається світова економіка. 

Поставки російського газу до Європи впали приблизно на 75 % порівняно з роком 

раніше. Це робиться для того щоб змусити Захід припинити підтримувати Україну. 

Автор задається питанням, чи вдасться «економічному шантажу» путіна підірвати 

спротив Заходу його агресії і констатую, що «не вдасться». 

*** 

Plenković: Mislim da Zelenski radi odličan posao [Пленкович: Зеленський 

чудово справляється зі своїм завданням] // Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 29.08. – 

Режим доступу : https://avaz.ba/region/hrvatska/768624/plenkovic-mislim-da-

zelenski-radi-odlican-posao. 

Прем’єр-міністр Республіки Хорватія А. Пленкович взяв участь у панельній 

дискусії на 17-му Стратегічному форумі місті Блед (Словенія). У вступній частині 

презентації прем’єр-міністр Хорватії конкретно торкнувся поточної ситуації в 

Україні, заявивши, що те, що «ми спостерігаємо зараз, це безпрецедентна мобілізація 

всіх політичних, економічних, фінансових, дипломатичних, військових та 

гуманітарних сил». Він також зазначив, що Президент України В. Зеленський «чудово 

справляється зі своїм завданням». 

*** 

Szijjártó Péter: Magyarország érdeke, hogy minél előbb béke legyen [Петер 

Сіярто: Угорщина зацікавлена у скорішому встановленні миру] // Magyar 

Nemzet. – Budapest, 2022. – 29.08. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/08/szijjarto-peter-magyarorszag-erdeke-hogy-

minel-elobb-beke-legyen. 

Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто заявив, що 

міжнародне співтовариство має нарешті віддати пріоритет заходам, які допомагають 

досягти миру в країні, а не зусиллям, які можуть призвести до ескалації війни в 

Україні. Згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ і торгівлі, після 

відкриття Бледського стратегічного форуму глава відомства заявив, що збройний 

конфлікт, що триває понад півроку, має серйозні наслідки для всього континенту, 

наприклад, в галузі економіки та енергопостачання. 

*** 

https://nypost.com/2022/08/28/a-grim-picture-for-new-york-putins-pricey-ploy-and-more-commentary/
https://nypost.com/2022/08/28/a-grim-picture-for-new-york-putins-pricey-ploy-and-more-commentary/
https://avaz.ba/region/hrvatska/768624/plenkovic-mislim-da-zelenski-radi-odlican-posao
https://avaz.ba/region/hrvatska/768624/plenkovic-mislim-da-zelenski-radi-odlican-posao
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/08/szijjarto-peter-magyarorszag-erdeke-hogy-minel-elobb-beke-legyen
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/08/szijjarto-peter-magyarorszag-erdeke-hogy-minel-elobb-beke-legyen
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Kiképző missziót hozna létre az Európai Unió az ukrán katonáknak [Євросоюз 

створить тренувальну місію для українських військових] // Magyar Nemzet. – 

Budapest, 2022. – 30.08. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/08/kikepzo-missziot-hozna-letre-az-europai-

unio-az-ukran-katonaknak. 

Напад росії на Україну є найважливішою темою неформальної зустрічі 

міністрів оборони країн-членів ЄС, яка розпочалася 30.08 у Празі. Міністри 

обговорять вплив війни в Україні на безпеку країн-членів ЄС і те, як вони можуть 

допомогти країні, яка зазнала нападу, насамперед постачанням зброї та військовою 

підготовкою. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що пропонує своїм 

колегам створити учбовий центр для українських військових на території 

Словаччини. 

*** 

Clark, Bryan. Viral video of flummoxed Russians is part of Ukraine strategy in 

harrowing war [Вірусне відео спантеличених росіян є частиною стратегії України 

у жахливій війні] / В. Clark // New York Post. – New York, 2022. – 30.08. – Режим 

доступу : https://nypost.com/2022/08/30/viral-video-of-flummoxed-russians-is-part-of-

ukraine-strategy-in-harrowing-war/. 

Як стверджує автор статті, війна в Україні дає кілька яскравих уроків щодо 

майбутнього бойових дій. Збитки та втрати, яких зазнали обидві армії, були 

нищівними. Від початку вторгнення росії Президент України В. Зеленський 

використовував соціальні мережі, щоб довести свої аргументи щодо допомоги з боку 

НАТО та США. Успіх України в захисті Києва допоміг завдяки демонстрації 

результатів західної зброї та підтримки розвідки. За кілька місяців після цього 

захисники України здобули низку гучних перемог, потопивши «москву», повернувши 

острів Зміїний і знищивши російські склади боєприпасів і командні центри. Хоча ці 

перемоги не були вирішальними на місцях, вони підтримали ентузіазм щодо 

військових зусиль у Європі та США. Автор наголошує, що Україні знадобиться 

набагато більше перемог, щоб зберегти військову та економічну допомогу Заходу. 

*** 

Ikonowicz, Karol. Kowal: Wypowiedź Morawieckiego to największe 

szkodnictwo ostatnich miesięcy [Коваль: Заява Моравецького є найбільшою 

шкодою, завданою за останні місяці] / К. Ikonowicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 

2022. – 30.08. – Режим доступу : https://www.rp.pl/polityka/art36954541-kowal-

wypowiedz-morawieckiego-to-najwieksze-szkodnictwo-ostatnich-miesiecy. 

Колишній заступник глави МЗС Польщі Павел Коваль прокоментував слова 

прем’єр-міністра Матеуша Моравецького, який під час спільної пресконференції з 

президентом Франції Емманюелем Макроном визнав, що Польща, як і росія, є 

жертвою санкцій з боку ЄС в контексті російського вторгнення в Україну. За словами 

політика, пов’язування Польщі з росією в нинішній ситуації, коли росія є агресором і 

веде жорстоку війну в Україні, шкодить Польщі. П. Коваль наголосив, що 

припускати, що Польща в якомусь сенсі порівняна з росією, є «великим перебором». 

*** 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/08/kikepzo-missziot-hozna-letre-az-europai-unio-az-ukran-katonaknak
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/08/kikepzo-missziot-hozna-letre-az-europai-unio-az-ukran-katonaknak
https://nypost.com/2022/08/30/viral-video-of-flummoxed-russians-is-part-of-ukraine-strategy-in-harrowing-war/
https://nypost.com/2022/08/30/viral-video-of-flummoxed-russians-is-part-of-ukraine-strategy-in-harrowing-war/
https://www.rp.pl/polityka/art36954541-kowal-wypowiedz-morawieckiego-to-najwieksze-szkodnictwo-ostatnich-miesiecy
https://www.rp.pl/polityka/art36954541-kowal-wypowiedz-morawieckiego-to-najwieksze-szkodnictwo-ostatnich-miesiecy
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Szőcs, László. Washingtoni emberük [Їх людина з Вашингтону] / L. Szőcs // 

Magyar Nemzet. – Budapest, 2022. – 31.08. – Режим доступу : 

https://magyarnemzet.hu/ahelyzet/2022/08/washingtoni-emberuk. 

Угорський журналіст Ласло Шоч у статті піддає критиці нового посла США в 

Угорщині Д. Пресмана, який, на думку автора, має багату уяву вважаючи, що він 

може розставити альтернативні постаті на угорській шахівниці, проте його мандат не 

дозволяє «переписувати тут внутрішню політику». Л. Шоч вважає, що посол США 

має вибудовувати відносини з чинною владою, а саме допомагати згладити існуючі 

розбіжності – постачання зброї в Україну, антиросійські санкції, глобальний 

мінімальний податок тощо. 

*** 

Przybylski, Robert. Gala Liderów Logistyki 2022 i rozdanie nagród za nami! 

[Logistics Leaders Gala 2022 та церемонія нагородження для нас!] / R. Przybylski // 

Rzeczpospolita. – Warsaw, 2022. – 31.08. – Режим доступу : 

https://logistyka.rp.pl/logistyka/art36965241-gala-liderow-logistyki-2022-i-rozdanie-

nagrod-za-nami. 

Перед тим, як редакція Rzeczpospolita вручила нагороди підприємця, які 

відзначилися в цьому році, на премії Logistics Leaders Gala 2022 гості мали 

можливість послухати доповіді про вплив війни в Україні на напрями будівництва 

залізничної інфраструктури, а також дебати про професійних водіїв, постачання тощо. 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ  

Prieskum hovorí, že strach z vojny na Ukrajine klesá: Čoho sa Slováci najviac 

obávajú? [Опитування говорить, що страх перед війною в Україні зменшується: 

Чого найбільше бояться словаки?] // Nový Čas. – Bratislava, 2022. – 03.08. – Режим 

доступу : https://www.cas.sk/clanok/2704637/prieskum-hovori-ze-strach-z-vojny-na-

ukrajine-klesa-coho-sa-slovaci-najviac-obavaju/. 

Результати 15-го опитування Інституту соціології Словацької академії наук у 

липні показали, що словаків найбільше хвилюють зростання цін на енергоносії та 

інфляція (86,3 %), стан словацької системи охорони здоров’я (82,8 %) та війна в 

Україні (70 %), проте у березні війни боялися 78 %, а у квітні – 74 % респондентів. 

Результати показують, що страх словаків перед війною в Україні зменшується. 

Словаки також дуже стурбовані популярністю екстремістських та антисистемних 

груп у Словаччині (67,2 %), а також прибуттям біженців (69,4 %).  

*** 

Cruz, Marisa. Pedro Sánchez, el líder peor valorado de Europa por la crisis de 

Ucrania [Педро Санчес – найгірше оцінений лідер в Європі через українську 

кризу] / M. Cruz // El Mundo. – Madrid, 2022. – 06.08. – Режим доступу : 

https://www.elmundo.es/espana/2022/08/06/62ee8181fdddff02418b45b3.html. 

Економічна криза, спричинена війною в Україні, спровокувала хвилю 

незадоволення, яка прокотилася по всій Європі. Громадяни розчаровані, оскільки 

конфлікт, кінця якому не видно, впливає на всю Європу. В опитуваннях європейці 

ставлять прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса на десяту позицію серед лідерів 

https://magyarnemzet.hu/ahelyzet/2022/08/washingtoni-emberuk
https://logistyka.rp.pl/logistyka/art36965241-gala-liderow-logistyki-2022-i-rozdanie-nagrod-za-nami
https://logistyka.rp.pl/logistyka/art36965241-gala-liderow-logistyki-2022-i-rozdanie-nagrod-za-nami
https://www.cas.sk/clanok/2704637/prieskum-hovori-ze-strach-z-vojny-na-ukrajine-klesa-coho-sa-slovaci-najviac-obavaju/
https://www.cas.sk/clanok/2704637/prieskum-hovori-ze-strach-z-vojny-na-ukrajine-klesa-coho-sa-slovaci-najviac-obavaju/
https://www.elmundo.es/espana/2022/08/06/62ee8181fdddff02418b45b3.html
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країн лише попереду путіна та Сі Цзіньпіна з оцінкою 4,5, що демонструє 

розчарування і невдоволеність керівництвом Іспанії та його реакцією на війну в 

Україні. 

*** 

Jött egy felmérés, a Fidesz-szavazók csupán 3 százaléka tartja felelősnek 

Oroszországot az ukrajnai háborúért [Згідно з опитуванням IDEA, лише 3 % 

виборців Фідес вважають росію відповідальною за війну в Україні] // Nepszava. – 

Budapest, 2022. – 22.08. – Режим доступу : https://nepszava.hu/3166966_idea-intezet-

felmeres-szavazok-orosz-ukran-haboru. 

Міжнародний інститут демократії та сприяння виборам IDEA з 27 липня по 7 

серпня 2022 р. провів дослідження, згідно з яким лише 3 % Угорського 

громадянського союзу (Фідес) вважають росію відповідальною за війну в Україні і 

лише 2 % вважають, що росія несе основну відповідальність за те, що мир між 

сторонами не досягнуто навіть через півроку. Більшість опозиційних виборців – 64 % 

звинувачують росію у війні та в тому, що мир досі не укладений – 61 %. Також 

виявляється, що вчетверо більше виборців Фідеса вважають, що Україна несе 

відповідальність за війну – 12 %. 

*** 

Serhan, Yasmeen. Why russian Support for the War in Ukraine Hasn’t 

Wavered [Чому російська підтримка війни в Україні не послабилася] / Y. Serhan 

// Time. – New York, 2022. – 24.08. – Режим доступу : https://time.com/6208238/why-

russian-support-for-the-war-in-ukraine-hasnt-wavered/. 

Оглядач «Time» Я. Серхан в статті пише, що минуло рівно півроку з моменту 

вторгнення росії в Україну і так багато змінилося, але одна річ, здається, не змінилася 

– це російська громадська думка. За даними незалежного соціологічного агентства в 

москві «Левада-Центру», понад три чверті росіян продовжують підтримувати те, що 

кремль називає своєю «спеціальною військовою операцією» в Україні, і лише 18 % 

виступають проти. На думку автора, стійкість цієї підтримки можна пояснити рядом 

факторів, не в останню чергу репресивним характером російської влади, відсутністю 

будь-якої життєздатної політичної опозиції та жорстко контрольованим медіа-

середовищем країни. 

САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЇ  

Venemaa kodanik, istu heaga kodumaal [Громадянин росії, сиди на 

батьківщині] // Eesti Päevaleht. – Tallinn, 2022. – 02.08. – Режим доступу : 

https://epl.delfi.ee/artikkel/120045118/juhtkiri-venemaa-kodanik-istu-heaga-

kodumaal. 

Видання пише, що громадяни росії повинні відповідати за агресію своєї країни, 

тому коли міністр закордонних справ У. Рейнсалу каже, що необхідно переглянути 

візи, які видаються російським громадянам, він на правильному шляху. Естонія може 

блокувати в’їзд громадян росії, бо потрібно надіслати чіткий меседж росії: про 

свободу пересування можна знову попросити лише після того, як з Україною буде 

укладено мир. 

https://nepszava.hu/3166966_idea-intezet-felmeres-szavazok-orosz-ukran-haboru
https://nepszava.hu/3166966_idea-intezet-felmeres-szavazok-orosz-ukran-haboru
https://time.com/6208238/why-russian-support-for-the-war-in-ukraine-hasnt-wavered/
https://time.com/6208238/why-russian-support-for-the-war-in-ukraine-hasnt-wavered/
https://epl.delfi.ee/artikkel/120045118/juhtkiri-venemaa-kodanik-istu-heaga-kodumaal
https://epl.delfi.ee/artikkel/120045118/juhtkiri-venemaa-kodanik-istu-heaga-kodumaal
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*** 

Lasmanis, Jānis. Latvija cenšas paātrināt pret Krieviju vērsto sankciju lavīnu 

[Латвія намагається прискорити лавину санкцій проти росії] / J. Lasmanis // 

Neatkarīgā Rīta Avīze. – Rīgā, 2022. – 04.08. – Режим доступу : 

https://neatkariga.nra.lv/politika/388232-latvija-censas-paatrinat-pret-krieviju-versto-

sankciju-

lavinu?_gl=1*1lyrczg*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853

YH*MTY1OTcyNTc0NS4yNy4xLjE2NTk3MjU5NjIuMA. 

У Латвії Комісія Сейму у закордонних справах визнала насильство росії проти 

мирного населення України та інших країн тероризмом, а росію державою, яка 

підтримує тероризм. У заяві, прийнятій Комісією закордонних справ, також є заклик 

до країн-членів ЄС негайно призупинити туризм і обмежити видачу в’їзних віз 

громадянам росії та білорусі. Голова комісії Е. Рінкевичс також вважає, що цей звіт є 

хорошим сигналом для Євросоюзу повернутися до питання невидачі туристичних віз 

та обмеження інших категорій віз для громадян росії та білорусі. 

*** 

Latvija neribotam laikui sustabdo vizų išdavimą Rusijos piliečiams [Латвія 

призупиняє видачу віз громадянам росії на невизначений термін] // Lietuvos 

rytas. – Vilniaus, 2022. – 05.08. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/08/05/news/latvija-neribotam-laikui-

sustabdo-vizu-isdavima-rusijos-pilieciams-24178657. 

Представник міністра закордонних справ Литви М. Дрегер повідомив, що через 

триваючі російські військові дії в Україні дипломатичні та консульські 

представництва Латвії за кордоном тимчасово призупинили видачу віз громадянам 

росії для всіх цілей в’їзду з 4 серпня 2022 р., за винятком випадків, коли віза 

необхідна для відвідування похорону близького родича. 

*** 

Walkom, Thomas. Turbine debacle shows Canada’s policy on Ukraine is in a 

spin [Проблема з турбіною показує, що політика Канади щодо України перебуває 

у скрутному становищі] / T. Walkom // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 05.08. – 

Режим доступу : https://www.thestar.com/opinion/contributors/2022/08/05/turbine-

debacle-shows-canadas-policy-on-ukraine-is-in-a-spin.html. 

Незалежний оглядач видання Т. Уолком вважає, що позиція Канади щодо 

України докорінно заплутана. На його думку, політичні протиріччя різко 

загострилися, коли Канада порушила свої антимосковські санкції, щоб запропонувати 

енергетичну допомогу Німеччині. Оглядач вважає, що полеміка навколо 

трубопроводу наголошує на реальному конфлікті у підході Канади до війни в Україні. 

На думку автора, це показує наскільки важко мати послідовну політику щодо війни в 

Україні. 

*** 

Украјински амбасадор: Став Кијева према Косову се не мења [Посол 

України: ставлення Києва до Косова не змінюється] // Политика. – Belgrad, 2022. 

https://neatkariga.nra.lv/politika/388232-latvija-censas-paatrinat-pret-krieviju-versto-sankciju-lavinu?_gl=1*1lyrczg*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1OTcyNTc0NS4yNy4xLjE2NTk3MjU5NjIuMA
https://neatkariga.nra.lv/politika/388232-latvija-censas-paatrinat-pret-krieviju-versto-sankciju-lavinu?_gl=1*1lyrczg*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1OTcyNTc0NS4yNy4xLjE2NTk3MjU5NjIuMA
https://neatkariga.nra.lv/politika/388232-latvija-censas-paatrinat-pret-krieviju-versto-sankciju-lavinu?_gl=1*1lyrczg*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1OTcyNTc0NS4yNy4xLjE2NTk3MjU5NjIuMA
https://neatkariga.nra.lv/politika/388232-latvija-censas-paatrinat-pret-krieviju-versto-sankciju-lavinu?_gl=1*1lyrczg*_ga*MTQ2MjIxNzkwNS4xNjQ4NDU4OTQy*_ga_LTMBW853YH*MTY1OTcyNTc0NS4yNy4xLjE2NTk3MjU5NjIuMA
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/08/05/news/latvija-neribotam-laikui-sustabdo-vizu-isdavima-rusijos-pilieciams-24178657
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2022/08/05/news/latvija-neribotam-laikui-sustabdo-vizu-isdavima-rusijos-pilieciams-24178657
https://www.thestar.com/opinion/contributors/2022/08/05/turbine-debacle-shows-canadas-policy-on-ukraine-is-in-a-spin.html
https://www.thestar.com/opinion/contributors/2022/08/05/turbine-debacle-shows-canadas-policy-on-ukraine-is-in-a-spin.html
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– 07.08. – Режим доступу : https://www.politika.rs/scc/clanak/513769/Ukrajinski-

ambasador-Stav-Kijeva-prema-Kosovu-se-ne-menja. 

Посол України в Сербії В. Толкач заявив, що Київ розраховує на більшу 

підтримку з боку Белграда – зокрема запровадження ним санкцій проти росії, 

ухвалених на рівні ЄС. Посол наголосив, що росія сьогодні є загрозою не лише для 

України, а й для всієї Європи, тож реакція Києва, ЄС та всіх інших країн-кандидатів 

на членство включно із Сербією «має бути єдиною і сильною». В. Толкач наголосив, 

що позиція офіційного Києва щодо Косово і Метохії не змінюється, тобто Україна не 

визнає Косово як незалежну державу. 

*** 

Sackmann, Christoph. Warum Russland China viel weniger Gas liefert, als es 

möchte [Чому росія дає Китаю набагато менше газу, ніж хотілося б] / C. Sackmann 

// Focus. – Berlin, 2022. – 10.08. – Режим доступу : 

https://www.focus.de/finanzen/news/feuer-und-sanktionen-hindern-keine-alternative-

zu-europa-warum-russland-viel-zu-wenig-gas-an-china-liefert_id_132493962.html. 

росія майже закрила трубопроводи до Європи, але і через труби до Китаю 

надходить набагато менше газу, ніж планувалося. З 2014 р. кремль інвестував 

еквівалент 55 млрд євро в будівництво газопроводу під гучною назвою «Сила 

Сибіру», проєкт коштував у п’ять разів дорожче, ніж суперечливий газопровід 

«Північний потік-2», але він має проблеми. Найбільшою проблемою є санкції Заходу, 

які були введені після початку війни в Україні. Для добудови газопереробної станції 

потрібні високотехнологічні комплектуючі з-за кордону, які росія наразі не може 

імпортувати. 

*** 

Gabriel, Anna. Lasst russische Touristen nach Europa kommen [Нехай 

російські туристи приїздять до Європи] / А. Gabriel // Die Рresse. – Vienna, 2022. – 

12.08. – Режим доступу : https://www.diepresse.com/6176621/lasst-russische-

touristen-nach-europa-kommen?from=rss. 

Під час відпочинку в Зальцбурзі росіянка зняла на відео, як на вулиці ображає 

та знущається над двома ймовірними українцями. Відео спонукало прем’єр-

міністерку Естонії К. Каллас написати у Twitter, що відвідування Європи є привілеєм, 

а не правом людини. Як і Гельсінкі, а тепер і Прага, Таллін закликає призупинити 

видачу віз до ЄС громадянам росії, які хочуть подорожувати до ЄС як туристи. 

Чеське головування в Європейській раді має намір підняти це питання на майбутній 

Раді міністрів закордонних справ ЄС. Головний дипломат Я. Ліпавський говорить про 

чіткий і прямий сигнал усім громадянам росії. 

*** 

Le PIB de la Russie a chuté de 4 % au deuxième trimestre [У другому кварталі 

ВВП росії впав на 4 %] // L’Obs. – Paris, 2022. – 12.08. – Режим доступу : 

https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220812.OBS61971/le-pib-de-la-

russie-a-chute-de-4-au-deuxieme-trimestre.html. 

https://www.politika.rs/scc/clanak/513769/Ukrajinski-ambasador-Stav-Kijeva-prema-Kosovu-se-ne-menja
https://www.politika.rs/scc/clanak/513769/Ukrajinski-ambasador-Stav-Kijeva-prema-Kosovu-se-ne-menja
https://www.focus.de/finanzen/news/feuer-und-sanktionen-hindern-keine-alternative-zu-europa-warum-russland-viel-zu-wenig-gas-an-china-liefert_id_132493962.html
https://www.focus.de/finanzen/news/feuer-und-sanktionen-hindern-keine-alternative-zu-europa-warum-russland-viel-zu-wenig-gas-an-china-liefert_id_132493962.html
https://www.diepresse.com/6176621/lasst-russische-touristen-nach-europa-kommen?from=rss
https://www.diepresse.com/6176621/lasst-russische-touristen-nach-europa-kommen?from=rss
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220812.OBS61971/le-pib-de-la-russie-a-chute-de-4-au-deuxieme-trimestre.html
https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220812.OBS61971/le-pib-de-la-russie-a-chute-de-4-au-deuxieme-trimestre.html
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Згідно з офіційною статистичною оцінкою, опублікованою 12.08, валовий 

внутрішній продукт (ВВП) росії скоротився на 4 % порівняно з тим же періодом 

минулого року, який показує вплив економічних санкцій проти москви. Це перші 

показники за повний квартал з моменту початку військового наступу росії в Україні 

наприкінці лютого. Після початку цієї військової інтервенції західні країни 

запровадили суворі санкції проти москви, які обтяжують російську економіку. Західні 

санкції, спрямовані, зокрема на енергетичний і банківський сектори, сильно вдарили 

по російській економіці, вплинувши на ланцюги поставок і експорт. 

*** 

Viktorija Čmilytė-Nielsen: vizų neišdavimas rusams ES lygiu būtų adekvati 

reakcija [Вікторія Чміліте-Нільсен: адекватною реакцією було б не видавати 

росіянам візи на рівні ЄС] // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 16.08. – Режим 

доступу : https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/08/16/news/viktorija-

cmilyte-nielsen-vizu-neisdavimas-rusams-es-lygiu-butu-adekvati-reakcija-24269455. 

Спікерка Сейму Литви В. Чміліте-Нільсен вважає, що видачі туристичних віз 

громадянам росії на рівні ЄС була б адекватною реакцією на війну в Україні. За її 

словами, Литва вже досить давно прийняла рішення і, оголошуючи надзвичайний 

стан, було також жорстко обмежено видачу віз громадянам росії та білорусі. Спікерка 

вважає, що Литві також варто розглянути можливість застосування обмеження в’їзду 

до країни тим росіянам, які вже мають шенгенські візи. 

*** 

Ar draudimas rusams atvykti į ES galėtų iššaukti jų pasipiktinimo V. Putinu 

bangą? Politologė pateikė kelias versijas [Чи може заборона росіянам в’їзду в ЄС 

викликати хвилю обурення проти путіна? Політолог висунув кілька версій] // 

Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2022. – 17.08. – Режим доступу : 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/08/17/news/ar-draudimas-rusams-

atvykti-i-es-galetu-issaukti-ju-pasipiktinimo-v-putinu-banga-politologe-pateike-kelias-

versijas-24277208. 

Рішення ЄС заборонити російським громадянам в’їзд до ЄС може показати 

росіянам, що війна, розпочата путіним, матиме наслідки для самих громадян. Таку 

позицію висловлюють країни Балтії, а також Фінляндія та Чехія. Німеччина виступає 

проти такої пропозиції. Директорка Інституту міжнародних відносин і політичних 

наук вільнюського університету М. Сеселгите вважає, що ціннісної політики все ж 

хтось має дотримуватися, тому потрібно й надалі посилати певний меседж як іншим 

країнам, так і самій Україні. російська опозиція стверджує, що заборона росіянам 

виїжджати до країн ЄС ускладнить їм спілкування з товаришами, які залишилися в 

росії. За словами директорки, можливо, «варто прислухатися до слів російської 

опозиції». 

*** 

Schmid, Anna. Kommt der Wut-Winter, geht Putins Kalkül auf [Якщо настане 

люта зима, розрахунки путіна справдяться] / A. Schmid // Focus. – Berlin, 2022. – 

22.08. – Режим доступу : https://www.focus.de/politik/deutschland/solidaritaet-

broeckelt-im-winter-koennte-putins-anti-westen-kalkuel-aufgehen_id_136880601.html. 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/08/16/news/viktorija-cmilyte-nielsen-vizu-neisdavimas-rusams-es-lygiu-butu-adekvati-reakcija-24269455
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/08/16/news/viktorija-cmilyte-nielsen-vizu-neisdavimas-rusams-es-lygiu-butu-adekvati-reakcija-24269455
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/08/17/news/ar-draudimas-rusams-atvykti-i-es-galetu-issaukti-ju-pasipiktinimo-v-putinu-banga-politologe-pateike-kelias-versijas-24277208
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/08/17/news/ar-draudimas-rusams-atvykti-i-es-galetu-issaukti-ju-pasipiktinimo-v-putinu-banga-politologe-pateike-kelias-versijas-24277208
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/08/17/news/ar-draudimas-rusams-atvykti-i-es-galetu-issaukti-ju-pasipiktinimo-v-putinu-banga-politologe-pateike-kelias-versijas-24277208
https://www.focus.de/politik/deutschland/solidaritaet-broeckelt-im-winter-koennte-putins-anti-westen-kalkuel-aufgehen_id_136880601.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/solidaritaet-broeckelt-im-winter-koennte-putins-anti-westen-kalkuel-aufgehen_id_136880601.html


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

134 

Війна в Україні, а також санкції ЄС проти росії підвищують рівень інфляції в 

єврозоні. Ціни на енергоносії зростають, оскільки багато країн намагаються зробити 

себе незалежними від російського газу. Відомий експерт у сфері безпеки в Німеччині 

С. Бабст вважає, що путін «свідомо розраховує на те, що наша рішучість, щодо 

України зменшиться». С. Бабст боїться, що німці, а також інші країни втомляться від 

війни. Дані опитування проведеного інститутом дослідження громадської думки Forsa 

свідчать, що 46 % німців погодилися б на подальші фінансові навантаження, щоб 

зберегти санкції проти росії, проте принаймні стільки ж громадян відмовилися від 

подальших труднощів. 

*** 

SAD odbile ukrajinski apel za uvođenje opće zabrane putovanja rusima [США 

відхилили заклик України запровадити спільну заборону на поїздки для росіян] 

// Dnevni avaz. – Sarajevo, 2022. – 23.08. – Режим доступу : 

https://avaz.ba/globus/svijet/767045/sad-odbile-ukrajinski-apel-za-uvodenje-opce-

zabrane-putovanja-rusima. 

Сполучені Штати Америки відхилили заклик Президента України 

В. Зеленського до західних країн запровадити спільну заборону на поїздки для 

громадян росії, заявивши, що важливо розрізняти дії кремля та російського народу. 

США не хотіли б закривати дороги до притулку та безпеки для російських дисидентів 

чи інших осіб, яким загрожують порушення прав людини. Ідея В. Зеленського стала 

популярною серед деяких європейських партнерів України, зокрема прем’єрка 

Фінляндії С. Марін, яка підтримала заборону на видачу туристичних віз росіянам, 

закликала ЄС ухвалити цю політику. 

*** 

Japan to maintain sanctions on russia as Ukraine war drags on [Японія 

збереже санкції проти росії, доки війна в Україні затягується] // Japan Тoday. – 

Tokyo, 2022. – 23.08. – Режим доступу : 

https://japantoday.com/category/politics/update2-japan-to-maintain-sanctions-on-

russia-as-ukraine-war-drags-on. 

Японський уряд заявив, що збереже санкції щодо росії, працюючи в тандемі з 

іншими країнами «Великої сімки», оскільки війна в Україні триває вже сьомий 

місяць. Прем’єр-міністр Ф. Кісіда на нараді міністрів доручив розробити заходи для 

вирішення проблеми зростання цін на енергоносії, викликаного війною, що триває. 

*** 

Az észt miniszterelnök szerint az Európai Unió hitelessége múlik azon, 

megtiltja-e az orosz turisták belépését az Ukrajna elleni háború végéig [На думку 

прем’єр-міністерки Естонії, авторитет Євросоюзу залежить від того, чи 

заборонить він в’їзд російським туристам до закінчення війни з Україною] // 

Nepszava. – Budapest, 2022. – 25.08. – Режим доступу : 

https://nepszava.hu/3167295_kaja-kallas-esztorszag-oroszorszag-turizmus-betiltas. 

Прем’єр-міністерка Естонії К. Каллас заявила, що введення російської візової 

заборони для всього Євросоюзу – це питання громадської та національної безпеки, а 

також авторитету та моральної чистоти ЄС у той час, коли в сусідній країні 

https://avaz.ba/globus/svijet/767045/sad-odbile-ukrajinski-apel-za-uvodenje-opce-zabrane-putovanja-rusima
https://avaz.ba/globus/svijet/767045/sad-odbile-ukrajinski-apel-za-uvodenje-opce-zabrane-putovanja-rusima
https://japantoday.com/category/politics/update2-japan-to-maintain-sanctions-on-russia-as-ukraine-war-drags-on
https://japantoday.com/category/politics/update2-japan-to-maintain-sanctions-on-russia-as-ukraine-war-drags-on
https://nepszava.hu/3167295_kaja-kallas-esztorszag-oroszorszag-turizmus-betiltas
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відбуваються масові військові злочини та геноцид. За словами К. Каллас, заборона ЄС 

має включати гуманітарні винятки та можливість перегляду у кожному конкретному 

випадку, щоб громадяни росії могли відвідувати членів своєї родини та близьких 

родичів. 

*** 

Woolf, Marie. Russian ‘architect’ of Ukraine child abduction scheme sanctioned 

by Canada [російську «архітекторку» української схеми викрадення дітей 

санкціоновано Канадою] / M. Woolf // The Toronto Star. – Toronto, 2022. – 25.08. – 

Режим доступу : https://www.thestar.com/politics/2022/08/25/russian-architect-of-

ukraine-child-abduction-scheme-sanctioned-by-canada.html. 

Канада ввела санкції щодо уповноваженої президента росії з прав дитини М. 

Львової-Бєлової, яка, за твердженням канцелярії міністра закордонних справ, є 

автором схеми викрадення українських дітей та сприяння їх усиновленню у 

російських сім’ях. Тисячі дітей було перевезено до росії із самопроголошених 

Донецької та Луганської республік за кілька місяців після початку війни. Викрадення 

є одними із приблизно 28 тис. військових злочинів, які розслідує Україна за 

допомогою Канади. 

*** 

Nastaje li novi savez Rusije i Irana u borbi protiv zapadnih sankcija? [Чи 

виникне новий альянс між росією та Іраном у боротьбі проти західних санкцій?] 

// Vecernji list. – Zagreb, 2022. – 25.08. – Режим доступу : 

https://www.vecernji.hr/vijesti/nastaje-li-novi-savez-rusije-i-irana-u-borbi-protiv-

zapadnih-sankcija-1604735. 

Адміністрація Д. Байдена оголосила, що санкції Заходу проти росії базуються 

на «іранській моделі», зазначивши, що оскільки режим у Тегерані все ще при владі, це 

не віщує нічого доброго для успіху санкцій і майбутнього України. Минулого тижня 

президент путін відвідав Тегеран і зустрівся з верховним лідером Ірану. Таким чином 

москва шукає спосіб обійти санкції США та ЄС, можливо, навчившись у Тегерана. 

*** 

Turkey says no need for concern over US sanctions warning [Туреччина каже, 

що немає необхідності хвилюватися через попередження США про санкції] // 

eKathimerini. – Athens, 2022. – 26.08. – Режим доступу : 

https://www.ekathimerini.com/economy/1191882/turkey-says-no-need-for-concern-

over-us-sanctions-warning/. 

Міністр фінансів Туреччини заявив, що немає причин для турецьких компаній 

хвилюватися попередженням про можливі санкції США щодо компаній, які мають 

справу з російськими компаніями, які вже потрапили під санкції. З початку війни в 

Україні півроку тому Туреччина намагалася збалансувати свої тісні відносини як з 

росією, так і Україною, позиціонуючи себе як посередника між ними. Турецький уряд 

критикував дії росії в Україні та продав Україні безпілотники, які відіграли значну 

роль у стримуванні російського просування на ранній стадії війни. Однак Туреччина 

не приєдналася до міжнародних санкцій проти росії. 

https://www.thestar.com/politics/2022/08/25/russian-architect-of-ukraine-child-abduction-scheme-sanctioned-by-canada.html
https://www.thestar.com/politics/2022/08/25/russian-architect-of-ukraine-child-abduction-scheme-sanctioned-by-canada.html
https://www.vecernji.hr/vijesti/nastaje-li-novi-savez-rusije-i-irana-u-borbi-protiv-zapadnih-sankcija-1604735
https://www.vecernji.hr/vijesti/nastaje-li-novi-savez-rusije-i-irana-u-borbi-protiv-zapadnih-sankcija-1604735
https://www.ekathimerini.com/economy/1191882/turkey-says-no-need-for-concern-over-us-sanctions-warning/
https://www.ekathimerini.com/economy/1191882/turkey-says-no-need-for-concern-over-us-sanctions-warning/
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*** 

Henley, Jon. EU foreign ministers expected to suspend Russian tourist visa 

facilitation [Міністри закордонних справ ЄС очікують призупинення спрощення 

візового режиму для російських туристів] / J. Henley // The Guardian. – London, 

2022. – 28.08. – Режим доступу : https://www.theguardian.com/world/2022/aug/28/eu-

foreign-ministers-expected-to-suspend-russian-tourist-visa-facilitation. 

Цього тижня міністри закордонних справ ЄС мають намір підтримати 

призупинення дії угоди про спрощення візового режиму між блоком і росією, щоб 

обмежити кількість дозволів на подорожі, виданих після того, як деякі східні країни-

члени погрожували в односторонньому порядку закрити свої кордони для російських 

туристів. Деякі країни вимагали колективних дій, щоб заборонити звичайним 

росіянам подорожувати до ЄС за туристичними візами, що є останнім викликом для 

блоку, оскільки він намагається покарати москву за її вторгнення в Україну, 

зберігаючи єдність між своїми 27 членами. Країни, включаючи Чехію та Польщу, 

припинили видавати візи російським туристам незабаром після того, як президент 

путін наказав про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому. Відтоді вони 

вимагали від Брюсселя ввести повну заборону, повторюючи прохання Президента 

України В. Зеленського. 

*** 

Guerre en Ukraine: les Vingt-Sept restent en désaccord sur l’octroi de visas 

touristiques aux Russes dans l’Union européenne [Війна в Україні: «двадцять сім» 

залишаються у розбіжностях щодо видачі туристичних віз росіянам у Євросоюзі] 

// Le Monde. – Paris, 2022. – 31.08. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/31/guerre-en-ukraine-les-vingt-

sept-restent-en-desaccord-sur-l-octroi-de-visas-touristiques-aux-russes-dans-l-union-

europeenne_6139569_3210.html. 

Уряд Німеччини запропонував компроміс, оскільки країни, які виступають 

заходи щодо обмеження пересування росіян у Європі після вторгнення в Україну, 

стикаються із сильним опором кількох держав-членів. Німеччина хоче «об’єднати 

різні погляди» всередині ЄС, аби знайти загальноєвропейське рішення. 

*** 

Reinsalu, Urmas. «Il est inacceptable que des touristes russes s’offrent des 

vacances en Europe, quand l’armée russe commet des massacres en Ukraine» 

[«Неприпустимо, щоб російські туристи балувалися відпочинком у Європі, коли 

російська армія чинить масові вбивства в Україні»] / U. Reinsalu // Le Monde. – 

Paris, 2022. – 31.08. – Режим доступу : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/08/31/il-est-inacceptable-que-des-touristes-

russes-s-offrent-des-vacances-en-europe-quand-l-armee-russe-commet-des-massacres-

en-ukraine_6139613_3232.html. 

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу хоче заборонити 

російським туристам в’їзд в Європу, озвучивши свою позицію на зустрічі міністрів 

ЄС у Празі, де буде обговорення візової політики Шенгенської угоди. Міністр 

https://www.theguardian.com/world/2022/aug/28/eu-foreign-ministers-expected-to-suspend-russian-tourist-visa-facilitation
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/28/eu-foreign-ministers-expected-to-suspend-russian-tourist-visa-facilitation
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/31/guerre-en-ukraine-les-vingt-sept-restent-en-desaccord-sur-l-octroi-de-visas-touristiques-aux-russes-dans-l-union-europeenne_6139569_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/31/guerre-en-ukraine-les-vingt-sept-restent-en-desaccord-sur-l-octroi-de-visas-touristiques-aux-russes-dans-l-union-europeenne_6139569_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/31/guerre-en-ukraine-les-vingt-sept-restent-en-desaccord-sur-l-octroi-de-visas-touristiques-aux-russes-dans-l-union-europeenne_6139569_3210.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/08/31/il-est-inacceptable-que-des-touristes-russes-s-offrent-des-vacances-en-europe-quand-l-armee-russe-commet-des-massacres-en-ukraine_6139613_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/08/31/il-est-inacceptable-que-des-touristes-russes-s-offrent-des-vacances-en-europe-quand-l-armee-russe-commet-des-massacres-en-ukraine_6139613_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/08/31/il-est-inacceptable-que-des-touristes-russes-s-offrent-des-vacances-en-europe-quand-l-armee-russe-commet-des-massacres-en-ukraine_6139613_3232.html
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наголосив, що потрібно зробити так, щоб ніхто з російських громадян, які в’їжджають 

до Шенгенської зони, не загрожував безпеці Естонії. 

ФІНАНСОВА ТА ЕКОНОМІЧНА ДОПОМОГА УКРАЇНІ  

Евросъюзът планира €8 млрд. помощи за Украйна до септември [Євросоюз 

планує виділити Україні допомогу у розмірі 8 млрд євро до вересня] // Дневник. – 

Sofia, 2022. – 04.08. – Режим доступу : 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/08/04/4377046_evrosujuzut_pla

nira_8_mlrd_pomoshti_za_ukraina_do/. 

Представник уряду Німеччини повідомив, що Європейський Союз має намір до 

вересня підготувати фінансовий пакет для України на суму близько 8 млрд євро (8,15 

млрд дол.). Пакет включає вже закладені кошти. Він буде розділений між грантами та 

кредитами. 

*** 

Ukraine wants donors to give more money to ‘stop Russia’ [Україна хоче, щоб 

донори давали більше грошей, щоб «зупинити росію»] // The Independent. – 

London, 2022. – 11.08. – Режим доступу : 

https://www.independent.co.uk/news/ukraine-ap-denmark-russia-mette-frederiksen-

b2142979.html. 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 11 серпня взяв 

участь у роботі конференції донорів у Копенгагені, яка всього за день зібрала 1,5 млд 

євро на виробництво боєприпасів для України. Він також повідомив про перші 

результати конференції. Зокрема, Данія одразу після відкриття зустрічі оголосила про 

новий пакет підтримки України обсягом 110 млн євро. 

*** 

Moore, Mark. Biden to send $3 billion in aid to Ukraine as country marks 6 

months at war [Д. Байден направить Україні 3 млрд дол. допомоги, оскільки 

країна 6 місяців відбиває російське вторгнення] / М. Moore // New York Post. – 

New York, 2022. – 24.08. – Режим доступу : https://nypost.com/2022/08/24/biden-to-

send-3b-to-ukraine-as-country-marks-6-months-at-war/. 

Адміністрація Д. Байдена пообіцяла надати Україні додаткову військову 

допомогу майже на 3 млрд дол. Кошти дозволять Україні придбати декілька типів 

безпілотників, артилерійські системи, боєприпаси та іншу військову техніку і 

озброєння. 

*** 

Werner, Hoyer. A jövőre tanít a háború [Війна вчить майбутньому] / H. 

Werner // Nepszava. – Budapest, 2022. – 25.08. – Режим доступу : 

https://nepszava.hu/3167210_a-jovore-tanit-a-haboru. 

На нещодавній конференції в Лугано (Швейцарія), присвяченій плануванню 

відновлення України, Європейський інвестиційний банк оголосив про пропозицію 

створення нового фонду для підтримки відновлення України у формі Трастового 

фонду ЄС-Україна, який стане каталізатором для державних та приватних інвестицій. 

Фонд міг би отримувати внески від держав – членів ЄС, а також інших країн та 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/08/04/4377046_evrosujuzut_planira_8_mlrd_pomoshti_za_ukraina_do/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/08/04/4377046_evrosujuzut_planira_8_mlrd_pomoshti_za_ukraina_do/
https://www.independent.co.uk/news/ukraine-ap-denmark-russia-mette-frederiksen-b2142979.html
https://www.independent.co.uk/news/ukraine-ap-denmark-russia-mette-frederiksen-b2142979.html
https://nypost.com/2022/08/24/biden-to-send-3b-to-ukraine-as-country-marks-6-months-at-war/
https://nypost.com/2022/08/24/biden-to-send-3b-to-ukraine-as-country-marks-6-months-at-war/
https://nepszava.hu/3167210_a-jovore-tanit-a-haboru
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партнерів, що сприяло б співпраці та ефективному та дієвому управлінню фондом. Це 

буде всеосяжний інструмент, що включає гарантії, інвестиційні субсидії та технічну 

допомогу, що сприятиме підвищенню якості проєктів та їх реалізації. 

*** 

Almanya’dan Ukrayna açıklaması [Україна з Німеччини] // Star. – Istanbul, 

2022. – 28.08. – Режим доступу : https://www.star.com.tr/dunya/almanyadan-

ukrayna-aciklamasi-haber-1733511/. 

Міністерка закордонних справ Німеччини А. Бербок заявила, що країна 

надаватиме військову та фінансову підтримку Україні, яка воює проти росії, доки це 

буде необхідно. Вона також заявила, що необхідно бути готовими до того, що 

російсько-українська війна триватиме багато років. 

*** 

Коприщенова, Симона. Швеция с допълнителен пакет от военна помощ за 

Украйна [Швеція з додатковим пакетом військової допомоги Україні] / С. 

Коприщенова // Факти. – Sofia, 2022. – 29.08. – Режим доступу : 

https://fakti.bg/world/708520-shvecia-s-dopalnitelen-paket-ot-voenna-pomosht-za-

ukraina. 

Прем’єр-міністерка М. Андерссон заявила, що Швеція надасть ще 500 млн крон 

(46,75 млн дол.) військової допомоги Україні, щоб допомогти країні захиститися від 

російської агресії. Прем’єр-міністерка Швеції не повідомила жодних деталей щодо 

військового пакету, зазначивши, що він буде схожий на попередній пакет, який 

включав протитанкову зброю, засоби індивідуального захисту та засоби для 

розмінування. 

https://www.star.com.tr/dunya/almanyadan-ukrayna-aciklamasi-haber-1733511/
https://www.star.com.tr/dunya/almanyadan-ukrayna-aciklamasi-haber-1733511/
https://fakti.bg/world/708520-shvecia-s-dopalnitelen-paket-ot-voenna-pomosht-za-ukraina
https://fakti.bg/world/708520-shvecia-s-dopalnitelen-paket-ot-voenna-pomosht-za-ukraina
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Гомін 

України 

Суспільно-політичний тижневик 

української діаспори в Канаді. 

Орган Ліги Визволення України в 

Торонто. Від перших чисел 

позиціонований як національно-

державницький. Прагне 

інформувати своїх читачів про 

останні новини в Україні та реакцію 

Канади на події в Українській 

державі. Тижневик виходить 

українською і англійською мовами. 

Головний офіс – Торонто. Вебсайт: 

http://www.homin.ca/index.php/lang/u
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Жэньминь 

жибао 

Китайська щоденна газета – одна з 

провідних газет у світі та 

найвпливовіша газета в Китаї, що 

виходить китайською, російською, 

англійською, японською, 

французькою, іспанською, 

арабською, монгольською, 

тибетською, уйгурською, 

казахською, корейською, носу та 

чжуанською мовами. Офіційне 

видання Центрального комітету 

Комуністичної партії Китаю. 

Головний офіс – Пекін. Вебсайт: 

http://en.people.cn/. 

 

 

 

 

 

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/


Інформаційно-бібліографічний бюлетень 

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

140 

 

 

 

 

 

 

Українська 

газета 

Італійське щоденне видання 

української діаспори, яке 

найбільшою україномовною 

газетою, яка розповсюджується 

всією території Італії. З редакцією 

видання також співпрацюють 

численні дописувачі, що пишуть 

про життя українців у різних 

провінціях Італії. Редакція дотримує 

принципів незалежності та 

об'єктивності. З 2008 року працює 

інтернет-версія газети. Газета 

видається українською мовою. 

Головний офіс – Рим. Вебсайт: 

https://www.gazetaukrainska.com//. 

 

 

 

 

 

 

Українське 

Слово 

Суспільно-політичний тижневик 

української діаспори, головний 

гравець на українському медіа-

ринку в США. Газета висвітлює 

життя українців як у Північній 

Америці та в діаспорі, так і в 

Україні. Видання виходить 

українською та англійською 

мовами. Головний офіс – Чикаго. 

Вебсайт: https://www.ukrslovo.net/. 

 

 

 

 

 

АВС 

Іспанська щоденна газета, одна з 

трьох найбільш читаних у країні. На 

сьогодні є головним рупором 

консервативних сил Іспанії. У своїх 

статтях та коментарях газета 

засуджує прагнення окремих регіонів 

країни до незалежності. Видання 

публікує статті іспанською мовою. 

Головний офіс – Мадрід. Вебсайт: 

https://www.abc.es/. 
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Aftonbladet 

 

 

Шведська щоденна газета, яка визнає 

себе як незалежне соціал-

демократичне і найбільш поширене 

видання в Скандинавії. Виданан має 

інтернет-версію. З моменту свого 

створення газета незмінно входить до 

п'ятірки відвідуваних шведських 

вебсайтів у різних опитуваннях. 

Газета виходить шведською мовою. 

Головний офіс – Стокгольм. Вебсайт:  

https://www.aftonbladet.se/. 

 

 

 

 

Aktuálně.cz 

Чеська щоденна інтернет-газета, яка 

в даний час однією з найуспішніших 

в країні. Редакція випускає понад 100 

повідомлень на день (внутрішні та 

зарубіжні події, економіка, культура, 

спорт). Видання публікує статті 

чеською мовою Головний офіс – 

Прага. Вебсайт: 

https://zpravy.aktualne.cz/. 

 

 

 

 

 

Аvvenire 

Італійська щоденна газета, яка 

належить Італійській єпископальній 

конференції і орієнтована на вчення 

католицької церкви, проте 

вважається незалежною від 

церковної ієрархії. Газета висвітлює 

події в країні та світі, коментує 

найрезонансніші новини. Видання 

виходить італійською мовою. 

Головний офіс – Мілан. Вебсайт: 

https://www.avvenire.it/. 

 

 

 

 

Correio da 

Manhã 

Португальська щоденна 

найтиражованіша газета. Видання 

фокусується в основному на подіях, 

що привертають увагу світової 

спільноти і має популістську 

позицію. Газета публікує матеріали 

португалькою мовою. Головний офіс 

– Ліссабон. Вебсайт: 

https://www.cmjornal.pt/. 
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Daily Sabah 

Турецька щоденна проурядова газета. 

Daily Sabah часто називають 

пропагандистським виданням 

турецького уряду та правлячої Партії 

справедливості та розвитку (ПСР). 

Газета доступна англійською та 

арабською мовами. Головний офіс – 

Стамбул. Вебсайт: 

ttps://www.dailysabah.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Telegraaf 

 

Найбільша щоденна газета 

Нідерландів. Видання виходить на 

території всієї країни сім днів на 

тиждень, надходить у роздрібний 

продаж у більшості країн світу. 

Газета немає виражених політичних і 

релігійних уподобань, не представляє 

якусь партію, проте її матеріали 

мають правопопулістську 

спрямованість. Газета виходить 

нідерландською мовою. Головний 

офіс – Амстердам. Вебсайт:  

https://www.telegraaf.nl/. 

 

 

 

 

 

Die Presse 

Австрійська ліберальна газета, яка 

виходить щодня (крім неділі). Газета 

висвітлює питання внутрішньої та 

зовнішньої політики, економіки, 

спорту та ін. Газета доступна 

німецькою мовою. Головний офіс – 

Відень. Вебсайт: 

https://www.diepresse.com/ 

 

 

 

 

 

Dnevni avaz 

Найвпливовіша і найпопулярніша 

щоденна газета в Боснії і 

Герцеговині. Газета має відносну 

пробоснійську та пробоснійську 

позиції (правоцентристська). 

Видання публікує матеріали 

боснійською мовою. Головний офіс –  

Сараєво. Вебсайт: https://avaz.ba/. 
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Дневник 

Болгарська ділова газета, яка 

видається з понеділка по п'ятницю. 

Газета пропонує огляд головних 

світових новин. Видання публікує 

матеріали болгарською та 

англійською мовами. Головний офіс 

– Софія. Вебсайт: 

https://www.dnevnik.bg/. 

 

 

 

Eesti 

Päevaleht 

Естонська щоденна газета, яка має 

третій за величиною тираж серед 

щоденних друкованих видань 

Естонії. Видання доступне 

естонською мовою. Говний офіс –

Таллін. Вебсайт: https://epl.delfi.ee/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

eКathimerini 

Грецька щоденна політична та 

фінансова ранкова газета. Видання 

традиційно підтримує партію "Нова 

демократія". Газета є досить 

авторитетним ліберальним та 

консервативниим грецьким ЗМІ. 

Мова видання – грецька та 

англійська. Головний офіс – Афіни. 

Вебсайт: https://www.kathimerini.gr/. 

 

  

 

 

El Mundo 

Іспанська щоденна газета, одна з 

найбільш популярних та 

авторитетних газет Іспанії. Газета 

підтримує ліберальну та 

правоцентристську редакторську 
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Zilei 

 

Румунська щодена інтерент-газета, 

одна з провідних газет у Румунії. 
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мовою. Головний офіс – Бухарест. 

Вебсайт: https://evz.ro/. 
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Болгарська щоденна інтернет-газета, 

яка основними принципами своєї 

діяльності проголошує 

представлення фактів такими, якими 
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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/. 
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The Sydney 

Morning 

Herald 

Австралійська газета, яка є 

найстарішим виданням, що постійно 

видається в Австралії, і 

найчитанішим топовим виданням в 

країні. Газета видається в компактній 

друкованій формі з понеділка по 

суботу як The Sydney Morning Herald 

і по неділях як споріднена газета The 

Sun-Herald, а також у цифровому 

вигляді у вигляді онлайн-сайту та 

програми сім днів на тиждень. 

Редакційна позиція газети загалом 

була центристською, але останнім 

часом вона стала 

правоцентристською. Газета публікує 

матеріали англійською мовою. 

Головний офіс – Сідней. Вебсайт: 

https://www.smh.com.au/. 

 

 

 

Japan Today 

Японська щоденна інтернет-газета, 

яка є першим і найстарішим 

англомовним виданням Японії. Мова 

видання – англійська. Головний офіс 

– Токіо. Вебсайт: 

https://japantoday.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

La Nación 

Аргентинська щоденна газета, яка  

вважається одним із 

найпрестижніших видань і має 

спадкоємність стилю та політики 

протягом її існування. Позиції газети 

традиційно  балансують між 

лібералами та консерваторами. Мова 

видання – іспанська.  Головний офіс 

– Буенос-Айрес. Вебсайт: 

https://www.lanacion.com.ar/. 

 

 

 

 

 

Le Monde 

Французька щоденна вечірня газета 

ліволіберальних поглядів. Видання є 

найбільш популярним серед 

французьких газет Франції. Газета 

публікує матеріали французькою 

мовою. Головний офіс – Париж. 

Вебсайт: https://www.lemonde.fr/. 
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L’Obs 

Французький щотижневий журнал, 

який позиціонує себе як культурно-

політичний тижневик, політична 

орієнтація якого належить до 

широкого соціал-демократичного 

руху, поєднуючи прагнення свободи 

та соціальної справедливості. 

Видання публікує матеріали 

французькою мовою. Головний офіс 

– Париж. Вебсайт: 

https://www.nouvelobs.com/. 

 

 

 

 

Lietuvos rytas 

Литовська суспільно-політична 

щоденна загальнонаціональна газета. 

Висвітлює питання економіки, 

політики, спорту, мистецтва, 

культурного життя у Литві та за 

кордоном. Мова видання – 

литовська. Головний офіс – Вільнюс. 

Вебсайт: https://www.lrytas.lt/. 

 

 

 

 

 

 

Magyar 

Nemzet 

Угорська щоденна газета, що 

позиціонувала себе як «близька до 

нинішнього угорського уряду на чолі 

з Віктором Орбаном». Газета є 

помірковано консервативною, 

редакційні статті якої часто 

виступають проти соціалістичних та 

ліберальних партій. Мова газети – 

угорська. Головний офіс - Будапешт. 

Вебсайт: https://magyarnemzet.hu/. 

 

 

 

Neatkarīgā 

Rīta Avīze 

Латвійська загальнонаціональна 

щоденна газета, більш відома як 

мережеве видання. Мова газети – 

латиська. Головний офіс – Рига. 

Вебсайт: https://nra.lv/. 

 

 

 

 

Nepszava 

Угорська соціал-демократична 

щоденна газета лівого спрямування. 

Мова видання – угорська. Головний 

офіс – Будапешт. Вебсайт: 

https://www.nepszava.hu/. 
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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/. 

 

 

 

 

 

 

 

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 латиницею. Головний 

офіс – Белград. Вебсайт: 

https://www.politika.rs/. 

  

 

 

 

 

POLITICO 

 

 

 

Бельгійське щотижневе видання 

американської новинної організації 

Politico, яке висвітлює політичні 

події в ЄС. Більшість статей видання 

присвячені повсякденній діяльності 

Європейської комісії, Європейського 

парламенту, Ради ЄС та взаємодії ЄС 

у внутрішніх та міжнародних 

справах. Журнал публікує статті 

англійською мовою. Головний офіс – 

Брюссель. Вебсайт: 

https://www.politico.eu/. 

https://nypost.com/
https://www.cas.sk/
https://www.politika.rs/
https://www.politico.eu/
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Рublico 

Португальська щоденна національна 

газета. Видання відоме як 

послідовник французької школи з 

великими текстами статей 

різнобічної проблематики. Мова 

видання – португальська. Головний 

офіс – Ліссабон. Вебсайт: 

https://www.publico.pt/. 

 

 

 

Rzeczpospolita 

Одна з найбільших щоденних 

польських газет. Видання має 

суспільно-політичний формат. 

Політична приналежність – 

ліберально-консервативна. Мова 

видання – польська. Головний офіс – 

Варшава. Вебсайт: https://www.rp.pl/. 

 

 

 

Star 

Турецька щоденна інтернет-газета, 

яка входить до холдингу Star Medya 

Grubu, що належить близьким до 

правлячої Партії справедливості та 

розвитку Туреччини. Мова видання – 

турецька. Головний офіс – Стамбул. 

Вебсайт: https://www.star.com.tr/. 

 

  

The 

Independent 

Британське щоденне інтернет-

видання (до 2016 р. щоденна газета). 

Видання ідеологічно близьке до 

ліберально-демократичної партії, 

особливу увагу звертає на 

проблематику прав людини. Мова 

видання – англійська. Головний офіс 

– Лондон. Вебсайт: 

https://www.independent.co.uk/. 

 

  

https://www.publico.pt/
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The Guardiаn 

Британська щоденна газета, яка 

дотримується ліво-центристської 

орієнтації, має попит серед 

ліберальних читацьких кіл Британії і 

велику читацьку аудиторію по 

всьому світу. 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/. 

 

 

 

 

 

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. 

https://www.theguardian.com/international
https://www.theguardian.com/international
https://www.thenews.com.pk/
https://www.timesofisrael.com/
https://time.com/
https://www.thestar.com/?redirect=true
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Večernji list 

 

Хорватська щоденна вечірня газета, 

одна з найпопулярніших друкованих 

ЗМІ Хорватії. Газета підтримує 

репутацію консервативного 

правоцентристського видання. Мова 

видання – хорватська. Головний офіс 

– Загреб. Вебсайт: 

https://www.vecernji.hr/. 

 

https://www.vecernji.hr/

